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هنان شعوب وأنظمة بالعالم عُرفوا عبر صفحات التارٌخ الممتد بتصرفات خاصة بهم  ،فما أن تسمع أو تمرأ عنهم إال وٌتصدر العمل تلن
التصرفات التً عُرفوا بها :
 ##عُرف أهل إسبرطة  -ومعهم ملكهم " لٌوناضس " – بٌن األمم بالبطوالت الخارلة ٌ ،ذكر التارٌخ لهم لصة الـ  300مماتل االنتحاري
بمٌادة لٌوناضس  ،فمد عطلوا وبعثروا الغزو الفارسً المكون من ربع ملٌون مماتل فً عام  480ق.م ! أما لٌوناضس فمد عُرف عنه للة
الكالم وكثرة العمل !
صنعت فالتر الحكماء أو الثالجات الفارغة لعشر سنوات إال من المٌاه أو السجاد األحمر  ،كانت الحٌاة حٌنها بال " همبكة "
لم تكن حٌنها لد ُ
بعروض لبٌع النفس من نفس الٌد التً حصدت باألمس المرٌب األنفس لتال تارة  ،وأهانتها تعذٌبا وسجنا وتجوٌعا متعمدا تارة أخري !
أرسل فٌلٌب الثانً ( والد اإلسكندر الممدونً ) رسائل لمملكتً أثٌنا وإسبرطة ٌحثهما علً اإلتحاد لمواجهة الفرس  ،لال فٌلٌب الثانً فً
رسالته إلً لٌوناضس  :إما أن تتحد معً لمواجهة الفرس وإما الحرب  ،فماذا تختار ؟!
رد ملن إسبرطة لٌوناضس ساخرا فً كلمة واحدة Neither :
فً رسالته الثانٌة أراد فٌلٌب أن ٌكون أكثر تغطرسا مع لٌوناضس  ،فمال  :لو لم تتجاوب سؤدمر مملكتن لتستوي باألرض !
أجاب لٌوناضس بكلمة ألصر وأكثر سخرٌة If :
فً رسالة ملن الفرس " خشا ٌارشا " التهدٌدٌة إلً لٌوناضس لال  :سلموا أسلحتكم تسلموا !
رد لٌوناضس متحدٌا بكلمتٌن Molon Labe :
الجملة تعنً  " :تعال لتؤخذها ! "  ،والعبارة ما زالت بالٌة للٌوم وٌرددها بنفس الكلمات الجنراالت والدبلوماسٌون المحترفون حول العالم !
فمد " خشا ٌارشا " اآلالف من جنوده لفدائٌة لٌوناضس وجنوده الـ  300الذٌن دافعوا حتً آخر رجل واستعدت ممالن الٌونان للفرس بفضل
تعطٌل إسبرطة االنتحارًٌ للفرس !
 ##عُرف أهل مصر بفطرتهم وبشاشتهم وطاعتهم للحاكم  ،بٌنما عُرف عسكر مصر بإذالل شعبهم ومص ثرواته والغدر به  ،تعذٌبا ولتال ،
لم ٌتولف غدرهم بشعبهم فمط  ،بل طال الدول التً ساعدتهم  ،العبٌن علً وتر التوازنات الدولٌة فً رلصات كٌدٌة متوالٌة !
لو أنهم استثمروا مساعدات الدول لصالح شعبهم  ،صاحب تلن المٌزات العظٌمة  ،لتخطت مصر كل الصعاب التً واجهتها ! لكن مصر
أصبحت  -باعتراف أحدهم  -ضمن لائمة أشباه الدول ! وأزعم أنها ألل من ذلن !
 #عسكر مصر فً رلصتهم األولً نهبوا اإلتحاد السوفٌتً الذي أرسل لمصر آالف المصانع التً غٌرت طبٌعة الحٌاة بها !
أنهزم جٌش مصر بسببهم لبل أن ٌحارب فً أكبر عملٌة إهانة فً تارٌخه وفمد كل سالحه ! فً غضون ثالث سنوات ( من ٌ 5ونٌو 67
وحتً  2أغسطس  ) 70كان السوفٌٌت لد جعلوا مصر ألوي مما كانت علٌه لبل الحرب ! إن تغٌٌر وجه مصر الزراعً والصناعً
والعسكري واالجتماعً كلف السوفٌٌت أمواال طائلة ! ولوالهم النكشف العسكر وضاعت مصر  ،ثم أعطاهم السادات بالنهاٌة الخازوق !
( ثالث مالحظات  :المالحظة  : 1أنفك اإلتحاد السوفٌتً علً مصر عسكرٌا وتصنٌعٌا حوالً  200بلٌون دوالر بأسعار الٌوم علً مدي عمدٌن  ،بٌنما أنفك الغرب
والخلٌج فً ثالثة عمود ونٌف – كما سنبحث بالممال – ما ٌساوي  350بلٌون دوالر  ،مجموع هذا المبلغ الضخم والممدر بأكثر من نصف ترٌلٌون دوالر كان كفٌال
ببناء عدة دول بحجم مصر من الصفر لتكون متمدمة  ،لكن بالوعة العسكر تشفط كل شًء !

المالحظة  : 2نعتمد أن بوتٌن هو األعلم بحجم هذا الخازوق وبسمعة المٌادة المصرٌة فً عشك إعطاء الخوازٌك  ،لهذا نراه أولف صفمة الـ  46طائرة المٌج 29
رغم مرور ثالث سنوات علً إبرامها  ،وكذلن صفمة الـ  46طائرة تمساح هلٌوكوبتر كا  52مشترطا الدفع أوال ! فغازل السٌسً أوكرانٌا البتزاز روسٌا فلم ٌعبأ
بوتٌن به !
المالحظة  : 3حاول مبارن إعطاء نفس الخازوق للمذافً عن طرٌك عمر سلٌمان  ،وكان المذافً ٌسجل لسلٌمان والشرٌط ٌتواجد علً النت  ،لال سلٌمان له أن
مصر مجبرة للتعامل مع أمرٌكا التً تكره العرب بسبب أزمتها االلتصادٌة  ،وكان سلٌمان ٌظن أن الدنانٌر ستنهمر من المذافً لمساعدة مصر  ،وسخر المذافً
وأنزل لبل ممتله الشرٌط علً النت لفضح الجمٌع ! ) ..

 #عسكر مصر فً رلصتهم الكٌدٌة الثانٌة استداروا  180درجة وذهبوا لواشنطن وأخذوا منها  120ملٌار دوالر منذ عام  1979وحتً
اآلن !
 #عسكر مصر فً رلصتهم الكٌدٌة الثالثة أخذوا  160ملٌار دوالر من دول الخلٌج  ،منها  50ملٌار فً الثالث سنوات األخٌرة فمط !
 #عسكر مصر فً رلصتهم الكٌدٌة الرابعة استداروا  180درجة وذهبوا فً بداٌة  2017للعراق البتزاز السعودٌة أكثر وأكثر ! فؤجبروا
السعودٌٌن علً العودة خوفا من المارد الشٌعً  ،فً الوصلة األخٌرة من تلن الرلصة هز العسكر أجسادهم المترهلة فً مالبس الرلص
وانضموا مجاملة إلً دول حصار لطر طمعا فً مزٌد من رز الكبسة  ،فظهرت سوءات شحم بطونهم التً ال تشبع !
 #عسكر مصر فً رلصتهم الكٌدٌة الخامسة ٌلعبونها بمواجهة العالم كله  ،وهذه المرة فً غاٌة الخطورة ! أزعم أن تسخٌن الجبهة الداخلٌة
فً لادم األٌام سٌرتفع  ،أسعار جنونٌة  ،تفجٌرات هنا وهنان  ،شح للمٌاه ! فإذا خرج الناس ستكون هنان رسالتان للعسكر :
 الرسالة األولً ألوربا  :مفادها أن االضطراب بمصر سٌدفع المالٌٌن من شعبها لٌركب المتوسط ألوربا  ،الهدف هو ابتزاز حكام أوربا !أخذ العسكر خطوات فً تهٌئة تلن الرسالة  ،ففً  21نوفمبر  2016زار السٌسً البرتغال وفً لماء صحفً لال  " :مهمتنا صعبة -
الحروب األهلٌة بالمنطمة  -مصر دولة تزٌد عن  90ملٌون – تصورا الوضع لو امتأل المتوسط بمراكب الالجئٌن " !
نعول علً مالطا لشرح األوضاع بمصر لالتحاد
كما لال حٌن اجتمع مع وزٌر خارجٌة مالطا جورج فٌال فً  21دٌسمبر ّ " : 2016
األوربً " !
 الرسالة الثانٌة ألمرٌكا  :حٌن أبدي ترامب إعجابه بعسكر مصر واستعداده لمحاربة اإلرهاب معهم جري لعابهم  ،الحدٌث فً محاربةاإلرهاب هو األفضل عند العسكر لشرعنة نظامهم  ،ولو الموضوع فٌه رز أخضر ٌصبح زٌادة الخٌر خٌرٌن  ،خاصة أن ترامب لال أن
أمرٌكا دفعت  6ترٌلٌون دوالر فً عمد ونصف لمحاربة اإلرهاب  ،ورٌموت ولف اإلرهاب أو انتشاره فً ٌد العسكر !
علٌنا أن نالحظ برلصات العسكر الكٌدٌة ما ٌلً :
 الرلصة األولً أضطر لها عبد الناصر مع السوفٌٌت لتحدٌث مصر بعد أن أوصدت أمرٌكا والغرب الباب بوجهه  ،دامت الرلصة لعمدٌن ،استفادت مصر من هذه الرلصة ودخلت بسببها لائمة أكبر الدول التً تلمت مساعدات بالمرن العشرٌن  ،ربما كانت الثانٌة بعد مشروع
مارشال الذي كان ٌخص عدة دول أوربٌة بعد الحرب الثانٌة  ،وأجهز السادات علً تلن الرلصة !
 الرلصة الثانٌة كانت كٌدٌة بامتٌاز  ،لعبها السادات وكانت بداٌة الحنجلة  ،استغلها لصالحه وأفسد بها الحٌاة العامة بمصر  ،لم تستفد منهامصر ووصل أغلبها إلً جٌوب الكبار بالدولة !
 الرلصات الثالثة والرابعة والخامسة كانت كٌدٌة حتً عنان السماء وٌطفح الغدر منها  ،فاح منها رز الكبسة الخلٌجً  ،وكذلن الرزاألخضر األمرٌكً الملفوف فً ورق العنب  ،تمت أغلب تلن الرلصات الثالث فً عهد السٌسً حٌث أصبحت مصر كالسمسار الرخٌص
الذي ٌعرض خدماته دون طلبها وٌتطفل علً الناس  ،وهم من باب الشفمة ٌساعدون !
دولة ٌهجرها المستثمرون ٌ ،فلس بها من تبمً  ،شعبها علً وشن المجاعة  ،خزٌنتها خاوٌة  ،عاللاتها متوترة مع دول شمٌمة وصدٌمة  ،لم
ٌبك أمام نظامها " العبمري " إال تحوٌلها إلً دكان لتمدٌم الخدمات العامة للجٌران فً ممابل األرز بؤلوانه المختلفة !
 فً الرلصتٌن الثالثة والرابعة  ،كان األمر أشبه بامرأة تضع " زربة " من عٌالها فً ٌدها وتمرع أبواب الجٌران األغنٌاء إلطعامهم زاعمةأن إسكاتهم سٌسبب الهدوء للجٌران ! طفح الجٌران من هذا االبتزاز  ،لكن لم ٌكن بالٌد حٌلة !
 -فً الرلصة الخامسة تحولت األم بال رحمة إلً تمطٌع عٌالها بمشرط ثم أسرعت إلً أبواب األغنٌاء لتحذرهم والدم ٌسٌل من أطفالها " :

فلوس وإما هتشٌلوا المضٌة دي " !
السٌسً ٌعلم أن لضٌة الجئً الموارب بالمتوسط كلفت  -وسوف تكلف  -أوربا خسائر سٌاسٌة ومادٌة ودٌمغرافٌة عمٌمة :
 سٌاسٌا نجد أن برٌطانٌا لد خرجت من اإلتحاد األوربً بسبب الالجئٌن  ،ولد ٌنفرط عمد اإلتحاد لو زادت أعدادهم عبر المتوسط ! مادٌا نجد أن تكلفة إعاشة مالٌٌن الالجئٌن الغٌر شرعٌٌن فً أوربا لد تفوق المبلغ الذي دفعته أمرٌكا فً محاربة اإلرهاب ! دٌمغرافٌا نجد أن الالجئٌن ٌسببون رعبا فً أوربا  ،وٌزٌد رعبهم ألنه ٌتوافك من نبوءات عرافتهم الكبري " فانجا " ( تـ ! ) 1996لم ٌتبك أمام عسكر مصر إال هزة بسٌطة من أجل الرز ! هشتكة وشخالٌل من دم الشعب ! هكذا ٌمف الجنرال الملهم ٌفرن ٌدٌه أمام
الغرب بعد أن خربها وجلس علً تلها  " :أٌتها خدمة ٌا باشا " !
أخشً أن تتحول الرلصة الخامسة إلً أن تكون بمثابة رصاصة الرحمة علً مصر  ،والكثٌر من دول الغرب وبعض دول المنطمة ٌرغبون
فً ذلن ! نصٌحة الحاخام اإلسرائٌلً نٌر بن آرتسً للسٌسً فً فبراٌر الماضً  " :ال ترلص فً فرحٌن " تبٌن لسوة المولف !
الرلصة الخامسة هً عبارة عن رلصة استربتٌز لسبعٌنٌة طاعنة  ،كلما خلعت لطعة أصابت سوءاتها المشاهدٌن بالغثٌان ! اللهم إنا نعوذ بن
من كآبة المنظر !
* هنان دول تلمت عُشر ما تلمته مصر  ،مثل كورٌا وتاٌوان  ،لكنها نهضت ألنهم طبموا علوم اإلدارة وتحلوا بطهارة الٌد !
* هنان دول لم تتلك مساعدات  ،مثل مالٌزٌا وتاٌالند وتركٌا والهند  ،لكنها نهضت ألنهم طبموا علوم اإلدارة وتحلوا بطهارة الٌد !
* هنان دولة واحدة بالعالم تلمت مساعدات من كل المعمورة  ،رلصت فً أحضان الجمٌع  ،هً مصر ! لكن نظامها ٌعشك الفهلوة والفساد
والبلطجة  ،لتال ولهرا وتجوٌعا ! ومارس ذلن فً الفترة األخٌرة بصورة حادة  ،مصحوبة بضحكات هستٌرٌة ودموع تماسٌحٌة ووعود لم
ٌعد ٌصدلها أطفال المدارس !
شعب مصر دفع كثٌرا بسبب أعمال العسكر اإلجرامٌة ! اتركوا المهمة لغٌركم ! نهبتم البالد ولتلتم العباد ! وضعتم مصر فً ذٌل لائمة
الدولة فً التعلٌم والصحة ومعدالت األمراض والدٌون ! أخذتم من ثروة مصر ما ٌكفٌكم وٌكفً أحفاد أحفادكم ! ال تسٌروا فً طرٌك
المذافً وبشار األسد  ،فٌهما آٌتان لمن ٌعمل ! اتركوا الناس تختار دون ترهٌب أو تزوٌر ! عودوا إلً ثكناتكم !
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