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 3 إطار الثورة المضادة ونظام اع السلطة والسياسة فيراكمة في مسرحية لعبة صرالمشاهد المتتالية المت

المتوحشة، العسكرة التي  أسماليةرال اطية، الالمدنية،رالالديمق(أضحت تكشف بوضوح عن حقيقتها يوليو، 

احتكار السلطة وتركيزها في يد الزعيم ومؤسساته وتجفيف السياسة ة، منها: عديد، والشواهد (توظف الدين

الخوف من جديد بين الناس حتى ال يعترضوا،  وإشاعةوضربها بعضها ببعض،  ابها وحركاتهازوالتالعب بأح

ائفة وحماية قواعد نظام مبارك وتقييد الحريات زلألغنياء في إطار مشروعات قومية  واإلفقار للفقير والمحاباة

 .العلماني على ثوابت اإلسالم وأسس الثقافة اإلسالمية رؤالتجوالمعتقلين،  وانتهاك حقوق

اإلنساني،  ومهدرة لألمن القومي واألمن "الحرب على اإلرهاب"جميع المشاهد وغيرها مغلفة ومبررة بسياق 

على قدر  "الحفاظ"اء رالت تلهث وزاهيك عما يتصل بها من مشاهد السياسة الخارجية المتخبطة التي مان

وموقفه ، من خالل سيل التنازالت سواء المكشوفة أو الخفية حتى اآلنيوليو  3 الشرعنة الذي اقتنصه نظام

 يناير. 52 المعادي لثورة

ألن الحقيقة كانت واضحة من  يوليو 3 فة، لحقيقة نظامإن جميع هذه المشاهد أضحت دامغة، وال أقول كاش

 .اف به منذ البدايةربما لم يريدوا االعت البداية ولكن كان يلزم لها، بالنسبة للبعض، عامان ونصف ليعترفوا
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ولم يكف  .روافد الثورة اتهموه بسرقتها افد أساس منرطالما كان الثمن والمكسب السريع هو التخلص من 

وطوال العامان ونصف الماضيان ، وشك على االنهيارأعن التآكل والتخلخل و" العجيب"هذا التحالف االنقالبي 

ارة ز، أي منذ تكوين أول و5103منذ سبتمبر  "االنقالبي تآكل التحالف"لم أكف عن الكتابة أسجل وأحلل مالمح 

حالف أن ينهار بعد أن يتآكل بالتدريج، لتنكشف حقيقة الت انقالبية، فمنذ هذا المشهد تلمست كيف البد لهذا

افضين رال "أهل الكنبة"ممن سرقوها كما ادعوا وكما لعبوا بعقول يناير  52 أهدافه التآمرية وليس حماية ثورة

أهل "مصر ألسباب مختلفة باختالف فئات هذا الفصيل أو ذاك من  اقبين أو المتخوفين من التغيير فيرأو الم

وكنت أعتبر الكشف عن حقيقة هذا التحالف وأدواته وأهدافه أكبر وأهم  .مبارك أسهم زمرة نظامرلى ، وع"مصر

واستعادة الحركة لتحقيق يناير  أن تآكله وانهيار الخطوة األساسية لحماية ثورة حجر في مقاومته واعتبار

 .أهدافها

فلقد أضحت ، والنصف عام في الشأن اإلقليميوتوقفت عن النشر منذ ما يقرب من العام، في الشأن الداخلي، 

 .اوإقليميداخلًيا  اتراكم على صعيدهما األدلة على المسار االنقالبي على الثورالساحتان شديدتا الوضوح تت

انهياره إعالًنا لفشل  اتيجيا ماذا بعد تآكل هذا التحالف وقربروأضحى األمر األهم الواجب التفكير فيه است

 .السيناريو المطلوب؟ ولم أجد اإلجابة كاملة حتى اآلن مايوليو،  3 نظام

وشهدائها ومن بقوا على ، تحية للثورة اها الخامسةريناير في ذك 52ولكنني عدت للكتابة ألنشر تحية لثورة 

انينا منافحين عن الحريات وعن التعددية، وعن حقوق رظه دربها سواًء في المعتقالت أو في المنفى أو بين

وتفصيًلا، عن ضرورة التغيير في مصر ليس من أجل ادعاء بناء نظام  ن الهوية أي المنافحين جملةاإلنسان وع

بنود خارطة طريق انقالبية، ولكن من أجل تغيير حقيقي خرجت فصائل  سياسي جديد، بدون مبارك ووفق

وف متسلحة بكل األمل وحتى اآلن داعية إليه كاسرة حواجز الخ، 5110يناير  52 وأعداد غفيرة من أهل مصر منذ

 .في اهلل والوطن

وتغييبها  تحية لذكرى هذه الثورة المجيدة مهما حاولت أذرع االنقالب وكالبه المسعورة تشويه هذه الثورة

اها الخامسة للتدبر رتحية لهذه الثورة المجيدة ودعوة في ذك .تحت سيل من األكاذيب واالدعاءات واالتهامات

ات التي تسعى لمنع التغيير في أوطاننا وفي إقليمنا وفي أرجاء أمتنا روالمؤام والتداعياتبإمعان في الدروس 

 .دينية أو علمانية أو عسكرية الداخلي منها والخارجي سواء لبست أردية .كلها
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أو حتى  أسها وتكشف عن نفسها سواًء على لسان المعارضين والثوار الجددروستظل الحقيقة قائمة تطل ب

ي تأتومن هنا ، االنقالبيين ذاتهم، يهدمون بيوتهم بأيديهم وتكشف ألسنتهم عن خافية صدورهم على لسان

والضمائر الواعية عن  اكمة ال تكف العقول الذكيةرواحد من مشاهد عدة متتالية متكداللة المشهد التالي، 

 .تبيانها

يناير  01 صدى البلد فيقناة  مع أحمد موسى في "على مسئوليتي"حديث مصطفى بكري في برنامج لقد جاء 

وبتركيز شديد دالئل تآمر النخبة  فهو ليس صادما وال مفاجأة ولكنه جمع باقتدار وفي كفة واحدة،، كاشفا، 5102

هذه الكلمات الكاشفة قد جاءت في  أن -أو في الواقع ليس بالغريب-والغريب يناير،  52 المتعفنة على ثورة

بالمؤسسة العسكرية في وقت تمر عالقته  وصل إليه تمسح مصطفى بكريسياق واضح الداللة عن مدى ما 

اليزل بأزمة أو ما يبدو أنه أزمة فهي ليست في  اتي سامح سيفرالبرلماني برئاسة المخاب "دعم مصر"بائتالف 

رغم كل ما يقدمه ، فلقد أفضي بكري .الغنيمة تقسيم على اللصوص اختالف لحظاتالواقع إال لحظة أخرى من 

داعمي الشرعية ورغم كل ما يقدمه من تبجيالت وتعظيمات واإلسالمي  اءات وادعاءات واتهامات للتياررن افتم

ال بعيدا عن المناصب، فلم يرضوا به حتى وكيال لمجلس النواب زأنه ما، وصحبه "الزعيم"وتهويمات عن 

 .المزعوم

للمؤسسة  هو حفلة جديدة من حفالت النفاق الخيط الناظم والسياق الواضح لهذا الحديث المشار إليه عاليا،

 25ثوار  العسكرية، حفلة ادعائية للوطنية، حفلة لنزع الوطنية والدفع بالخيانة لكل مخالف أو معارض من

بكري يكرر نموذجا  نعم إن مصطفى، وسبق ورحبوا باالنقالبيونيو  31 اتريناير أو بعض من شاركوا في مظاه

 الي حرب الذي طالبزمن نخب عدة؛ ابتداء بأسامة الغالخمس الماضية، سنوات ال تداعى علينا طوال

 هثم تال، سنوات قبل ثالثاء انتخابات برلمانية أو رئاسية رار في الحكم وعدم إجرالمجلس العسكري باالستم

 بأنه الخادم الوفي المطيع والتذكرةولكن مصطفى بكري هنا، في هذا الحديث، يعيد تقديم نفسه ، من تاله

 .نوابال للمؤسسة العسكرية حتى ولو كشف في لحظة غضب عن ماهية الترتيبات لتوزيع األنصبة في مجلس

كان من  وفي غمار هذا السياق المتدفق من تذكرة بكري بقربه من السادة والدفاع عن النوايا وعن األعمال،

 52ثورة  بكل ما هو ضد "بكري"الممكن التوقف عند كلمات كاشفة شديدة الداللة عن ثالثية خطيرة تدفع 

يوليو،  53يناير ليست ثورة ولن تغير جذريا في نظام  52 أن :وهذه الثالثية هي، ما خفي منه وما ظهريناير 
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على  التأكيدمع كان فاسدا مستبدا ولكن كان وطنيا يحمى األمن القومي والهوية الوطنية، وأن نظام مبارك 

 يناير. 52كمة الدستورية إلفشال النظام المنتخب بعد ثورة السياسي لنادي القضاة والمح الدور

وهو ينقل عن حديث للمشير طنطاوي ردا على أحد ، جاء على لسان مصطفى بكري، الثالثية من األول والبند

 انتخابات السياسية( قبلاب والقوى زاألح"خالل اجتماع للمجلس العسكري مع  "المتلهفة على الجيشه "أسئلت

لماذا (: هكذا يصف نفسه خالل حديثهرًا" )خائفا مستنك"فلقد تساءل بكري . البرلمانية والرئاسية 5105

محمد  بذلك فيما أظن الشباب في الجيش( يقصدتسكتون على من يهاجمون المؤسسات ويضربون قوات 

له أن تحملنا  نه سبقأنا أثق في هذا الشعب وأتحمله أل(: ناقال رد طنطاوي) وقال بكري. ) الوزراءمحمود ومجلس 

ار إلى مصر بفضل راالستق هذه فترة وسيعود". ، وال يمكن أن نوجه له الرصاص0613وساندنا بعد  0621بعد 

 ".شعبها العظيم

يش الج أن، من ذلك: لكثيراتعني الكثير و( بسهولة ويسر وبافتخار) العبارة األخيرة التي قالها مصطفى بكري

 للتغيير، وأنه كان يخطط لكيفية احتوائها وتفريغها ليعود الوضع إلىلم ينظر للثورة بجدية كسبيل 

األعوام السابقة تقدم الكثير من اإلجابات االجتهادية، ولكن األعوام القادمة ستقدم  ذلك؟ تم كيف. راراالستق

 .5103يوليو  3ن، منذ انقالب السابقاإضافة لم قدمه العامان ، المزيد من األدلة

نظام مبارك فاسد ومستبد ولكنه ليس خائنا، فهو وطني؛ حمى األمن القومي والحدود : الثالثية من الثاني البند

 ".الوطنية، على عكس نظام مرسي الذي هدد الهوية الوطنية والهوية

في إشادته أيضا بالمشير طنطاوي والفريق عنان واللواء عبد  وهو يستطرد، تحدث بكري بهذه الكلماتهكذا 

 كان يسّر إلى "طنطاوي"ا إلى أن رمشي( ا فيها من قبلريكن ظاه أقحمه في مشاهد لم السيسي( الذيالفتاح 

وهذه . اء من رجال األعمال في نظام مبارك والذي يخصخصون االقتصادرالوز بكري بعدم رضائه عن مجموعة

تردد عن أن مبارك  أحد أهم أسباب ما بدا أنه انحياز الجيش للثورة في بدايتها وما إلى-ضمنيةولو -إشارة 

وتفريغها  الجيش، ولكن لتنتقل إليه السلطة، وليبدأ الجيش مشوار احتواء الثورة تنحى تحت ضغط من

ولكن تكفي العديد من األدلة (، سيقدم لنا األدلة على السيناريو الحقيقيـ  عقود بعدـ  بالتدريج( التاريخ

لدورها االقتصادي والسياسي بصورة علنية  السابقين عن استعادة المؤسسة العسكرية خالل العامين

 .اء الكواليس وعلى نحو جزئي خالل العقد األخير من نظام مباركرتلعبه من و ومباشرة بعد أن كانت
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 والمحكمة) الزند القضاة( أحمدالدور السياسي بامتياز للقضاء، وخاصة نادي : الثالثية من الثالث البند

توقف بكري عند  "سامي عنان"فبدال من اإلجابة على تساؤل أحمد موسى عن . ...(، الجبالي الدستورية( تهاني

الفاضحة في دور  "التسييس"ن فقط درجة بيوتهاني الجبالي، وعلى نحو ال ي وعبد المجيد محمود أحمد الزند

أفصحت وفاخرت بعدم التي أسها السلطة القضائية، رولكن ليؤكد كيف أن مؤسسات الدولة، وعلى  القضاء

 .الرئيس المنتخب بل والتصميم على معارضته إلسقاطه بعد إفشاله التعاون مع

ر الدستو امرظهار بكري لشجاعة الزند وبطولته في توظيف إقالة عبد المجيد محمود، لم يكن تأكيدا الحتإإن 

، ابتداء "نظام اإلخوان"ادة على رفض روالقانون والتقاليد كما ادعوا في حينها، ولكن لبيان التصميم واإل

  .وبالمثل بالنسبة لدور تهاني الجبالي

لم تكن األولى  ال أعرف ماذا قال مصطفى بكري قبل أو بعد هذه الدقائق المعدودة، ولكن أعرف أن هذه الكلمات

من الجيش،  ار والمقربريقدم نفسه كالعليم باألس تقديمها( بكريمن نوعها ولكن منظوميتها، وطريقة 

االنقالبي على مذبح  تداعي التحالف وتوقيتها( مسلسلجليلة في الثورة المضادة، والمؤدي للخدمات ال

ية ات إضافرجميعها مؤش، وانتكاساته "ائتالف دعم الدولة المصرية"االنتخابات البرلمانية وتداعيات ما يسمى 

 .األدرع االنقالبية المتصارعة بين وحقيقة التحالفيوليو  3 على حقيقة ما يسمى نظام

 ؛"أذني اخترقت"فكم تكررت معانيها على لسان بكري وغيره ولكنها  نوعها، من فريدة ليست الثالثية هذهإن 

معدودة فلم  ولتؤكد لدى ما هو مؤكد من قبل، التقطتها في استماعي لهذا الحديث من مصطفى بكري لدقائق

 هو وغيره التي يتداول فيها يكن بمقدوري استكماله؛ ألنه ينضج بما فيه وبما كان في غيره من األحاديث

ومن يعارض النظام هو  الجيش، الدولة، النظام، :كلمات ثالثة كأنها أمر واحد. وبدون ضابط أو حاكم أو قاعدة

 ".الوطن"ويخون  "الجيش"ويكره  "الدولة"يهدد 

الدولة و والمستبداال للدولة في الجيش والمقارنة بين النظام الفساد زا للوطنية واختركفى احتكا، باهلل عليكم

 تعرضت يناير 52 ثورة أن :ال تعني إال شيئا واحدا( أيا كانت سياقاتها أو مناسبتها)وجميعها ، الفاشلة الظالمة

 اونخب ًازرمو أقول مر( الز مع ناورت خشنة، ثم البداية في ناعمة بأساليب التغيير؛ لمنع مضادة وثورة لمؤامرة

 سبب الثورة :أن ذريعة تحت بها تالعبت مصر، أهل من قواعد وقلوب بعقول وتالعبت المصالح أصحاب من)

 .اإلسالم على وخروًجا الوطنية هويتها على ًارتآم وجيشها؛ للدولة تهديًدا وتمثل واإلرهاب، للفوضى

المضادة  تستحق الكثير من االهتمام، فالثورة يناير 52 اع على السلطة بعدرولذا فإن األبعاد الفكرية للص

هم ائربكأحد  بالقوة الناعمة الداعمة للقوة الصلدة وبأذرع انقالبية عديدة، ليس مصطفى بكري إال حدثت

 .هم السحروعلم نالذي


