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«يرد شرفه» الجم ـ
المجلس الحاكم يجهد لتبرئة نفسه ...والشعب ّ

أدوارهم التخريبية ،كان
بعد عمليات القتل بحقهم ونسج الروايات عن ُ
الثوار املصريون أمس على موعد مع تحريض جديد ترجم بدعوة مستشار
إدارة الشؤون املعنوية للقوات املسلحة إلى وضعهم «في أفران هتلر» ،ما
أثار موجة غضب عارمة بانتظار جمعة ّ
«رد الشرف» للثأر لكرامة املصريني

عسكرية لوضع
دعوة
ّ
الثوار «في أفران هتلر»
القاهرة ــ رضوان آدم
فصل جديد من مهازل العسكر
ال ��ذي ��ن ال ي �ج �ي��دون أب �ج��دي��ات
ال �س �ي ��اس ��ة وي� �ت� �ف ��رغ ��ون ل�ق�ت��ل
ال � �ث� ��وار وت �ع��ذي �ب �ه��م ف ��ي م �ح �ي��ط م�ج�ل��س
ال� ��وزراء .فصل ج��دي��د م��ن تأليف املجلس
ال�ع�س�ك��ري ،وت�م�ث�ي��ل ال �ل��واء ع ��ادل ع�م��ارة،
م �س��اع��د وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع وع� �ض ��و امل�ج�ل��س
األعلى للقوات املسلحة .العرض كان على
ط ��اول ��ة ع��ري �ض��ة ف ��ي م �ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اس �ت �ع�ل�ام��ات ،ظ �ه��ر أم � ��س ،ف ��ي م��ؤت�م��ر
صحافي أراد املجلس العسكري من خالله
ت�ب��رئ��ة س��اح�ت��ه م��ن ح��رب مجلس ال ��وزراء
ال�ت��ي ت�ق��ول ال�ح�ج��ارة ف��ي م�ي��دان التحرير
وش��ارع��ي قصر العيني وال�ش�ي��خ ري�ح��ان،
وحتى رك��ام املجمع العلمي امل�ص��ري ،أنه
يديرها وتنفذها قواته بطريقة أكثر من
وحشية .اللواء عمارة ،ال��ذي ك��ان يتحدث
إل��ى الصحافيني كما ج�ن��رال يتحدث إلى
ج �ن��ود ك�ت�ي�ب��ة ف ��ي ال� �ص� �ح ��راء ،ك �ش��ف هو
اآلخ� ��ر ع�ن�ج�ه�ي��ة امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ،في
ح�ض��ور م��راس�ل��ي ك��ل ال��وك��االت ومراسلي
الصحف العاملية ،وقد بدا على وجوههم
بعدما رفعت إحدى
االستياء ،وخصوصًا ً
طالبة الكالمّ ،
فرد عليها
الصحافيات يدها
ً
بلهجة حادة ومهينة قائال «لم أفتح اإلذن
بالكالم ،لو تكلمتي سوف أخرجك ّبرة».
ّ
ّ
والصحافيات الذين سخروا
الصحافيون
ّ
م��ن ال �ل��واء امل��رت �ب��ك ،رددوا ف��ي م��ا بينهم
أن ال�ج�ن��رال ع �م��ارة «س ��وف يعتقلنا بعد
أن ن �خ��رج م��ن امل��ؤت �م��ر» .م�ظ�ه��ر ال �ج �ن��رال
ع��ادل عمارة ومالمحه القاسية لم يرهبا
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،ف �ط �ل �ب��ت ال� �ك�ل�ام ص�ح��اف�ي��ة
أخ��رى من جريدة التحرير املصرية ،التي
نشرت قبل يومني منفردة على صفحتها
األولى صورة الفتاة التي ّ
عراها العسكر،
ّ
ف �ث��ار ال � �ل ��واء ،وأش � ��ار ب �ي��دي��ه م� �ه ��ددًا «أن ��ا
عارف ،أنا عارف .اقفلي الجورنال».
ع�ض��و امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل �ل �ق��وات املسلحة
ل��م ي�س�ت�ط��ع إن �ك��ار م �ش��اه��د س �ح��ل ال�ف�ت��اة
التي أظهرتها كل وسائل اإلعالم العاملية،
واع �ت��رف ب��أن «ال��واق �ع��ة حقيقية وي�ج��رى
التحقيق فيها ،لكن يجب معرفة ظروفها.
يجب أن ُينظر إل��ى األم ��ور واألح� ��داث فى
س�ي��اق�ه��ا ك��ام �ل��ة» .وع��ن ع�ن��ف ال�ج�ي��ش في
م��واج�ه��ة ال �ث��وار امل��دن�ي�ين ،ت �س��اءل ال �ل��واء:
«أل �ي��س ه �ن��اك ع�ن��ف م��ن ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة؟
أجهزة التحقيق يجب أن تسارع إلى نشر
نتيجة التحقيقات ،وال نتدخل في شؤون
النيابة والقضاء».
ال�ل��واء ع�م��ارة ب��دا أن��ه فهم أن الصحافيني
الجالسني أمامه غير راضني عن أدائه ،لكنه
لم يخفف من لهجته ،وواصل عرض القوة
ً
قائال« :ما يحدث من قبل األفراد ووسائل
اإلع �ل��ام ت�ط�ب�ي��ق خ��اط��ئ ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة،
يبنى على الرهان الخاطئ بأن الشعب ال
يعرف الحقائق .املرحلتان األولى والثانية
م��ن االن �ت �خ��اب��ات خ� ّ�ي�ب�ت��ا ظ��ن ال�ب�ع��ض في
أن إرادة ال�ش�ع��ب غ�ي��ر م ��وج ��ودة ،ودف�ع��ت
البعض اآلخر إلى إثارة الفوضى».
امل� �ج� �ل ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري ي� ��ؤك� ��د أن أح� � ��داث
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وش� ��ارع ال�ق�ص��ر العيني
أث �ب �ت��ت أن ه �ن��اك خ�ط�ط��ًا م�م�ن�ه�ج��ة ل�ه��دم
ال��دول��ة ،وه�ن��اك ق��وى منزعجة م��ن الحالة
الديموقراطية ال�ت��ي تنتهجها ال�ب�لاد من
خ �ل�ال االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ت �ج��ري ح��ال �ي��ًا.

ي �س �ت �م��ر ال � �ل� ��واء ف ��ي ال� ��دف� ��اع ع ��ن ش��رع�ي��ة
العسكر امللطخة بالدماء« ،األح��داث التي
شهدتها مصر منذ بداية الثورة حتى اآلن
أث�ب�ت��ت منهجية ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ه��دم ال��دول��ة
من خالل التشكيك في نزاهة االنتخابات
وه � ��دم ق � ��وات ال� �ش ��رط ��ة ،واآلن االح �ت �ك��اك
بالقوات املسلحة».
إال أن ك�ل�ام ع �م��ارة ي�خ��ال��ف أع �م��ال القتل
املمنهجة ال�ت��ي ي��واص��ل ال�ج�ي��ش إدارت �ه��ا
ف��ي ش ��ارع ق�ص��ر ال�ع�ي�ن��ي وش� ��ارع الشيخ
ري �ح��ان ب�ح��ق امل�ت�ظ��اه��ري��ن .وم��ع ذل ��ك ،هو
قال بكل ثقة إن املجلس العسكري يأسف
ألح ��داث مجلس ال � ��وزراء« ،وأق� � ّ�دم ت�ع��ازي
امل �ج �ل��س ألس � ��ر ض �ح��اي��ا ه � ��ذه األح � � ��داث،
متمنيًا للمصابني ال�ش�ف��اء ال �ع��اج��ل» ،ثم
ي�ض�ي��ف أن «ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ومجلسها
األعلى ّ
تحمال الكثير من النقد الذي وصل
إلى درجة اإلساءة والتشكيك وسوء الظن.
القوات املسلحة لن تخذل هذا الشعب الذي
أواله��ا ثقته ،وستكمل الطريق في رعاية
ال�ث��ورة وأهدافها حتى تتحول مصر إلى
دول ��ة م��دن�ي��ة دي�م��وق��راط�ي��ة ،ل�ك��ن م�ح��اول��ة

يجمعون
ما تبقى
من الكتب
املحروقة
من املجمع
العلمي (خالد
دسوقي -
أ ف ب)

الصدام مع القوات املسلحة وإظهارها بما
ال يصح وال يجوز باستخدام العنف ضد
املتظاهرين ،هو ّادعاء باطل».
ال �ح��دي��ث ع ��ن م�س�ت�ق�ب��ل ت �س �ل �ي��م ال�س�ل�ط��ة
ّ
علق عليه ال�ل��واء ع�م��ارة بقوله إن القوات

ّ
مصممة على تسليم السلطة إلى
املسلحة
س�ل�ط��ة م��دن�ي��ة منتخبة م��ن ق�ب��ل ال�ش�ع��ب.
ال��وط��ن ف��ي خ�ط��ر وع�ل��ى ال�ب�ع��ض مراجعة
مفهومه ال��وط�ن��ي .وال�ج�ي��ش ل��م يستخدم
القوة ،وإال لكانت النتائج كارثية .نحن لم

ً
ً
للمتظاهرين قوال أو فعال».
نتعرض
ّ
م��رة جديدة تكذب حديث عمارة حصيلة
حرب مجلس الوزراء املتزايدة .عدد القتلى
على يد الجيش ارتفع ي��وم أم��س إل��ى ،11
إض ��اف ��ة إل ��ى وف� ��اة ال �ش ��اب م�ح�م��د محيي

ميليشيا الهيبة الكاذبة ...وخطة حريق القاهرة الثاني
العسكر يتذرعون
بعقيدة حماية الدولة،
والثوار يسعون إلى إقامة
دولة تليق بمجتمع
صنع ثورة .يبحثون عن
طريق لكي يكون بلدهم
محترمًا ،ويرفعون شعار
«ليسقط العسكر»

يشيعون جثمان أحد قتلى االشتباكات
األخيرة في القاهرة أمس
(خالد دسوقي ــ أ ف ب)

وائل عبد الفتاح
ُ
هل ستحرق القاهرة؟ الضابط
الكبير اعتذر عن عدم استكمال
ال��رد على األسئلة الصحافية
ل�ي�ق��رأ ال��ورق��ة ال �ت��ي وص�ل�ت��ه ل�ل�ت��و .وقبل
ّ
تجهمت مالمحه
أن يقول ما في الورقة،
وأع �ل �ن �ه��ا« :ل �ق��د اك�ت�ش�ف�ن��ا اآلن مخططًا
لحرق مجلس الشعب».
ك ��ان م��ن امل�ن�ت�ظ��ر ت�ص�ف�ي��ق ح ��اد وه �ت��اف
بحياة املجلس العسكري ح��ام��ي مصر.
ل�ك��ن ال��ده�ش��ة ع�ق��دت األل �س��ن .ه��ل ال ي��زال
ف ��ي ال �س �ي �ن��اري��و ب �ق �ي��ة؟ ت� �ص ��ورت ج��وق��ة
الصحافيني التابعني لهيئة االستعالمات
أن ��ه ال�ف�ص��ل األخ �ي ��ر ،ول ��ن ي �ض �ط��روا إل��ى
االس �ت��دع��اء م ��رة أخ� ��رى ل �س �م��اع رواي� ��ات
لاّ
ال يسمعها أح��د إ م��ن قبيل اإلث ��ارة أو
استشراف ما يحدث في الغرف املغلقة.
املجلس أعلن الحرب على الثوار .اتهمهم
بالتخطيط لتخريب مصر .ح��دد مواقع
امل��ؤام��رة وأخ��رج ك��ل أدوات ��ه امل�ت��وارث��ة من
ّ
مصورة
أي��ام القلم السياسي .اع�ت��راف��ات
ب��امل�خ�ط��ط وأم��اك �ن��ه ،وث � ��وار ف��وض��وي��ون
يريدون هدم ال��دول��ة ...واجتهاد في رسم
صورة نمطية للفوضوي الطويل اللحية،
وض�ف�ي��رة ش�ع��ر م��ع ال �ت��واب��ل وال �ب �ه��ارات.
األخ �ل�اق � �ي� ��ة امل � �ع � �ت� ��ادة :ح �ش �ي��ش وخ �م��ر
ونساء.
ال�ع�ق�ل�ي��ة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي أح ��رق ��ت ال �ق��اه��رة
ف��ي  ١٩٥٢وك ��ادت أن تحرقها ف��ي ،١٩٧٧
ل �ت �ق��ول إن ال� �خ ��روج ع�ن�ه��ا ع �م��ل إره��اب��ي
لاّ
هدفه التخريب ،وال حل إ بااللتحام بني
ال�ش�ع��ب وس�ل�ط�ت��ه .ه��ي ال�ع�ق�ل�ي��ة نفسها،
لكنها ت�ت�ع��ام��ل ه��ذه امل ��رة م��ع ص�ن��ف من
ال �ث��وار ل��م ت�ش�ه��ده م�ص��ر م��ن ق �ب��ل ،وه��ذا
ربما هو سر «تهلهل» الرواية رغم وجود
جمهور كبير مؤهل الستخدامها .املؤتمر
جاء في أعقاب جوقة منظمة تتحدث عن
ال �ف��وض��ى وال �ت �خ��ري��ب ،ي �ش �ت��رك ف��ي ه��ذه

الجوقة ح��زب سلفي ،وكتائب التضليل
ف ��ي م��اس �ب �ي��رو ،وإع�ل�ام �ي ��ون ف ��ي ق �ن��وات
ي �غ ��ازل ��ون األس� �ي ��اد ال� �ج ��دد ب �ع��د س�ق��وط
األسياد القدامى.
ال أح��د يفكر خ��ارج رواي��ة السلطة (التي
ال يصدقها عقل يعيش ف��ي زم��ن م��ا قبل
السياسة والثورات) ،رغم اكتشاف كذبها
ع��دة م��رات م��ن العباسية إل��ى ماسبيرو،
إن لم يكن من أيام موقعة الجمل .الجوقة
تتحدث عن الفوضى وتنسى السؤال :من
يصنع الفوضى؟
من صنعها أيها الواقفون في املؤتمرات
ال �ص �ح��اف �ي��ة وال� �ج ��ال� �س ��ون ع �ل��ى م �ق��اع��د
التوك شو؟ يتحدث اللواء عمارة ويقول:
إذا س�ق�ط��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة فسيكتمل
مسلسل تخريب مصر .م��اذا يقصد؟ هل
يقصد أن ال�ث��ورة ك��ان��ت ب��داي��ة املسلسل؟
أم الثوار يريدون سقوط وزارة الداخلية؟
مل��اذا؟ هذه الثورة أنقذت مصر من براثن
ال � ��دول � ��ة األم� �ن� �ي ��ة ال � �ت ��ي ح� �م ��ت ع �ص��اب��ة
ال�ف�س��اد وخ� ّ�رب��ت ك��ل م��ا ه��و ص�ل��ب وح� ّ�ي
ف��ي م �ص��ر .ال��دول��ة األم �ن �ي��ة خ� ّ�رب��ت مصر
وتريد استمرار تخريبها .جرفت ثروتها
وكسرت روح شعبها ونشرت االنحطاط
ّ
ودفعت كل من ال يستحق ليتحكم في كل
صاحب قيمة.
ي�ت�ح��دث ال �ل��واء وامل�ج�ل��س ك�ل��ه بفخر عن
عقيدة حماية ال��دول��ة ،وينسى أن يقول
ّ
أي دول� � ��ة .ال ��دول ��ة ال �ت ��ي ت �ق �ت��ل وت�س�ح��ل
وت� ��دوس األج �س��اد ب��امل��درع��ات وال�ك��رام��ة
ب�ك��ل م��ا ت�م�ت�ل��ك م��ن م�ي�ل�ي�ش�ي��ات غشيمة
ال بد أن تسقط .ال��دول��ة التي ال تستطيع
محاسبة القاتل فيها ليست دولة .الدولة
ال �ت��ي ت�ق�ت��ل م�ت�ظ��اه��ري��ن س�ل�م�ي�ين ليست
ُ
دول ��ة .ال��دول��ة ال�ت��ي ت�س�ح��ل فيها النساء
ُ
وت� �ع � ّ�رى أج �س��اده��ن ف ��ي ال� �ش ��ارع ليست
دول��ة .الدولة التي ّ
يحرض إعالمها على
ح��رب طائفية ليست دول ��ة .ال��دول��ة التي
ت� �ت ��ردد ف ��ي م �ح��اك �م��ة ع �ص��اب��ة أف�س��دت�ه��ا

وسرقتها وتحميها ف��ي منتجعات طرة
وامل��رك��ز الطبي ليست دول ��ة .ه��ذه ليست
دولة .إنها مافيا تحكمها شبكات سرية.
إذا أراد اللواء عمارة أن يعرف من يخطط
ل �ح��رق م �ص��ر ،ف�ل�ي�س��أل ض �ب��اط امل�ب��اح��ث
ال��ذي��ن ي�ج�م�ع��ون البلطجية م��ن عابدين
وال�س�ي��دة زي�ن��ب .وليسأل م��ن ي��ري��د حرق
القاهرة على طريقة نظام امللك فاروق في
 ١٩٥٢م�ش��رك��ًا م�ع��ه ك��ل ع�ن��اص��ر الفاشية
واالحتالل؟ ليسأل اللواء من حرق املجمع
ال�ع�ل�م��ي ب�ق�ن�ب�ل��ة م��ول��وت��وف س�ق�ط��ت من
أعلى حيث تقف ميليشيات الهيبة التي
ت �ت �ب� ّ�ول ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن وت�ش�ي��ر إليهم
ّ
باإلصبع الوسطى؟ الهتاف قبل أيام هز
«األزه� ��ر» ف��ي ج�ن��ازة الشيخ ع�م��اد عفت:
ّ
ي�س�ق��ط ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر .ال�ك�ن�ي�س��ة اه �ت��زت
من قبل تحت الهتاف نفسه ،وفي جنازة
شهداء ماسبيرو .ال�ش��وارع كلها تهتف:
ال ن��ري��د ج�م�ه��وري��ة ع�س�ك��ري��ة ...ال ج�ن��رال
يحكمنا وال يحمينا ...وال جنرال يرتدي
مالبس مدنية ...وال جنرال يحكم بصفقة
م��ع ال�ت�ي��ار ال�غ��ال��ب ف��ي ال �ب��رمل��ان .ال نريد
العسكر .ال ن��ري��د ال��دول��ة األم�ن�ي��ة .ال��دول��ة
األم�ن�ي��ة «م�ص�م�ص��ت» األرواح ،وأدخ�ل��ت
الجميع في دوامة كذب النهائي .تقتنص
ّ
ّ
مخربني
فتسمي ال�ث��وار
ح��ق التسميات
كما ّ
سمى ال�س��ادات االنتفاضة الشعبية
ّ
ان�ت�ف��اض��ة ال�ح��رام�ي��ة ،وك�م��ا س��م��ى م�ب��ارك
معارضيه القلة املندسة.
ه� ��م ي� �خ� �ت ��زل ��ون ال� �ب� �ل ��د ك� �ل ��ه ف� ��ي م �ف �ه��وم
«ال� �ث� �ك� �ن ��ة» .ي �ت��وح��د ال� �ج� �ن ��رال م ��ع ب��زت��ه
وي�ت�ص��ور نفسه ف��ي م�ع��رك��ة م��ع الجميع
لتظل بيادته (أحذيته) ت� ّ
�دب في األرض.
ال يريد أن يسمع سوى دبيبها ،صوتها
املقزز امل��رع��ب ،وه��ي ت��دوس كل ما تبنيه
ال�ب�ش��ري��ة .ي �ش��اه��دون ال�ق�ت��ل وي�ح��اك�م��ون
القتيلّ .يرون الحقيقة مصورة وينكرون
أنهم صناع املشهد.
مصر كلها تهتف ال نريد الدولة األمنية

