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 "الخارج"بعد معارك " الداخل"معركة 
 فكرى أباظة: بقلم

 أن ينفذ إلـى اقطـار       – السادات   –كيف استطاع رئيس هذه الدولة وهذه االمة        : سألت نفسى   
السماوات واالرض، وان يثب وثباته وينتصر انتصاراته من تجميع دول وشـعوب الجبهـات              

اكتـوبر سـنة   6فـى  " النصـر " وان يحقق    وسط الشرق اال  العالمية السياسية إلى جانب قضية    
التضـامن  " وأن يصل عن طريـق       1977، وان يقدم على مبادراته إلى اسرائيل سنة         1973

ثم كيف الستطاع ان ينجح فى مؤتمر       ! إلى تجريد السالح الماضى، سالح البترول ؟      " العربى  
 ؟؟"مستر كارترال"وان يضم اليه رئيس أقوى واغنى دولة " كامب ديفيد"قمة 

التى هبطت  " نعمة اهللا "انها  : هامسا  " الهاتف الخفى "سألت نفسى هذا السؤال ردا على        -
 !...على عبده، وصاحبته فى كل هذه الوثبات والغزوات

هى معركة الداخل، بل معارك الداخل بعد       " معركة كبرى   "بقيت فى عالم شئوننا وشجوننا      
" شؤننا الداخليـة  " خطابه فى مجلس الشعب ان       معارك الخارج، وصدق الرئيس إذ قال فى      

فى حاجة إلى عناء وجهد وصبر ال يقل عن ما نعانيه فى شـؤننا السياسـية الخارجيـة                  
 !ومعاركنا العسكرية 

مـن  " تقـوالت "من االصدقاء والمخلصـين، ولـبعض النـاس         " اقوال" ولبعض الناس    -
 !...الرافضين، والغاضبين والحاقدين

" االقوال والتقوالت "نطرق هذا البحث بايجازنا المعتاد من ان نجمع         وال حيلة لنا ونحن      -
فنؤيد بعض المعقول والصالح منها، وان نلفظ الكاذب منها من مواليد الحقد، او الغث              

 …الفاسد او كالم المجانين، والمخبولين 

 :نفقات الجيش 

الدولة كل عـام قـدرا      قالوا وتقولوا ان نفقات الجيش باسلحته الثالثة اقتطعت من ميزانية           
كبيرا كان  له النصيب االوفر فى التاثير على االقتصاد المصرى فكيف يعـالج الوضـع                
الجديد فى مرحلة السالم ؟ هل يقتضى االمر تسريحا لبعض الفرق والكتائـب بجنودهـا               
! وضباطها وقوادها وهذا اقدام ليس من السهولة بحيث نقدم عليه مختارين او مـرغمين               

 هذا القول او التقول هو انه من الممكن تصنيع الجيش، بحيث ينتقل المسرحون              والرد على 
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من ميدان حمل السالح إلى ميدان التصنيع بجنوده وضباطه وقوادهن ومرتباته إلى ميدان             
الذى نحن فى امس الحاجة اليه،واالنتاج الذى يمارسه ويشـرف عليـه النظـام              " االنتاج"

متابعته، وحزمه وحسمه فى الصـحراويين الشـرقية        العسكرى بضبطه وربطه وتدريبه و    
من ادوات وآالت االصالح والتعمير والصناعة ما فيه الكفاية وما          " الجيش"والغربية ولدى   

دلت عليه السوابق العديدة من نجدة الجيش فى بعض الصناعات العديدة، وتبديد عربـات              
 ميناء االسكندرية ومخازن    الجيش ولورياته فى تفريغ ازمة البضائع المكدسة على ارصفة        

 …!الجمارك وهذا وذاك ما سمعناه وشاهدناه ورأيناه رأى العين 

 :احتماالت 

من القـاهرة إلـى     " الجامعة العربية "ما العمل اذا نقلوا مقر      : وتقول المتقولون قائلين     
 .؟" الرافضة"عاصمة اخرى من عواصم 

انين، والحاتقدين، الن ميثاق الجامعة      هو تقول المخبولين والمج    – بالضبط   –والرد ان هذا    
العربية يلزم كل الدول العربية بان يكون مقر الجامعة فى القاهرة، وقرار نقل المقر إلـى                

 فكيف يمكن ان يتوافر هذا االجماع ؟؟   " اجماع"عاصمة اخرى يحتاج إلى 

الـذى قبلتـه وارتضـت بـه        " الـدعم "ماذا اذا وقفت بعض الدول      : وقال المتقولون    -
 واالقتصاد المصرى فى حاجة إلى هذا الدعم ؟

والرد على هذا التقول، انه ما من دولة من دول الدعم اعلنت هذا التصريحا وال تلميحـا،                 
ومع ذلك فان لو حدث فان االقتصاد المصرى بشهادة كل خبراء المؤسسات الدولية كالبنك              
الدولى وغيره قد اثبتت فى تقاريرها سنة بعد سنة ان االقتصاد المصرى خطـا خطـوات                

فى كـل   " التعمير"ت جديدة، وفى انشاء مصانع جديدة، وفىبرامج        باهرة فى تنفيذ مشروعا   
" قناة السـويس  "ناحية من النواحى الزراعية والصناعية والصحارى القريبة والبعيدة، وفى          

بعد التعميق والتطوير القريب الذى اخذت مقدماته تضاعف ايراد القناة وبعد التعاقـد مـع          
اوشكت مصر ان تستكفى، وان تصدر بعد ان        و" البترول"عدة شركات عالمية للبحث عن      

سيبقطع، فانه محدود من الناحية المادية، وبـارك اهللا         " الدعم"كانت تستورد، فاذا صح ان      
 !..فيه الصحابه

 :آالف الخبراء والعاملين فى البالد العربية  
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ـ    " الدول العربية "وتقول المتقولون انه من المحتمل ان تستغنى         ى عن الخبراء المصريين ف
بالدها، واالف المدرسين، واالف العمال ، وهؤالء كان لهم      دعم االقتصاد المصـرى            

عندنا اومة فى اليد العاملة الماهرة، ومئات المدارس        : نتمناه  –؟ والرد على هذا      واهللا           
فى كل    فى حاجة ماسة إلى المدرسين والعجيب ان بعض االشخاص القـادرين علـى                  

ين ال يقبلون العمل فى التدريس، وخبراؤنا مـن مهنديسـن واطبـاء،             تفريج ازمة المدرس  
واقتصاديون ينجحون عند عودتهم العمل واالجر    فى مرحلة انجازاتنا الداخليـة التـى                

 .نحتاج     بكل ناحية ممن نواحى الصالح االقتصادى واسع النصاق

 

 :      الديون

سدادها بعض الـذين تعاقـدوا عليهـا،        ويقول المتقولون ان الديون الفادحة   يطالب ب         
وبعض الذين ساهموا فى   المشـروعات الصـناعية والتعميريـة،     هـذا ان مصـر                    
استطاعت بالفعل ان تسدد اقساط الديون العاجاة اما الجلة فهى    بآجال لعدة سنين ومـن                  

فوائد الباهظة  اليسير بعد ما    اليه من تفرغ ان نسددها فى مواعيدها مع العلم باننا ندفع ال                 
لبعض من تفضلوا بالمساهمة فى تلك المشروعات التى تعود عليهم بالنفع، التها لم تكن اال         

 .لمشروعات صناعية وزراعية اجتذبتهم   فيها لمنفعتهم هم قبل انتفاع مصر بها "        

 :السلطة الرابعة

السلطات القضـائية    وتقول البعض قائلين بان اعتبار ال     سلطة رابعة مع زميالتها                
والتشريعية، والتنفيذية القصد منه ال    على حرية الراى العام بان الصحافة ال تع   مـن                    
المسؤل عنها ؟ومن شريكها بعد      االتحاد االشتراكى ؟ وان الصحافة  اصبحت السلطة                  

نفـذ  الرابعة ال تملك الت      الدستورى، وال القانونى،ك    السلطات القضـائية التـى ت                    
احكامها  والسلطة التشريعية ممثلة فـى مجلـس     الـذى ينفـذ قراراتـه، والسـلطة                         

الحكومية التى تنفذ قرارها ف    سلطة التنفيذ للسلطة الصحفية الرابعة  والرد على هـذا                  
السلطة الرابعة    تنتظر تعديل الدستور، وقانون ال     الجديد، وتشـكيل المجلـس                   "ان  

 وال بد ان يمنحها التعديل الدستورى والقـانونى سـلطة التنفيـذ اسـوة           االعلى للصحافة   
 …بزميالتها السلطات الثالث

 :ال تتعجلوا
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 القتصادنا المصرى عمرت ثالثين عاما  يتعجـل القـائلون           قضيتنا السياسية مع حروبها   
ين عاما         والمتقولون هذه المرة    فى شئوننا الداخلية مع الفارق فى   السنين، واهوال الثالث                

                                                                                       قليال ال كثيرا بدل ان تقولوا وتتقولوا




