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فً الحلمة األولً تحدثنا باختصار عن لعبة الموت بٌن عصابت ًْ اإلخوان والعسكر وعرضنا نموذجا من نماذج االلتحام العسكري
الروسً ورئٌس البرلمان
للتجمعات المعارضة للدولة  ،ورغم أنه كان تجمعا مسلحا ٌضم كوادر الدولة السٌادٌة من نائب الرئٌس
وبعض الوزراء وكبار الضباط والضباط الشباب والمتظاهرٌن  ،إال أننا رأٌنا الحكمة العسكرٌة التً غلبت السلطة الحاكمة المتعطشة
للدماء وفوتت علٌها الفرصة فً صنع مذبحة ٌدفع ثمنها الشعب وتصبح وصمة عار فً ثوب العسكرٌة ..
فً الحلمة الثانٌة ذكرنا مذبحة رابعة العدوٌة ببعض التفاصٌل وكذلن بعضا من أخواتها الخمسٌن  ،تلن المذابح التً الكبرى التً
نصبها عسكر مصر – أصحاب الثورة المضادة – لشعبها بغرض تؤدٌبه علً المٌام بثورتها التً كانت علً وشن تملٌم أظافرهم
نسوها وكف أٌدٌهم للحٌلولة بٌنهم وبٌن نهب مصر وتعذٌب أو لتل شعبها ..
بإعادتهم إلً الحدود التً ْ
فً الحلمة الثالثة الٌوم سنذكر دور لضا ة العسكر بالسلطة المضائٌة وأمثالهم ( شٌوخ العسكر ورجال اإلعالم ) فً المذبحة الكبرى
التً جرت وما زالت تجري بحك المصرٌٌن  ،سنري أن دور لضا ة العسكر وشٌوخهم لد ركزا عً الفئتٌن العلٌا والمتوسطة بتمنٌن
وشرعنة المذابح وأنها ال تخالف صحٌح الدٌن  ،بٌنما ركز دور اإلعالم علً الفئتٌن المتوسطة والدنٌا بغسل أدمغتهما غسال جٌدا
لصالح العسكر ..
علً أٌة حال  ،علٌنا أن نعرف أن الثالثة ( أي لضاة العسكر وشٌوخه ورجال اإلعالم ) هم الذراع الرئٌسً فً الدولة العمٌمة  ،تلن
الدولة التً ٌمف فٌها جهاز أمن الدولة كمائد األوركسترا لٌنظم إٌماع دولة الفساد والطغٌان  ،سننالش فً تلن الحلمة أعمال هإالء
الثالثة فً دعم ومساندة دولة العسكر :
أوال  :أعمال لضاة العسكر :
نستعرض فٌما ٌلً بعض جرائم هؤالء المضاة فً مواالتهم لعسكر الثورة المضادة :
* فً  23سبتمبر  2013أصدرت محكمة األمور المستعجلة حكما ٌمضً بحظر نشاط جمعٌة اإلخوان المسلمٌن والمإسسات
والشركات المنبثمة عنها  ،وفً  24فبراٌر أصدرت نفس المحكمة حكما ٌمضً باعتبار جماعة اإلخوان المسلمٌن منظمة إرهابٌة ،
وفً  15أبرٌل  2014أصدرت نفس المحكمة حكما ٌمضً بمنع أعضاء اإلخوان المسلمٌن من الترشح فً االنتخابات الرئاسٌة
والبرلمانٌة  ،وفً  28أبرٌل أصدرت نفس المحكمة حكما ٌمضً بحظر أنشطة حركة  6أبرٌل  ،وفً  9أغسطس  2014أصدرت
نفس المحكمة حكما ٌمضً بحل حزب الحرٌة والعدالة ..
( مالحظة  :علك مركز الماهرة لدراسات حموق اإلنسان فً بٌان له فً ماٌو  2014علً أحكام األمور المستعجلة بالمول  ":إن تلن
المحاكم أصدرت أحكاما فً لضاٌا تدخل فً اختصاص المضاء الجنائً  ،إن إصدار المضاء المستعجل مثل هذه األحكام ٌجعل منها
أحكاما غٌر لابلة للتنفٌذ ومعدومة األثر  ،كونها صدرت عن لضاء غٌر مختص  ،وبالتالً تخالف أحد أهم المبادئ الدستورٌة
الواردة فً المادة  188من دستور  2014التً اختصت الجهات المضائٌة بالفصل فً كافة المنازعات والجرائم  ،عدا ما تختص به
جهة لضائٌة محددة " .. )..
* فً نوفمبر  2013أصدرت الجهات المضائٌة حكما على  14فتاة لاصرة من حركة "  7الصبح " بالسجن  11عاما لمشاركتهن
فً مظاهرات مناهضة للعسكر  ،كما أحالت المحكمة سبع فتٌات إلى دور األحداث  ،وفً  7دٌسمبر  2013خففت المحكمة تلن

األحكام إلى سنة مع ولف التنفٌذ ..
* فً نوفمبر  2013ولف ثالثة من لادة اإلخوان فً المحكمة ( عصام العرٌان ودمحم البلتاجً وصفوت حجازي ) وهم ٌصرخون
فً وجه لاضً المحكمة وٌدعون أنهم لد تعرضوا لالغتصاب فً زنازٌنهم  ،لم ٌؤمر بإجراء أي تحمٌك ولم ٌهتم الماضً بما سمعه..
( مالحظة  :علٌنا نتذكر هذا المشهد ومشاهد أخري من التعامالت الخشنة من لضاة المحكمة مع معتملً اإلخوان خصوصا والثورة عموما ونمارن بٌنه وبٌن
تعامالت المضاة مع مبارن ورجاله الذٌن لتلوا المتظاهرٌن بعد أن نهبوا مصر وأذلوا شعبها  ،جمٌعنا شاهد محاكمات زمرة مبارن فٌها ورأٌنا بعض ضباط
الشرطة العسكرٌة ٌإدون التحٌة العسكرٌة لهم وكؤنهم مازالوا فً موالعهم  ،وشاهدنا الماضً الذي ٌمدم اعتذارا لضباط مبارن الممبوض علٌهم فً احدي
المحافظات بتهمة لتل المتظاهرٌن وٌؤمر باإلفراج عنهم  ،وشاهدنا كٌف ٌتكلم رجال مبارن داخل المحكمة وهم فً اطمئنان وراحة وكؤنهم بٌن أهلهم
وأحبائهم  ،واألدلة متواجدة علً الٌوتٌوب فً شرٌط وزٌر داخلٌة مبارن الماتل حبٌب العادلً فً ٌوم ٌوم ًْ  9أغسطس  13 /أغسطس .. ) ! 2014

* فً  22دٌسمبر  2013أصدرت الجهات المضائٌة حكما بالسجن ثالث سنوات ضد ثالثة من لادة حركة  6أبرٌل  ،هم أحمد ماهر
وأحمد دومة ودمحم عادل بتهمة التظاهر بدون الحصول على ترخٌص  ،وفً  7أبرٌل  2014رفضت محكمة استئناف الحكم وأٌدت
حبس الثالثة الم ذكورٌن ..
* فً  24أبرٌل  2014أصدرت محكمة بمحافظة الغربٌة حكما ٌمضً بسجن  19من مإٌدي جماعة اإلخوان عشر سنوات مع
الرئٌس دمحم
الشغل  ،ووضعهم تحت المرالبة لمدة خمس سنوات بعد تنفٌذ الحكم  ،التهامهم بالمشاركة فً مظاهرات تلت عزل
مرسً  ،ووجهت لهم تهم " التحرٌض على العنف واالنضمام لجماعة محظورة وإثارة الشغب والعنف واإلتالف والتحرٌض وتكدٌر
السلم العام " !
* فً  26أبرٌل  2014أصدرت ثالث محاكم فً المنٌا والسوٌس وكفر الشٌخ أحكاما تمضً بسجن  67من مإٌدي جماعة اإلخوان
لمدد تتراوح بٌن ثالث سنوات و  88سنة بعد إدانتهم بتهم مختلفة  ،من بٌنها الشغب وحٌازة أسلحة والتحرٌض على العنف !
* فً  28أبرٌل  2014أصدرت محكمة جناٌات المنٌا حكما ٌمضً بإعدام المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمٌن دمحم بدٌع مع
 682آخرٌن من مناهضً العسكر  ،وإحالة أورالهم إلى مفتً الجمهورٌة لبٌان الرأي الشرعً فً إعدامهم ..
( ست مالحظات  :المالحظة األولً  :تمدم محامون عن  529من المتهمٌن المحكوم علٌهم باإلعدام فً المضٌة المذكورة باالستئناف  ،ولد خفض فً عدد
المحكومٌن باإلعدام إلى  ، 37وحكم بالسجن المإبد على المتهمٌن البالٌن وعددهم !! 491
المالحظة الثانٌة  :ال ٌوجد مثٌل لهذا الحكم فً أي محكمة حول العالم  ،فمد كانت الجلسة لمرة واحدة ولعدة دلائك فمط ولم يثبت الماضً أسماء المتهمٌن
ولم ٌتؤكد من تواجدهم  ،وهو ما ٌإكد أن الماضً كان أداة تروٌع بغرض المتل فً ٌد العسكر  ،مثله مثل الصاعك الكهربائً فً ٌد الضابط!
المالحظة الثالثة  :علك األمٌن العام لألمم المتحدة بان كً مون علً أحكام اإلعدام تلن بما ٌلً  " :إن المحاكمة افتمرت إلى أبسط لواعد العدالة  ،ولد تإثر
على استمرار مصر على المدى البعٌد " ..
المالحظة الرابعة  :علمت سارة واٌتسون المدٌرة التنفٌذٌة للشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا بمنظمة هٌومان راٌتس واتش علً تلن األحكام بمولها  " :إن تلن
األحكام ٌمكن أن تكون أكبر أحكام اإلعدام فً تارٌخ العالم الحدٌث "  ،وأضافت  " :وبٌنما هً استثنائٌة فً ضخامتها فإنها لٌست استثنائٌة فً نوعها "..
المالحظة الخامسة  :علمت منظمة العفو الدولٌة أمنستً علً لرار اإلعدام هذا بؤنه ناتج من عٌوب خطٌرة فً النظام المضائً المصري  ،ولالت إن هذا
ٌإكد علً المستوي الذي أصبح فٌها نظام العدالة الجنائٌة فً مصر تعسفٌا وانتمائٌا  ،وأضافت المنظمة لائلة  " :إن المحكمة أظهرت استهتارا كامال بؤغلب
لواعد المحاكمة العادلة  ،ودمرت بذلن مصدالٌتها  ،ولد حان الولت لتعترف السلطات المصرٌة بؤن النظام الحالً لٌس عادال وال مستمال وال محاٌدا " ..
تعلٌك علً أحكام اإلعدام ما ٌلً  " :إننً للك بشؤن تؤٌٌد الحكم بإعدام العشرات فً مصر " ،
ا
المالحظة السادسة  :لال وزٌر الخارجٌة البرٌطانً ولٌم هٌج
ودعا السلطات المصرٌة إلى مراجعة أأحكام اإلعدام ..

* فً ٌ 5ولٌو  2014أصدرت محكمة جناٌات بنها حكما باإلعدام علً عشرة من مإٌدي جماعة اإلخوان المسلمٌن بعد إدانتهم
بالضلوع فً احتجاج اندلع بمدٌنة للٌوب المجاورة لشمال الماهرة لالعتراض على عزل الرئٌس دمحم مرسً فً عام .. 2013
* فً  6أغسطس  2014لضت محكمة جناٌات الجٌزة بإعدام  12متهما فً لضٌة تتعلك بممتل ضابط شرطة خالل حملة أمنٌة تلت
عزل الرئٌس دمحم مرسً بمنطمة كرداسة بمحافظة الجٌزة ..

* فً  6أغسطس  2014أصدر المضاء حكما بالسجن المإبد على أمانً حسن التً أصٌبت بشلل كامل نتٌجة التعذٌب بالمعتمل فً
أعماب مشاركتها فً التظاهرات المناهضة للعسكر ..
* فً  6أغسطس  2014أصدر المضاء حكما بالسجن المإبد علً األختٌن رشا وهند منٌر المعتملتٌن فً أحداث رمسٌس األولى فً
ٌ 15ولٌو  ، 2013وكان زوج رشا لد مات أمام السجن خالل انتظاره السماح له بزٌارتها ..
* ذكر "مرصد طالب حرٌة" أن عدد الطالب الذٌن صدرت ضدهم أحكام بالسجن حتى ٌ 5ونٌو  2014وصل إلى  380طالبا
وطالبة  ،بٌنهم  54صدر الحكم ضدهم غٌابٌا  ،ومن بٌن َمن صدرت ضدهم أحكام بالسجن  26طالبة  ،بٌنهن تسع صدر ضدهن
الحكم حضورٌا ..
* فرض لضاء العسكر علً المتظاهرٌن غرامات بدأت من عشرة آالف جنٌها علً الطفل المعتمل الماصر وتصل إلى مائة ألف
جنٌها علً البالغ  ،وكان مجموع تلن الغرامات حتى  25مارس  2014لد بلغ أربعٌن ملٌونا من الجنٌهات ..
ٌمول مولع " وٌكً الثورة " فً بٌان صدر له معلما علً تلن الغرامات أن حكومة العسكر جمعت المبلغ المذكور من خالل 248
محاكمة شملت  4766متهما  ،وكان تمسٌمها كالتالً  37.4 :جنٌها غرامات  3.5 +جنٌها كفاالت ..
علك المركز المصري للحموق والحرٌات علً تلن الغرامات المذكورة بما ٌلً :
لٌامهم بممارسة
" إنها نوع جدٌد من الجباٌة واالستنزاف ألموال المعتملٌن وأسرهم وذوٌهم  ،خاصة أن أغلبهم ٌحاكمون بسبب
حمولهم المشروعة فً التظاهر السلمً تعبٌرا عن الرأي  ،وٌرفضون عملٌات تكمٌم األفواه التً تحاول السلطات الحالٌة فرضها
على الجمٌع " ..
* أمرت النٌابة فً مدٌنة بلطٌم بمحافظة كفر الشٌخ حبس الطالب الثانوي خالد بمرة لمدة ٌ 15وما فً العام الدراسً  2014لتواجد
مسطرة علٌها شعار رابعة فً حمٌبته  ،ولد جددت النٌابة حبس الطالب المذكور عدة مرات عند انتهاء المدة ..
* عادت من جدٌد فضٌحة محاكمة المدنٌٌن أمام المضاء العسكري  ،تلن اآلفة التً كانت ثورة ٌ 25ناٌر لد أرغمت ضباط الثورة
المضادة أن ٌضعوها فً األدراج كً ٌتم إلغاإها ..
طبما ألرلام منظمة هٌومان راٌتس واتش فإن  96مدنٌا لد تم محاكمتهم منذ عزل الرئٌس دمحم مرسً فً المحاكم العسكرٌة التً
تخضع بالكامل لسلطة السلطة التنفٌذٌة ..
أما المنظمة المصرٌة لحموق اإلنسان فمد أصدرت بٌانٌن فً هذا الشؤن فً  4أغسطس  2014أدانت فٌهما محاكمة المدنٌٌن أمام
المحاكم العسكرٌة وطالبت بمحاكمة المدنٌٌن أمام لاضٌهم الطبٌعً وفما للمادة  204من الدستور ..
وأضافت المنظمة  " :إن المادة بدأت فً فمرتها الثانٌة بعبارة " ال ٌجوز محاكمة مدنً أمام المضاء العسكري "  ،إن المادة أضافت
استثنا ًء على هذا المبدأ بجواز محاكمة المدنً أمام المضاء العسكري فً حاالت محددة على سبٌل الحصر  ،وهً التً تمثل اعتداء
مباشرا على المنشآت العسكرٌة أو معسكرات الموات المسلحة أو ما فً حكمها " ،مبٌنة أن المنشآت االلتصادٌة للموات المسلحة ال
تدخل ضمن هذه المنشآت " ..
ونذكر من هذه المحاكمات العسكرٌة ما ٌلً :
* أكتوبر  3 – 2013نوفمبر  : 2013أصدرت المحاكم العسكرٌة فً سٌناء علً الصحفٌٌن
بالسجن سنة مع ولف التنفٌذ علً أعمال لها صلة بعملهما كصحفٌٌن ..

أحمد أبو دراع ودمحم صبري حكما

* أبرٌل  : 2014أصدرت محكمة الجناٌات العسكرٌة شمال الماهرة أحكاما بالسجن ما بٌن سنة وثالث سنوات على أربعة صحفٌٌن
بشبكة "رصد"  ،اثنان منهم حضورٌا وهما  :إسالم الحمصً ودمحم عبد المنعم  ،واثنان غٌابٌا وهما  :عمرو فراج وعمر شاهٌن بتهم
نشر أسرار عسكرٌة ،بٌنما برأت المحكمة الصحفً عمرو المزاز ..

( مالحظة  :علمت منظمة العفو الدولٌة علً المولف المتواطؤ لمضاة العسكر فً بٌانها الصادر فً أغسطس  2014بمناسبة مرور عام علً مذابح رابعة
وأخواتها  ،فمالت ما ٌلً :
" منذ ٌ 3ولٌو  2013شابت اإلجراءات المضائٌة الكثٌر من أوجه العوار اإلجرائً الخطٌر  ،ولد أدي ذلن بشكل منتظم إلى حرمان المحتجزٌن من حمولهم
األساسٌة المتعلمة بمراعاة اإلجراءات المانونٌة السلٌمة " .. ) ..

ثانٌا  :أعمال شٌوخ العسكر :
أخبرنا المصص المرآنً العظٌم عن دور سحرة فرعون فً تزٌٌف األمور وانمالبها رأسا علً عمب كً ٌبدو األسود أبٌض
واألبٌض أسود فً عمول الناس وآرائهم..
سحرة فرعون تحالفوا معه  ،وكذلن فعل شٌوخ العسكر :
لال تعالً فً سورة الشعراء  " : 44فؤلموا حبالهم وعصٌهم ولالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون" ..
األعراف  " :116فلما ألموا سحروا أعٌن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظٌم " ..
سحرة فرعون ساندوه فً ممابل النفع المادي  ،وكذلن لصد شٌوخ العسكر :
لال تعالً فً سورة ألعراف  : 114 / 113وجاء السحرة فرعون لالوا إن لنا ألجرا إن كنا نحن الغالبٌن
الممربٌن " ..

لال نعم وإنكم لمن

سحرة فرعون جعلوا أهل الحك أللٌة بسبب تروٌع للناس  ،وكذلن عمد شٌوخ العسكر :
لال تعالً فً سورة ٌونس  " : 83فما آمن لموسى إال ذرٌة من لومه علً خوف من فرعون وملئهم أن ٌفتنهم " ..
هل ٌعنً هذا أن سحرة فرعون ٌتساوون مع شٌوخ العسكر ؟
لو أمعنا النظر فً الحالتٌن لوجدنا أن وضع شٌوخ العسكر فً عالم الٌوم أسوأ بكثٌر من وضع سحرة فرعون الذٌن انحازوا إلً
فرعون وزٌفوا الحمائك وفتنوا الناس  ،ونذكر فً ذلن الفرولات التالٌة :
 -1اعترف سحرة فرعون بذنبهم وتابوا بعد أن تبٌن لهم الحك  ،بٌنما شٌوخ العسكر مستمرٌن فً موالفهم الظالمة ..
لال تعالً فً سورة طه  " : 73إنا آمنا بربنا لٌغفر لنا خطاٌانا وما أكرهتنا علٌه من السحر وهللا خٌر وأبمً " ..
لال تعالً فً سورة األعراف  " : 122 / 120فؤلمً السحرة ساجدٌن  /لالوا آمنا برب العالمٌن  /رب موسى و هارون " ..
لال تعالً فً سورة المصص  " : 51 / 50لالوا ال ضٌر إنا إلى ربنا منملبون  /إنا نطمع أن ٌغفر لنا ربنا خطاٌانا أن كنا أول
المإمنٌن " ..
 -2كان عماب السحرة المتل والتمثٌل بالجثث فً حالة التوبة  ،بٌنما عماب شٌوخ العسكر هو أخف من ذلن بكثٌر فً حالة مخالفة
العسكر وال ٌزٌد عن الحرمان من الوظٌفة  ،بل ال عماب تمرٌبا علٌهم لو التزموا الحٌاد ( أضعف اإلٌمان )..
لال تعالً فً سورة المصص  " :49لال ءامنتم له لبل أن آذن لكم إنه لكبٌركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون /أللطعن أٌدٌكم
وأرجلكم من خالف وألصلبنكم أجمعٌن " ..
 -3لم ٌكن لسحرة فرعون وظٌفة فعلٌة تحمٌهم فً الدولة  ،أما شٌوخ العسكر فهم جزء من السلطة الدٌنٌة بالدولة الحدٌثة  ،وتكفل
وظٌفتهم مهابة لهم لو التزموا الحك أو حتى تحاٌدوا  ،إذن ال حجة لهم بؤنهم ُمكرهون ..
 -4لم ٌستغرق الولت مع سحرة فرعون إال المصٌر جدا ( ٌوم )  ،بٌنما شٌوخ العسكر ٌسلمونها جٌال بعد جٌل  ،مساندة وتؤٌٌدا
بصفهم وحتى النهاٌة ..
أورد ابن كثٌر فً تفسٌره لسورة المصص آٌة  49أن ابن عباس لال عن سحرة فرعون ما ٌلً :
" كانوا من أول النهار سحرة فصاروا من آخره شهداء بررة " ..

خدٌعة العسكر للموات الممتحمة
عمد عسكر الثورة المضادة لبل تنفٌذ خطتهم بمتل المعتصمٌن إلً إخضاع أفراد الموات الممتحمة فً معسكراتهم لعملٌات تلمٌنٌة
تحرٌضٌة بمشاهدة مماطع فٌدٌو أللوال هإالء الدعاة  ،كان محاضرات ٌومٌة علً مدي أسابٌع ٌحضرها كبار المادة مع الضباط
المشتركٌن والجنود بغرض إعطاء انطباع لتلن الموات أن األمر هو جد خطٌر ..
كان هنان ثالثة شرائط شاهدتها الموات فً معسكراتها  ،كان األمر ٌشبهه دورات إجبارٌة  ،كانت هنان كلمة لمفتً مصر األسبك
علً جمعة  ،وثانٌة لوكٌل وزارة األولاف السابك سالم عبد الجلٌل  ،وثالثة للداعٌة عمرو خالد  ،لمد أفتً الثالثة بمتال من ٌعارض
السلطة الجدٌدة التً ٌسٌطر علٌها الجٌش ..
كانت أشهر وألوي تلن الشرائط التً شاهدتها الموات فً معسكراتها ( سواء لوات الداخلٌة أو لوات الجٌش ) هً كلمة المفتً علً
جمعة  ،فمدا طالب الموات بمتال الخارجٌن علً المانون باعتبارهم خوارج ..
ما حدث فً مصر لٌس انمالبا  ،وعلً سلطات الدولة المضاء على
كما كانت كلمة سالم عبد الجلٌل تحتوي علً عبارة  " :إن
المعارضٌن لذلن "  ،وكان كلمة عمرو خالد تتمحور حول " إن الجنود فً المٌدان ٌمثلون إرادة هللا " ..
لكن الكارثة أن كلمات هؤالء الثالثة لد تعرضت لعملٌات مونتاج واسعة النطاق  ،فالممابلة فً كل منهم لم تكن متصلة فً لمطة
واحدة  ،بل تخللتها عدة مرات عملٌات لطع ولصك ( مونتاج )  ،كما أن خلفٌة التسجٌالت الثالثة كانت واحدة  ،نفس األباجورة
ولطع الدٌكور ..
ٌدل هذا علً أن الثالثة لد تم إحضارهم فً نفس المكان لهدف واحد  ،أي لٌتحدثوا لمدة طوٌلة ثم تصفً كلماتهم بالمص واللصك
لتخرج فً النهاٌة جمل منسجمة من أفواههم تشحن الموات الممتحمة كً تإدي مهمتها فً لتل المتظاهرٌن علً أفض وجه ..
سالم عبد الجلٌل تبرأ من التسجٌل بعد المجازر ولال  " :ال ٌمكن أن أحل دم إنسان كائنًا من كان  ،والمتابع لكل خطبً ودروسً
ولماءاتً التلٌفزٌونٌة ٌدرن بوضوح أنً ال ألبل أبدًا إرالة الدماء وإزهاق األرواح  ...إن الفٌدٌو المتُداول على صفحات التواصل
االجتماعً فٌس بون وتوٌتر وٌبٌح لتل المتظاهرٌن مزعج ولعٌن ولن أسامح من لام بتلفٌمه  ،إن زوجتً وأوالدي الثالثة كانوا
ٌترددون على اعتصام مٌدان رابعة العدوٌة  ...إن إدارة الشإون المعنوٌة بالموات المسلحة طلبت منً تسجٌل فٌدٌو  15دلٌمة حول
األحداث الجارٌة ودور الموات المسلحة فً رد اعتداء المعتدٌن على المنشآت العسكرٌة والمعتدٌن على أكمنتها ولتل رجالها  ،لم
ٌكن الفٌدٌو ضد المتظاهرٌن أصالً " ..
عمرو خالد دافع عن نفسه بعد المجازر ولال  " :سجلت الفٌدٌو لدعم الجنود فً سٌناء ال لمتل المتظاهرٌن "  ،ولال علً صفحته
بالفٌس بون ما ٌلً  " :أُشٌع عنً فً الفترة السابمة إشاعتٌن متنالضتٌن  ،والحمٌمة التً أرٌد أن ٌعلمها الجمٌع أننً لمت بتسجٌل
فٌدٌو لدعم الجنود المصرٌٌن فً حراستهم وحماٌتهم لمطعة غالٌة من أرض مصر وهً سٌناء  ،وهذا واجب وطنً أفتخر به  ،وأما
عار تماما ً من الصحة ولٌس له أي سند أو دلٌل " ..
ما لٌل عن تؤسٌسً لحركة " إخوان بال عنف "  ،فهذا كالم ِ
لمد تعرضت الموات المشتركة فً فض اإلعتصامات لعملٌات شحن لٌلٌة وٌومٌة وعلً مدي أسابٌع  ،وال نبالغ حٌن نمول أن تلن
الموات ( والمفترض فً ضباطها المدربٌن عدم الولوع فً الشرن ) لد تعرضت لخدٌعة كبري وسمطت فً مصٌدة عسكر الثورة
المضادة  ،كان الهدف األوحد لمجلس مبارن العسكري هو دفع تلن الموات لمتل المعتصمٌن المسالمٌن بالشوارع ..
لمد خطط مجلس مبارن العسكري لمتل الناس فً المٌادٌن بكفاءة عالٌة بغرض الحفاظ علً رلابهم من المحاكمات  ،وكان الغرض
الثانً هو ربط مصٌر تلن الموات بمصٌر المجلس العسكري ( إما أن نحٌا معا أو نحاكم معا ) !
ثالثا  :أعمال رجال إعالم العسكر :
مثل اإلعالم منذ عمود عمودا فمرٌا لسلطة الطغٌان فً مصر  ،هنان دائما عاللات خاصة تربط بٌن السلطة الحاكمة وأغلب رجال
اإلعالم  ،هنان دعوات لهم فً أعٌاد مٌالد أعضاء المطبخ السٌادي وكذلن فً مراسم زواج أبنائهم وألاربهم..

هكذا كانت العاللة بٌن أنور السادات ورجال اإلعالم  ،وزادت تلن العاللة فً عهد الطاغٌة الفاسد حسنً مبارن  ،واستمرت علً
نفس المستوي فً عهد العسكر  ،بل زادت عند إنفراد اإلخوان بالسلطة لمدة عام لخوف رجال اإلعالم علً مستمبلهم المادي ،
والمارئ البسٌط ٌذكر الهجوم المتالحك من اإلعالم ( المحصن بحماٌة أجهزة األمن ) علً اإلخوان خالل العام الذي لضاه الرئٌس
دمحم مرسً فً السلطة ..
هنان شعبة خاصة بالمخابرات الحربٌة لإلعالم فمط  ،مهمتها هً المرالبة الدلٌمة لرجال اإلعالم من خالل تسجٌل المكالمات لمعرفة
نماط ضعفهم ومحاولة إسماطهم من خالل العاهرات والمال والمزاٌا  ،الغرض النهائً من ذلن هو تسهٌل تجنٌدهم بسرعة
إلخضاعهم بصورة تامة ال غبار علٌها لسلطة العسكر ..
إذن الموالف لهذا اإلعالم العمٌل هً ثابتة ال تتغٌر منذ عمود  ،وال نبالغ حٌن نمول أن التجمع اإلعالمً الموالً للسلطة الفاسدة
الطاغٌة ٌفوق فً كثافته التجمع المضائً والتجمع الدٌنً الموالً الموازي !
لنري مولف اإلعالم من تمرٌر منظمة هٌومان راٌتس واتش الصادر من أٌام :
هنان من رجال الفضائٌات من وصف المنظمة المذكورة بالمنظمة الحمٌرة  ،وآخر وصفها بالمإامرة األمرٌكٌة  ،وثالث وصفها
بؤنها تعمل لحساب الجماعة اإلرهابٌة ( ٌمصد جماعة األخوان المسلمٌن )  ،ورابع زعم أن تمرٌر المنظمة المذكور لد كتبه عمالء
اإلخوان فً المنظمة  ،وخامس الترح اتخاذ ٌوم  14أغطس عٌدا وطنٌا لالحتفال !!
أما فً الصحف الرسمٌة  ،فمد ذكرت صحٌفة األهرام فً الٌوم التالً من إصدار تمرٌر المنظمة ( أي فً عدد  15أغسطس 2014
) فً ممالها االفتتاحً ما ٌلً :
الدولة فً مولف الدفاع عن نفسها فً ولت
" لم ٌعد أمام مصر السكوت على تلن المهاترات واالفتراءات التً تحاول أن تضع
تخوض فٌه الدولة والشعب لمعركة أكبر  ،دفا ًعا عن أمن ومصٌر ومستمبل الوطن الذي ال تعرفه تمارٌر تلن المنظمات المغرضة
التً ترفع شعارات برالة عن حموق اإلنسان ولكنها فً والع األمر تمسن بمعاول هدم األوطان " ..
فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث  ،فإلً لماء .. .
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