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كارثة مٌدان رابعة العدوٌة وأخواتها فً مٌادٌن وشوارع مصر ستتسع بمرور التارٌخ  ،وكلما بحثها المختصون زاد اتساعها وغاص
عممها وفاحت رائحتها  ،وسًنضم إلٌها تعاطفا كل من ٌحمل بعض المشاعر اإلنسانٌة  ،وفطرة الناس ستنتصر إلدانة العسكر  ،حتى لو
كانت موالفهم معادٌة لإلخوان المسلمٌن  ،وفوق الباحثٌن ٌحفظ صاحب الملكوت وعالم الغٌب وعده لمن لتل اآلمنٌن  ،ولمد جاءهم من
األنباء ما فٌه مزدجر..
ٌعرف الناس أن اإلخوان غدروا بالثوار فً المٌدان منذ بداٌة الثورة وتركوهم وحدهم ولعنوهم سبا وهتافا  ،ونعتوهم بالخٌانة للخارج
فً مظاهرات ملٌونٌة ألنصارهم عدٌدة ..
لمد تملك اإلخوان العسكر بعد أن أثاروا لعابهم الجاف المتعطش للثروة والسلطة وعمدوا معهم بلٌل اتفالٌات غدر فً شهر عسل مستتر
– كما توهم اإلخوان !!  -أن ٌتسلم
علً حساب الثورة  ،اإلخوان كانوا ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا  ،كان ظاهر تلن االتفالٌات
اإلخوان الحكم  ،وكان باطنها – كما خطط العسكر  -هو تفتٌت وحدة المٌدان فً المرحلة األولً  ،واإلنفراد باإلخوان وتفشٌلهم فً
المروع فً أمنه ورزله بأفعال بلطجٌة العسكر وكوادرهم
المرحلة الثانٌة  ،ثم عودة الحكم إلى أحضانهم برغبة ملحة من الشعب
ّ
بالدولة العمٌمة فً المرحلة النهائٌة الثالثة ..
كما ٌعرف الناس أن اإلخوان ص ّموا آذانهم وأعرضوا عن كل من ناشدهم بالعودة للمٌدان وحذرهم من خدٌعة العسكر  ،فلما دارت
علٌهم دائرة الغدر الدموٌة المعروفة عادوا للمٌدان  ،وصمموا بعزٌمة لوٌة أن ٌفعلها معهم العسكر  ،وشرب تالمذة طنطاوي  -الغٌر
مدربٌن  -المملب وارتكبوا المذبحة التارٌخٌة التً ستبمً علً طول التارٌخ تفضحهم وتن ّكس رؤوسهم ..
لقد سقط اإلخوان فً جولة وسٌنجحون فً جوالت قادمة  ،ونجح العسكر فً جولة وسٌسمطون فً كل الجوالت المادمة  ،لكن الذي
ٌدمً الملب أن ثمن هذا الصراع بٌن المجلسٌْن اللئٌمٌْن – مكتب اإلرشاد و المجلس العسكري  -كان وسٌظل لسنوات ٌعلمها هللا من دم
شعب مصر وممدراته ..
لقد انتصر كبٌر الكهنة األول فً مكتب اإلرشاد  ،ومن وراء المضبان ٌبتسم فً راحة واطمئنان مع تالمذته  ،فهم علً ثمة أنهم لد
مهدوا الطرٌك ألجٌالهم المادمة بضم الكثٌر من المتعاطفٌن لصفهم داخل مصر وخارجها علً حساب دماء شعبهم وممدراته ..
كما انتصر كبٌر الكهنة الثانً فً المجلس العسكري رغم إلالته علً ٌد األول  ،ووصل تالمذته بخدٌعة كبري إلً سدة الحكم علً
حساب دماء شعبهم أٌضا  ،وهم علً ثمة أٌضا أن الثروة والسلطة لد عادت ألحضانهم ولن ٌتركوها إال بالموة  ،كما هً عادة العسكر !
فً الحلقة األولً الٌوم من هذه الدراسة سنلقً بعض الضوء علً نموذج من نماذج االلتحام العسكري لالعتصامات حول العالم ،
الهدف من ذلن هو أن نمارن بٌن الحالتٌن هنا وهنان  ،كً نستخلص العبر ونتجنب الخدٌعة ونحفظ الذكري فً األجٌال المادمة  ،حتى
ال ٌدفعوا ما دفعه هذا الجٌل المخدوع من دماء ..
نزل إلً األسواق منذ فترة لرٌبة كتاب هام لرجل هام كان ٌجلس على جبل من األسرار التً ٌمكن لها أن تهز خرٌطة العالم هزا عنٌفا
 ،الكتاب اسمه " ألفا  ،لدري "  ،مؤلفه هو الجنرال غٌنادي زاٌتسف والذي كان لائدا لموات النخبة التً ٌطلك علٌها اسم " ألفا " فً
جهاز أمن الدولة السوفٌتٌة .. KGB

لاد هذا الجنرال العظٌم وحده بالده  -فً صمت المتواضعٌن المناضلٌن ودون تكلٌف من أحد  -كً تتجنب الدخول فً حرب أهلٌة
تأكل األخضر والٌابس  ،لمد استحك لماء ذلن أن ٌُمنح لمب " بطل االتحاد السوفٌتً "  ،لكن األكثر من ذلن هو أنه سٌبمً رمزا للحكمة
والموة والذكاء والرحمة فً للوب شعبه  ،فٌاله من محظوظ !
م ا هً تلك القوات  ،ومن هو هذا الرجل ؟
ماذا فعل قائد قوات ألفا كً ٌمنع إراقة الدماء ؟
تكونت لوات " ألفا " –  - Alfaكموة سرٌة لمكافحة اإلرهاب داخل جهاز أمن الدولة السوفٌتٌة  KGBفً ٌ 28ولٌو من عام ، 1974
ترأس لوات ألفا منذ بداٌة تكوٌنها غٌنادي زاٌتسف ٌ ،شٌر التارٌخ بوضوح إلً أنه من تالمٌذ رجل اإلتحاد السوفٌتً ولائد مخابراتها
الموي ٌوري أندروبوف..
كان وراء لرار إنشاء تلن الموة حوادث تكرار عملٌات خطف الطائرات بغرض الهروب بها خارج األراضً السوفٌتٌة من لبل الٌهود
 ،صاحب تلن العملٌات فشل من لبل اللوات السوفٌتٌة بعد م إنجاز واضح  ،خاصة بالعملٌة األخٌرة حٌن خطفت مجموعة من المراهمٌن
لكن لائد
ٌمودهم شاب طائرة سوفٌتٌة من طراز ٌان  40كانت فً رحلة داخلٌة من موسكو وأجبروا لائدها علً مغادرة البالد ،
الطائرة عاد إلً موسكو وخدع الشباب الخاطفٌن الٌن ظنوا أنه علً وشن مغادرة البالد  ،فً مطار موسكو التحمت الموات الخاصة
الطائرة  ،صحٌح أنه لم تمع ضحاٌا فً تلن العملٌة  ،إال أن ثموب رصاص الموات الممتحمة أصابت كل الطائرة للدرجة التً لم تعد
بسببها صالحة ..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :ولد أندروبوف فً عام  1915و تخرج من كلٌة هندسة السفن فً شمال روسٌا  ،فً عام  1940أصبح سكرتٌر الشبٌبة
الشٌوعٌة فً مدٌنة بٌتروزافودسن فً شمال غرب روسٌا  ،أصبح سفٌرا لموسكو فً بودابست فً فترة لمع الثورة المجرٌة فً عام  ، 1956تولً أول
منصب أمنً فً عام  ، 1957تولً رئاسة  KGBفً عام  1967ثم سكرتٌرا عاما للحزب الشٌوعً السوفٌتً فً نوفمبر  1982فً أعماب وفاة لٌونٌد
برٌجنٌف  ،بمً فً منصبه حتى وفاته فً فبراٌر  1984من جراء مرض فً كلٌته..
المالحظة الثانٌة  :االعتراف بالفشل هو بداٌة التصحٌح  ،أما أولئن الذٌن ال ٌعترفون بفشلهم فال ٌمكن أن ٌتعلموا  ،لمد فشلت لوات الصاعمة المصرٌة فً
فبراٌر عام  1978فً لبرص ولتل فٌها العشرات من لوات الصاعمة  ،وفشلت أٌضا فً عام  1985فً تحرٌر الطائرة المصرٌة المخطوفة فً مالطا ونتج
عن ذلن لتل أكثر من ستٌن من الركاب  ،وفً الحالتٌن لدم النظام وإعالمه الخبر إلى الشعب علً أنه انتصار كبٌر !! ) ..

ٌزخر كتاب " ألفا  ،لدري " بالعدٌد من األسرار  ،سواء علً المستوي الداخلً السوفٌتً أو علً المستوي الدولً الناتج من الدور
الرئٌسً الذي لعبه اإلتحاد السوفٌتً على المسرح العالمً  ،لكننا سنركز فً ممالنا علً ما تناوله المؤلف – صانع الحدث  -فً شأن
التحام البرلمان الروسً فً أكتوبر من عام .. 1993
ٌ10ولٌو  ،1991وبعد عدة أسابٌع تفكن اإلتحاد السوفٌتً فً أغسطس

تولً بورٌس ٌلسٌن رئاسة جمهورٌة روسٌا االتحادٌة فً
.. 1991
كانت اآلنٌة المتوحشة لد ظهرت فً سلون بورٌس ٌلسٌن  ،أضف إلً ذلن عملٌات فساد منه ومن المحٌطٌن به أدت إلى تدهور
االلتصاد الروسً الذي كان لد خرج للتو من عباءة اإلتحاد السوفٌتً وهو محمل بأعباء عدٌدة ..

لم ترق تصرفات بورٌس ٌلسٌن إلى الكثٌر من المحٌطٌن به لما رأوه تدمٌرا سرٌعا للدولة الروسٌة  ،ساعدهم فً ذلن سخط شعبً أخذ
فً التنامً بٌن الروس  ،فمد اتهموه بأنه جاء لٌكمل دور جورباتشوف الذي فكن اإلتحاد السوفٌتً ودمر التصاده..
بدأت األزمة فً  21سبتمبر  1993بمرار من الرئٌس بورٌس ٌلسٌن بحل البرلمان الروسً وذلن فً مرسوم رئاسً ٌحمل رلم
 ، 1400كان السبب هو معارضة أعضائه لمرارات التصادٌة أصدرها الرئٌس ٌلسٌن ال تلمً تأٌٌدا من الشعب الروسً ورأي
األعضاء أنها تضر بالمصالح االلتصادٌة العلٌا للبالد ..
بعد عدة أٌام من المرسوم الرئاسً المذكور لاد نائب الرئٌس الروسً الجنرال ألكسندر روسكوي انمالبا ضد بورٌس ٌلسٌن من داخل

البرلمان – الذي كان فً حالة انعماد دائم  -وأعلن نفسه أنه لد أصبح الرئٌس الفعلً للبالد بعد موافمة أعضاء البرلمان علً ذلن ..
كان مع الجنرال روسكوي داخل البرلمان العدٌد من لٌادات الدولة الروسٌة منهم رئٌس البرلمان الروسً رسالن حسبوالتوف وبعض
الوزراء ومئات من أفراد الموات المسلحة والمتطوعٌن بكامل أسلحتهم ..
فً  28سبتمبر نزل اآلالف من الساخطٌن الروس إلً شوارع موسكو ٌعبرون علً اعتراضهم علً لرارات بورٌس ٌلسٌن  ،أطلمت
الشرطة النار علً بعضهم ..
تحصن جمٌع المذكورٌن داخل مبنً البرلمان وحاصروه لحماٌته من االلتحام  ،وتداعً الجمٌع لحمل السالح لتدعٌم دفاعات البرلمان
ضد أي التحام من لبل الموات الحكومٌة ..
تناول الجنرال غٌنادي زاٌتسف فً كتابه المذكور عملٌة التحام مبنً البرلمان الروس فً  4أكتوبر عام  ، 1993وفٌه كشف زاٌتسف
الكثٌر من األخاللٌات العامة للجٌوش فً الدول المحترمة  ،لوام تلن األخاللٌات تتمحور حول نمطة واحدة  ،وهً أن تلن الجٌوش لد
تشكلت بأموال الشعب لتحمٌه ولٌس لتمتله ..
ٌقول الجنرال زائٌتسف فً شأن اقتحام البرلمان الروسً ما ٌلً :
" بدأت المصة عندما دُعٌنا إلً مكتب الرئٌس بورٌس ٌلسٌن  ،طلب منا آنذان أن نمتحم مبنً البرلمان  ،استدعٌنا للحضور إلى مكتبه
البٌضاوي فً الساعة الرابعة والنصف صباحا حٌث كان مجلس األمن منعمدا ( ٌمصد طبعا مجلس األمن الروسً ولٌس أألممً ) ،
أجلسونا علً الكراسً لكن لرب الجدران  ،ألصد بـ نحن  :الجنرال دمٌترى جراماسٌموف لائد مجموعة " فٌمبل " للعملٌات الخارجٌة
وأنا بصفتً لائد مجموعة ألفا للعملٌات الداخلٌة ..
إن أول المتحدثٌن هو دمٌتري
لال لنا الجنرال مٌخائٌل بارسوكوف رئٌس اإلدارة رئٌس اإلدارة العامة للحرس الرئاسً :
جراماسٌموف  ،وتم التبلٌغ ..
إلٌكم ما كتبه ٌلسٌن نفسه عن ذلن  :الجمٌع نكسوا رؤوسهم وجلسوا صامتٌن متوترٌن  ،وجّهت إلٌهم سؤاال  :هل ستنفذون أوامر
الرئٌس ؟ زاد صمت ثمٌل  ،عندئذ طرح ٌلسٌن سؤاله بصورة أخري  :هل ترفضون تنفٌذ أوامر الرئٌس ؟ ساد الصمت الثمٌل من جدٌد
 ،رغم ذلن لال ٌلسٌن لبارسوكوف ولً أنا  :علً كل حال أوامر الرئٌس ٌجب أن تنفذ !
أي أسئلة ٌمكن أن نوجهها إلى الرئٌس فً هذه الحالة ؟! لكن عندما اصطففنا فً تشكٌل لتالً أمام البرلمان لال لنا الجنرال بارسوكوف
 :إما أن تمتحموا البرلمان أو أصدر أمرا بحل مجموعتكم  ،الحمٌمة أننً للت فً نفسً حٌن لال ذلن  :من ٌا تري سٌتجرأ علً نزع
السالح منا ؟!
حٌن ذلن لال له أحد معاونً  ،وهو الممدم إٌجور فٌنوجٌف  :أعطونا أمرا بااللتحام أو تعلٌمات من المحكمة الدستورٌة  ،لكن جواب
الجنرال بارسوكوف كان ٌ :كفٌكم األمر الذي صدر من الرئٌس !
كان الوضع فً غاٌة الصعوبة  ،فمن جهة كان علٌنا أن ننفذ األمر ألن الرئٌس هو الذي أصدره  ،ومن جهة أخري كنا نري أن تنفٌذ
هذا األمر سٌؤدي إلً بحر من الدم  ،كان ٌلسٌن ٌدرن حجم األعداد الغفٌرة المتواجدة داخل البرلمان  ،لمد استنتجت أنه ٌرٌد أال ٌبمً
أحد من معارضٌه حٌا داخل البرلمان ..
لمد حررنا البٌت األبٌض ( هكذا ٌسمً مبنً البرلمان الروسً ) علً طرٌمتنا بدون إطالق رصاصة واحدة  ،لمد أصدرت المحكمة
الدستورٌة الروسٌة فٌما بعد حكما ٌمضً بعدم لانونٌة المرسوم  1400الذي لضً بحل البرلمان  ،وبالتالً فإن التحامنا للبرلمان على
طرٌمة الرئٌس ٌلسٌن كان غٌر لانونً أٌضا  ،أنهٌنا عملٌة البرلمان  ،لٌس كما أراد الرئٌس ولكن كما أردنا نحن ..
هل ٌتصور إنسان الوضع الذي كنت فٌه كمائد لموة ألفا وأنا ألف أمام البرلمان ؟! لو لم أتمكن من إنهاء تلن المشكلة بطرٌمتً لمام
الرئٌس ٌلسٌن بحل لوتً وتسرٌح أفرادها  ،لمد فكرت فً أفراد لوتً والمصٌر الذي ٌنتظرهم فً حالة رفضنا التحام البرلمان ..
إن الرئٌس الذي نأتمر به ( ٌمصد ٌلسٌن ) دمر بالده من أجل أن ٌجلس علً العرش  ،وأزاح جورباتشوف من طرٌمه  ،واآلن ٌرٌد
هذا الشخص أن ٌدمر برلماننا بالدبابات والمدافع ثم ٌمتحمه بواسطة تشكٌلنا  ،إنه ٌرٌد منا أن نطلك النار علً أبناء وطننا من أجل
تعزٌز سلطانه ..
لمد تصرفنا خالفا ألوامر الرئٌس  ،لكننا ح قلنا النتائج المطلوبة وهو إخراج كل من فً البرلمان  ،لمد عانٌنا كثٌرا بحثا عن مخرج  ،لمد
تمكنا من ذلن عن طرٌك التفاوض مع أعضاء البرلمان ..
الذي كان وزٌرا ألمن الدولة  ،كذلن التمٌا مع
لمد أرسلت إلً المتحصنٌن اثنٌن من رجالً  ،لمد التمٌا هنان بفٌكتور بارانٌكوف

شخصٌات أخري  ،لمد شرحنا لهم أن لدٌنا أمرا بالتحام المبنً  ،لمد عصٌنا أوامر الرئٌس ولررنا إنهاء احتالل البرلمان بطرٌمتنا  ،لم
ننسك مع أحد  ،رجال ألفا لرروا إنهاء تلن األزمة دون دماء  ،لم ٌكن للساسة رغبة فً إنهاء تلن المشكلة سلمٌا  ،كانوا ٌرٌدون لتل
الجمٌع بالداخل  ،لم نرغب فً سفن دماء األبرٌاء  ،لمد لدمنا لبورٌس ٌلسٌن ما كان ٌرٌده ولكن لٌست بطرٌمته  ،لم نخالف أوامره من
حٌث النتائج المرجوة ..
أما الساسة فمد تصرفوا معنا بعد إنهاء احتالل البرلمان بأسلوب خشن  ،لمد أصدروا لً أمرا بإعداد كشوف بأسماء العسكرٌٌن فً ألفا ،
أدركت علً الفور أنهم سٌسحبون منً أفرادي واحدا بعد اآلخر لتوزٌعهم علً الوحدات والتخلص من لوة ألفا  ،طرلت أبو اب جمٌع
المكاتب للحفاظ علً لوة ألفا  ،البعض لابلنً واآلخر رفض  ،فً النهاٌة تمكنت من عدم تسرٌح لوة ألفا ..
أما أفراد لوة " فٌمبل " المتخصصة فً العملٌات الخارجٌة فمد كانوا معنا أٌضا أمام البرلمان  ،لكنهم أداروا ظه ورهم ألوامر الرئٌس
ولرروا تضٌٌع الولت وإهداره  ،أما نحن فسلكنا طرٌما آخر وهو تمدٌم الحلول لتنفٌذ أوامر الرئٌس دون إرالة الدماء ..
لمد تم لنص أحد لوات ألفا أمام البرلمان ولتله  ،تم ذلن بصورة متعمدة من طرف ثالث كً ٌدفعنا لننتمم ونمتحم البرلمان  ،لمد أتً
رصاص المناصة من فندق أوكرانٌا ( الفندق ٌشبه فً ضخامته مبنً مجمع التحرٌر ! ) وكان المناصة منتشرٌن فً طوابك هذا الفندق
المرتفع ..
أصدرت أمرا لمواتً أمام البرلمان بالتعامل مع لناصة فندق أوكرانٌا الذٌن ٌطلمون النار علً لواتً  ،لكن أوامر من جهات علٌا أتت
لً بعدم التعامل مع المناصة  ،هذه لضٌة خطٌرة ال أود الحدٌث عنها  ،إنها لضٌة غامضة والتارٌخ لن ٌعطً جوابا شافٌا علً لناصة
فندق أوكرانٌا ومن أرسلهم ! بعض الناس لال أن المناصة جاءت من وحدات خاصة إسرائٌلٌة تسمً البٌتار ..
لن أغٌر رأًٌ فً الرئٌس بورٌس ٌلسٌن بخصوص تلن المضٌة  ،كان ٌجب تمدٌمه إلً المحاكمة  ،لمد كان داخل المبنً أناس بسطاء
من أفراد الشعب  ،كٌف ٌمكن أطالق النار علً شعبنا ؟!
لو أننً أصدرت آنذان أمرا بالتحام البرلمان لكانت ٌداي اآلن ملطختٌن بالدماء ولكنت أستحك اإلعدام  ،لم ٌحصل مماتلوا " ألفا " فً
ممابل ذلن إال علً اإلهانة "  ..انتهً ..
( مالحظتان :المالحظة األولً  : :منظمة البٌتار كانت جزءا من منظمة األرجون اإلرهابٌة اإلسرائٌلٌة  ،ولد انشمت األرجون إلى عدة ألسام  ،فبمً جزء منها
فً المنظمة األم وآخر فً منظمة شتٌرن بمٌادة إبراهام شتٌرن وثالث فً منظمة بٌتار  ، Betarولد اندمجت تلن المنظمات مع الهاجاناه – المنظمة األكبر -
وكونوا جٌش الدفاع اإلسرائٌلً مع لٌام إسرائٌل فً عام  ، 1948لكن بمٌت منها بماٌا بالشتات  ،وبطبٌعة األمور كان لهذه المنظمات وجود بٌن ٌهود اإلتحاد
السوفٌتً  ،لمد كان هدف البٌتار هو انتصار ٌلسٌن  -الذي كان فاسدا وموالٌا للغرب وأنانٌا  -على المتحصنٌن داخل البرلمان الروسً المشتالٌن لعودة لوة
اإلتحاد السوفٌتً ..
المالحظة الثانًة  :لم تتولف رجولة وسماحة وحكمة الجنرال غٌنادي زاٌتسف عند حد فض االعتصام سلمٌا دون إرالة دماء  ،بل أٌضا علً طرٌمة خروج
المعتصمٌن داخل مبنً البرلمان  ،فمد خرج جمٌع المعتصمٌن بالمبنً – بدءا من نائب رئٌس الجمهورٌة الجنرال ألكسندر روسكوي ورئٌس البرلمان رسالن
حسبوالتوف والوزراء وحتى أصغر المعتصمٌن من الناس العادٌٌن – وهم رافعوا رؤوسهم منفردٌن دون أن ٌلمسهم أحد أو ٌصحبهم من داخل مبنً البرلمان
إلً باصات متولفة أمامه  ،وفً هذا حفظ لكرامة الشعب  ،فالجٌش ٌستمد كرامته من الشعب  ،فال كرامة وال رجولة لجٌش ٌهٌن شعبه أو ٌمتله! ) ..

فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث  ،فإلً لماء …
رائف دمحم الوٌشى
سانت لوٌس – مٌزورى  -أمرٌكا
elwisheer@yahoo.com
تابع مماالت سابمة لكاتب الممال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما ٌلً :
www.thowarmisr.com

