مرص بعد الثالثني من يونيه وآفاق املستقبل
فريدة النقاش*
بتأييد املرصيني للدستور الجديد ،بنسبة تجاوزت التسعني يف املئة ،يف االستفتاء الذي جرى يومي
 14و 15يناير ،تكون الخطوة املبدئية قد اكتملت نحو إنجاز خريطة املستقبل التي توافقت
عليها القوى الوطنية والدميوقراطية يف الثالث من يوليو عام  2013يف مرص بعد عزل الرئيس"
محمد مريس " إثر مظاهرات عمت البالد من أقصاها إىل أدناها ،تطالب بعزله يف الثالثني
من يونيه ،وهو اليوم املتمم لعام كامل من حكم جامعة اإلخوان ،وحلفائهم وضمت هذه
املظاهرات التي ُرفعت ،شعار يسقط يسقط حكم املرشد ،مرص دولة مدنية مش والية إخوانية،
ما بني ثالثني وثالثة وثالثني مليونا من املرصيني ،بعد أن كانت حركة مترد املكونة من شباب
نارصيني ،ويساريني ،وليرباليني قد نجحت يف جمع  22مليون توقيع ،تطالب بإجراء انتخابات
رئاسية مبكرة وهي التوقيعات واملطالب التي سخر منها الرئيس السابق " محمد مريس " الذي
مل يستمع ملخاطبات القوات املسلحة ودعوتها إلجراء مصالحة مع القوى السياسية واالجتامعية
التي توحدت ضده ،حتى بعد أن منحه القائد العام " عبد الفتاح السييس " فرصة أسبوع
للوصول إىل مصالحة وطنية شاملة.
كان السبب الرئيس الذي دعا كل من حركة مترد والقوات املسلحة إىل املطالبة بإجراء مصالحة
وطنية ،وانتخابات رئاسية مبكرة ،هو وصول نظام الحكم إىل مأزق شامل ،وكانت هناك أزمة
* كاتبة وناقدة فلسطينية
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مع األحزاب السياسية الدميوقراطية ،وحتى مع بعض أطراف التحالف اليميني الديني الحاكم،
وكانت هناك أزمة مع القضاء ،إذ قام أنصار الرئيس مبحارصة املحكمة الدستورية العليا ومنع
قضاتها من الدخول ،وقطع الطريق إليها ،حتى مينعوها من إصدار حكم قد يحل مجلس الشورى
الذي إحال إليه رئيس الجمهورية سلطة الترشيع دون أن تكون مثل هذه السلطة جزءا ً من
صالحيات مجلس الشورى وال من صالحيات الرئيس نفسه.
وكان الرئيس السابق " محمد مريس " قد قام بإصدار إعالن دستوري يف  22نوفمرب  ،2012وهو
اإلعالن الذي وصل باألزمة إىل ذروتها ،ونص عىل جعل قرارات الرئيس نهائية غري قابلة للطعن،
من أي جهة أخرى منذ تويل " محمد مريس " ملنصب رئيس الجمهورية حتى إنتخاب مجلس
شعب جديد ،وإقالة النائب العام املستشار " عبد املجيد محمود " وتعيني نائب عام جديد
إختاره رئيس الجمهورية هو املستشار " طلعت إبراهيم " ،ومنح كل من مجلس الشورى الذي
انتخبه ما يقل عن  %7من القوة الناخبة املرصية ومنح الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور
حصانة ضد الحل ،ومد عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لفرتة من  4إىل  6أشهر ،وإعادة
محاكمة املتهمني يف القضايا املتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب املتظاهرين ،وكان هذا اإلعالن الذي
نصب " مريس " ديكتاتورا بطريقة مل يسبق لها مثيل يف تاريخ مرص يريد بفقرة إعادة محاكمة
قتلة املتظاهرين متلق الحركة العارمة املناهضة لحكمه.
ونشبت أزمة كربى بني مؤسسة القضاء وحكم اليمني الديني قبل وبعد اإلعالن الدستوري ،قبل
اإلعالن الدستوري ألن املحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكامً بحل مجلس الشعب
لعدم دستورية قانون االنتخابات ،وكان تحالف اإلخوان مع قوى اليمني الديني األخرى يحظى
باألكرثية فيه وبعد اإلعالن الدستوري ألن الرئيس قام متجاوزا ً صالحياته بعزل النائب العام غري
القابل للعزل وتعيني نائب عام جديد وصفته القوى الوطنية بأنه نائب عام ملاّ يك ،وأصبحت
النيابة العامة خالل الشهور التي توالها فيها املستشار " طلعت إبراهيم " أداة طيعة يف أيدي
الرئاسة ومكتب اإلرشاد وخاض القضاة املرصيون رصاعاً مجيدا ً ضد العدوان عىل استقالل
القضاء ،وكان الحكم قد أعد خطة مخيفة لعزل ثالثة آالف وخمسمئة قاض من مناصبهم،
وإحالتهم إىل التقاعد واستبدالهم مبحامني من اإلخوان املسلمني ليسيطروا متاماً عىل مؤسسة
القضاء ،ويستكملوا ما كانوا قد بدأوه من زرع أعضائهم ومنارصيهم بكثافة يف كل األماكن
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الحساسة يف الدولة.
وفيام يتعلق بالقضاء ،عىل نحو خاص ،الذي استهدف اإلخوان تقويضه ضمن مرشوعهم لتقويض
الدولة إلقامة الدولة الدينية أو دولة الخالفة كام سموها ،كانوا قد بدأوا منذ سنوات طويلة
يف إنشاء قضاء عريف ،يف القرى واملدن الفقرية التي تواجدوا فيها بكثافة متجنبني التعامل مع
القضاء ،وكان هذا القضاء العريف هو أخطر أشكال املؤسسات البديلة ،ملؤسسات الدولة التي
أنشأوها ،ومن ضمنها شبكة املدارس واملستوصفات واملستشفيات ورشكات الرصافة والنقل
وغريها ،وكانوا قد استفادوا يف كل ذلك من السياسات االقتصادية واالجتامعية الجديدة التي
أرتبطت باملؤسسات املالية الدولية؛ صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة
العاملية وهيئة املعونة األمريكية ،وهي السياسات القامئة عىل املنافسة الطليقة التي حملت
عنوان التكيف الهيكيل واإلنكامش االقتصادي.
ويقول " جان زيجلر " األمني العام السابق للحزب االشرتايك السويرسي إن متجيد املنافسة من
دون حدود بني األفراد يعني أن قراصنة وول سرتيت ومرتزقتهم يف منظمة التجارة العاملية
وصندوق النقد الدويل يتعاملون باحتقار مع ألوف من سنوات الجهد الصبور لدفع عجلة
الحضارة إىل األمام ..ويضيف كل هذا يدل عىل أن عرص الغابة قد بدأ بالنسبة إىل بالد الجنوب؛
حيث يعيش  %81من سكان األرض البالغ عددهم 2ر 6مليار نسمة ،ولكن أيضا بالنسبة لبالد
الشامل "
وكانت " مارجريت تاترش " وهي تدشن سياسات الليربالية الجديدة يف مطلع مثانينات القرن
العرشين قد قالت :
" ليس هناك مجتمعات ،هناك أفراد فقط ".
وأدت هذه السياسات الليربالية الجديدة إىل التقليص املضطرد لالنفاق الحكومي عىل الخدمات
العامة بعد خصخصة القطاع العام ،واالعتامد املتزايد عىل القطاع الخاص وااللغاء التدريجي
لكل الضوابط الحكومية باسم حرية السوق ،وكان أن تزايد الفقر يف مرص ،وطبقا للبنك الدويل
هناك  %40من املرصيني يعيشون تحت خط الفقر ،كام تزايدت البطالة مع ما يصاحب كل هذا
من انتشار اليأس واإلحباط خاصة بني الشباب الذين يشكلون  %85من العاطلني  %87منهم من
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النساء.
وكانت هذه بيئة مالمئة متاما لعمل اليمني الديني وما أسميه استثامرهم الكبري يف الفقر فقد
توسعوا يف تقديم الخدمات للفقراء ،وأقاموا شبكة واسعة من الخدمات يف كل ميادين الحياة
حتى قال بعض االقتصاديني إن اقتصادهم أقوى من اقتصاد الدولة ،كام أنهم استثمروا اليأس
واإلحباط لبث الوعود بالجنة يف اآلخرة ،وتجنيد مئات اآلالف خاصة من النساء الفقريات
للتصويت لهم يف االنتخابات ،ودفع الناخبني للقسم عىل املصحف أنهم سوف يصوتون لهم.
وقصة حملتهم الدعائية للتصويت عىل التعديالت الدستورية يف مارس  2011بعد املوجه األوىل
من الثورة بشهرين إبان تحالفهم مع املجلس العسكري الذي كان حاكامً للبالد يف ذلك الحني
ما تزال تروى يف الحياة السياسية داللة عىل مخاطر إقحام الدين يف السياسة يف ذلك الحني إذ
تركزت الدعاية عىل أن من يصوت بنعم سوف يدخل الجنة ،ومن يصوت بال سوف يدخل النار،
كام نجحوا يف وضع عالمة خرضاء لنعم وعالمة سوداء لال.

أخونة الدولة
ابتكرت القوى السياسية بذكاء مصطلح أخونة الدولة بدال من أسلمتها ألن األسلمة تعبري مراوغ
يخدم اليمني الديني الذي يصور نفسه باعتباره املسلم الوحيد ،فغالبية املرصيني مسلمون
ومعظمهم متدينون تديناً سمحاً مفتوحاً واسعاً ،ومل يعرف املرصيون أشكال التعصب والتطرف
الديني وارتباط ذلك كله باالبتزاز املسلح للمجتمع املرصي إال مع نشوء حركة اإلخوان يف بداية
القرن العرشين ثم نشوء التوابع التي خرجت من معطفها مثل الجامعة اإلسالمية ،الجهاد،
التكفري والهجرة ،الناجون من النار ،الشوقيون بد ًء من سبعينات القرن العرشين مع الهجرة
الكثيفة للمرصيني إىل دول الخليج إثر فورة النفط يف أعقاب حرب  1973ومع بداية سياسات
الليربالية الجديدة.
أعد الزميل مصطفى املرصفاوي يف جريدة املرصي اليوم يف  2013/12/7ملفاً عن أخونة الدولة
يف  8شهور من حكم مريس ،جاء فيه :
يف ظهر الثامن والعرشين من حزيران/يونيو املايض اجتمع الرئيس محمد مريس مع اإلعالميني
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والصحافيني خالل سلسلة اجتامعات عقدها بعد توليه الرئاسة ،جلس أول رئيس مدين منتخب
يرد عىل كل األسئلة وتحدث بقوة وحسم  " :البالد ستحتفظ بطابعها الوطني دون أن تصطبغ
بصبغة فصيل سيايس معني ( ،وأخونة ) الدولة املرصية مستحيلة ،وال يستطيع فصيل واحد
قيادتها مبفرده ".
عىل العكس متاماً تحدث وزير اإلعالم صالح عبد املقصود ،القيادي بجامعة اإلخوان املسلمني،
ظهر  20كانون الثاين/ديسمرب املايض مبجلس الشورى بناء عىل دعوة رئيس لجنة الثقافة واإلعالم،
نافياً أخونة الدولة " والله لو عندي إخوان لفضلتهم وأدتهم أولوية يف التعيني ألين عندي حكم
قضايئ بيقول إن اإلخوان املسلمني هم أقدر الناس يف الوظائف العامة وربنا بيقول إن خري من
أستأجرت القوى األمني ...أنا لو عندي إخوان يف ماسبريو ألدتهم األولوية يف التعيني للكفاءة
ولكن لألسف ماعنديش ".
حوايل  8شهور فقط مرت عىل وصول رجل الجامعة إىل سدة الحكم عني خاللها باألمر املبارش 8
وزراء و 5محافظني و 8يف مؤسسة الرئاسة ،ومل يتوقف األمر عند ذلك ،ألن رجال جامعته نجحوا
يف اخرتاق مفاصل  20وزارة من خالل تعيني مستشارين للوزراء ومتحدثني إعالميني ورؤساء
للقطاعات ،ومديرين ملكاتب الوزراء إضافة إىل تعيني  5نواب محافظني 12 ،رئيس حي ومركز،
و 13مستشارا للمحافظني ،هكذا وعد الرئيس ..وهكذا نقض الرئيس وعده.
كام سجل الزميل " املرصفاوي " أن الجامعة نرشت كوادرها يف املناصب التنفيذية يف املحافظات
املختلفة ،وفوضت كوادرها ممن تولوا مناصب نائب املحافظ باإلدارة الفعلية لشؤون املحافظات
التي عينوا فيها بقرارات صادرة عن الرئاسة مبارشة ،وعني محافظ كفر الشيخ عرشة مستشارين
له من أعضاء جامعة اإلخوان باإلضافة إىل ستة نواب لرؤساء املدن األكرب ،واستحوذ األخوان عىل
املناصب التنفيذية يف  19محافظة أخرى من  26محافظة.
ومل تكن مشكلة املرصيني مع ما أسموه باألخونة هو الدفع بهذا العدد الهائل من املوظفني إخواناً
وأنصارا ً إىل الوزارات وصوال إىل  453ألف موظف لدى الدولة من العاملني املؤقتني من األهل
والعشرية فمثل هذه اإلجراءات قد يقوم بها أي حزب حاكم وإن ليس بهذه الفجاجة والرسعة
وإمنا تعلقت األسباب الحقيقية بأن الدفع بهؤالء املوظفني جاء يف الغالب األعم متجاوزا ً بفجاجة
للقوانني واللوائح والدرجات الوظيفية.
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أما السبب األهم فهو إنعدام الكفاءة التام ألن اإلختيار كان يتم ألهل الثقة وليس ألهل الخربة.
يقول د .سمري عبد الوهاب أستاذ اإلدارة العامة بجامعة القاهرة " جامعة اإلخوان املسلمني
تستغل فرصة وجودها يف الحكم لتنفيذ سيناريو التمكني من خالل السيطرة عىل الوظائف
التنفيذية واإلدارية يف املحافظات لضامن االستمرار لسنوات طويلة يف الحكم ،وال توجد لديهم
رؤية محددة لتحسني األوضاع يف محافظاتهم ومواجهة مشاكلها.
ويف املنيا قال أحد املرشحني السابقني للربملان " منذ توليهم مل نر أي إنجاز عىل األرض ،حتى
أن املحافظ الجديد يف بداية توليه عقد عدة لقاءات مع شباب الثورة يف املحافظة ،وكان يقوم
بجوالت كثرية ،ولكن هذه اللقاءات توقفت واقترصت لقاءاته عىل أعضاء جامعة األخوان فقط،
ووجد أطباء بال حقوق أن وجود جامعة اإلخوان يف الوزارة ،وزارة الصحة ،أرض بها وقال أحد
املرشحني ملنصب نقيب املهندسني " ،إن الجامعة دفعت مبستشارين ينتمون إليها بهدف تقييد
عمل الوزارات من خالل آراء وتعليامت مكتب اإلرشاد ،وقال خبري مرصيف إنه ال يرى يف آداء
أعضاء حزب الحرية والعدالة املنتمني للمجموعة االقتصادية يف الوزارة أي دالئل عىل سياسة
واضحة املعامل.
وباختصار أثبت اإلخوان فشال ذريعا يف إدارة الدولة املرصية ليس يف السياسة الداخلية فحسب
وإمنا أيضا يف السياسة الخارجية ،وكان تعامل الرئاسة فاضحاً مع ملف سد النهضة األثيوبية الذي
يهدد حصة مرص من مياه النيل وكانت مامرسات الرئيس املعزول وجامعته وأنصاره يف املجالني
مثرية للسخرية ،ال ألنهم إخوان وإمنا أساساً ألنهم عدميو الكفاءة ال يعرفون شيئاً عن الوطن فهم
ال يعرتفون به ،أما معرفتهم بالدين ففضال عن أنها محدودة بحدود املصادر الفقرية واملحافظة
التي يستمدون منها هذه املعرفة فإنهم ال يعرتفون بأصحاب الديانات األخرى وال حتى بإسالم
من يختلفون معهم من املسلمني.
وكان طبيعياً أن تنعكس قلة الكفاءة وفقر الخربة كام عكسه مرشوع األخونة عىل األوضاع
االقتصادية يف البالد التي تراجعت بعد ثورة  25يناير بسبب اضطراب األمن أوالً ثم أضافت
مامرسات اإلخوان وعجزهم عنارص جديدة لتدهور الوضع االقتصادي يف البالد ،وسوف أسوق
رقامً واحدا ً سجله االقتصاديون وهو حجم الدين الخارجي للبالد التي تسلمها " مريس " وكان
الدين يصل إىل  34مليار دوالر ،وحني غادر " مريس " كان هذا الدين قد وصل إىل  45مليار
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دوالر إذ اقرتضت حكومة اإلخوان 5ر 12مليار دوالر يف سنة واحدة من حكمها ،بينام ارتفعت
فاتورة الفساد.
وعىل املستوى االجتامعي تراجع مستوى املعيشة وزادت البطالة وإنفجرت مجددا ً ومتاماً
كام كان الحال عليه قبل ثورة  25يناير االحتجاجات الفئوية واالجتامعية املختلفة ،وحدثت
الصدامات بني قوات األمن والجامهري التي تزايدت حشودها االحتجاجية عىل امتداد الوطن
وصوال إىل الثالثني من حزيران /يونيو.
وبينام ينشط إيديولوجيو الجامعة يف دعوة النساء إىل الخروج من العمل لالهتامم بأرسهن
وتربية األطفال باعتبار أن البيت هو مكانهن الرئييس قالت دراسة عن مكاسب االقتصاد من
املساواة بني الجنسني إن رفع نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة إىل مستويات مشاركة
الذكور حسب كل بلد من شأنها أن ترفع إجاميل الناتج املحيل يف مرص بنسبة  %34ويف اإلمارات
العربية املتحدة بنسبة .%12
هذا وجرى إغالق مئات املصانع يف القطاعني الخاص والعام دون أي تصور حكومي إلعادة
تشغيلها وهو وضع مستمر حتى بعد إزاحة حكم اليمني الديني.

الثورة الدميوقراطية والثورة االجتامعية
سارت ثورة  25يناير  ،2011وموجتاها التاليتان عىل طريق الثورة الوطنية الدميوقراطية الطويل مع
سامت اجتامعية عميقة ودفعت املوجتان التاليتان يف  30يونيه  2013و 26يوليو  ،2013والتاريخ
األخري ال يذكره كثريون رغم أهميته هو التاريخ الذي طلب فيه القائد العام ووزير الدفاع ونائب
رئيس الوزراء الفريق أول عبد الفتاح السييس من املرصيني أن يفوضوه لتصفية اإلرهاب ،فخرج إىل
شوارع مرص ما يزيد عىل أربعني مليون مواطن يحملون شعارا واحدا ً " فوضناك ".
وكانت عمليات قتل الجنود املرصيني يف سيناء ومازالت تتم يومياً ،وكانت قوى اليمني الديني
قد نظمت اعتصامني مسلحني يف ميدان نهضة مرص أمام جامعة القاهرة ،وميدان رابعة العدوية
بالقرب من جامعة األزهر ،وكانت الرشطة املرصية تعرف جيدا ً أن االعتصامني مسلحان ولدى
بدء املواجهة يف رابعة يوم  14أغسطس سقط ثالثة وأربعون من رجال األمن قتىل ،ويف سيناء
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كانت منظمتا حامس والقاعدة قد أنشأتا ركائز مهمة مستثمرتني حكم اإلخوان املسلمني يف
مرص إلقامة ما أسموه باإلمارة اإلسالمية هناك ،ومام زاد الطني بلة كام يقولون قيام الرئيس
املعزول " محمد مريس " أثناء حكمه باإلفراج عن عدد كبري من املسجونني واملحكوم عليهم يف
قضايا إرهاب واغتياالت من أعضاء الجامعات اإلسالمية وذلك دون التشاور مع األمن ،وذهب
هؤالء إىل سيناء وإنفتحت أمامهم سبل التواصل مع القاعدة ،وتعيد الحكومة االنتقالية يف مرص
اآلن النظر يف هذه القرارات باإلفراج خاصة بعد أن ضبطت الرشطة بعض هؤالء املفرج عنهم
يحاربون ضد الجيش يف سيناء.
وانشغلت السلطة الجديدة التي ساندتها األحزاب والقوى الشعبية ،وكانت داللة تلك املساندة
أن توقفت كل املطالبات الفئوية لبضعة شهور ـ إنشغلت هذه السلطة بإنجاز أهداف ثوريت 25
كانون الثاين /يناير و 30حزيران /يونيه ،فمنذ إنهاء االحتالل اإلرسائييل لسيناء ـ بثمن سيايس
باهظ عام  1982ـ مل تواجه مرص عدواناً خارجياً إال يف مرحلة حكم اليمني الديني الذي ال يرى
يف مرص وطنا بل مقرا ً ألنها ستكون مجرد والية من واليات الخالفة اإلسالمية وعاصمتها القدس
الرشيف وليس القاهرة.
وتوىل التنظيم الدويل لإلخوان توجيه عمل األعضاء واألنصار يف مرص بالرميوت كونرتول ،وبإغداق
األموال .هذا التنظيم الذي قال عنه املتحدث السابق باسم الجامعة " د .كامل الهلباوي " أن كل
مخابرات العامل ممثلة فيه وتسهم يف متويله.
وهناك قول شهري للمرشد العام السابق لجامعة اإلخوان املسلمني " محمد مهدي عاكف " حني
رد عىل الزميل الصحايف " سعيد شعيب " قائال إنه يقبل مبنتهى الرضا أن يحكم مرص ماليزي
أو أندونييس مادام مسلامً وطظ يف مرص  ،وهو قول ال ينساه املرصيون أبدا ً ألنه سخر من
اعتزازهم الوطني مبرصيتهم واختزل الهوية يف الدين وحده ،والدين اإلسالمي عىل نحو خاص
وطبقاً لرؤيتهم هم له
كام أن التنظيم الدويل وفر لهم شبكة دعاية عاملية واسعة حتى أن مؤسسات إعالم كبرية يف
العامل مازالت تصف ما حدث يف  30يونيو من هذا العام باإلنقالب العسكري ،فاإلدارة األمريكية
لن تغفر ملرص إطاحتها بحكم اإلخوان ،وعىل حد تعبري الزميل " عامد الدين حسني " رئيس
تحرير جريدة الرشوق ناسباً إىل مصدر حكومي مهم " أن دوائر صنع القرار الغربية لن ترتك
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مرص الجديدة يف حالها ،وستجعلها تدفع مثناً فادحاً جراء تحديها لإلدارة األمريكية والحمالت
الغربية لن تتوقف ضد مرص ،ألن الغرب ال يغفر أبدا ً ملن يتجرأ عليه ".
ويتطلع املرصيون اآلن إلنهاء املرحلة اإلنتقالية التي من املفرتض أن ينجزوا فيها املرحلة األوىل
من الثورة الوطنية الدميوقراطية ذات الطابع االجتامعي بإقامة مؤسسات الدولة ،وتحريرها
من العبث اإلخواين ،ولكن سياسات الحكومة االنتقالية مل تبني أي توجه نحو إعادة النظر يف
السياسات الرديئة التي أنتجها " مبارك " ومن بعده " مريس " بكل فسادها وإنحيازها االجتامعي
ضد الفقراء والطبقة الوسطى ،وتبديدها أموال وموارد مرص لدعم الرأساملية األجنبية واملحلية
الكبرية واألثرياء وإعادة إنتاج السياسات القدمية تفتح الباب ملرحلة جديدة من الثورة سوف
يكون عنوانها إجتامعياً يف األساس ،ويبقى مثل هذا الخيار هو األفق املفتوح يف الغالب األعم
إذ تبدو هذه املرحلة الجديدة من الثورة حتمية وعاجلة إال إذا نجحت القوى الوطنية
الدميوقراطية يسارية وقومية يف التأثري عىل الليرباليني األقوياء وتغيري ولو بعض إنحيازاتهم
االجتامعية يف الحصول عىل مقاعد يف مجلس النواب القادم متكنها من التأثري الفعيل يف وضع
السياسات االقتصادية واالجتامعية ،وإعادة توزيع الرثوة يف البالد ،والخروج من أرس االعتامد
عىل املساعدات الخارجية باالعتامد عىل الذات والسيطرة عىل العجز الداخيل والعجز الخارجي،
واالعتامد عىل الذات هنا ليس مجرد آلية اقتصادية تدعم استقالل اإلرادة الوطنية ولكنه أيضا
آلية سياسية ملواجهة الثمن السيايس للمساعدات الذي يطلبه مانحو هذه املساعدات كام سبق
أن فعل األمريكيون فهناك مخاوف يف األوساط السياسية اآلن من أن تستثمر اململكة العربية
السعودية األموال التي دفعتها ملرص ليك تدفع إىل املقدمة بحزب النور السلفي الذي طاملا
دعمته ليك يحصل عىل األغلبية الربملانية كبديل لإلخوان لتدخل مرص سياسياً وثقافياً يف رصاع
طويل ممتد حول الهوية والثقافة مجددا ً وبأموال النفط مرة أخرى ليجري استنزاف جهد البالد
وطاقتها الخالقة يف معارك جانبية بعد أن أزاحت ثورة  25كانون الثاين /يناير  30حزيران /يونيه
 26متوز/يوليو الغطاء الطائفي عن الرصاع الطبقي.
ويتناقض هذا الوضع املحتمل تناقضاً كبريا ً مع الطابع الثقايف للثورة وعنوانه الشباب الذي
إستطاع أن يلتف حول القيود التي فرضها نظام " مبارك " عىل الحريات العامة بالتوجه إىل
وسائل االتصال الحديثة والتعامل معها مبهارة ملفتة يف الحشد والتعبئة وترويج شعارات

77

مرص بعد الثالثني من يونيه وآفاق املستقبل

وأهداف الثورة حتى أن حكومة مبارك قامت يف الثامن والعرشين من يناير عام  2011بوقف
خدمة اإلنرتنت والرسائل القصرية والتليفون املحمول يف كل الشبكات.
إن كل ثورة تلغي املجتمع القديم ،وبهذا املعنى فهي ثورة اجتامعية ،وكل ثورة تلغى السلطة
القدمية ولذلك فهي ثورة سياسية وكل ثورة تحدث تغيريا ً عميقاً يف ذهنية الطبقات الشعبية
والجمهور العريض لذلك فهي ثورة ثقافية ..والثورة الثقافية ليست نتاجاً فحسب للثورتني
االجتامعية والسياسية ولكنها أيضا إحدى أدوات إنجازهام وهو ما تجىل يف ثورة  25يناير/كانون
الثاين 30 ،حزيران/يونيه و 26متوز/يوليو.
لن تكون مرص بعد الثورة كام كانت أبدا ً .هكذا يقول لك كل من يحدثك عن الثورة ..والكل
يحدث الكل عن الثورة دون أن تغيب عن األذهان حقيقة أن ما حدث ،رغم عظمته هو تبدل
للسلطة داخل الطبقة املهيمنة نفسها حتى اآلن .ومل يجر بعد أسقاط الطبقة الرأساملية وبعض
مؤسساتها الكربى التي من صلبها وبها متارس هذه الطبقة الرأساملية سلطتها.
وإدراكاً لهذه الحقيقة الواضحة كالشمس أعلن الثوار أنهم سيواصلون مظاهراتهم التي أسقطت
الرؤساء إىل أن تسقط املؤسسات التي بناها نظامهم ونخرها الفساد ،وهو إدراك يعي حقيقة
أن الثورة هي سريورة سياسية واجتامعية وثقافية طويلة املدى تضع البالد عىل عتبة املرحلة
االنتقالية الطويلة إىل االشرتاكية سلمياً يف الغالب األعم رغم وحشية املجرمني وسفالة الطفيليني
الذين هاجموا املتظاهرين بهمجية بدائية تنم عن طبيعة الثقافة التي شكلت وجدانهم وأساسها
النهب والسلب وغسل األموال وتجارة املخدرات وقد استدعوا يف هجومهم هذا كل تراث
الفاشية والرجعية عرب العصور.
اندلعت ثورة  25يناير بعد أن تبني للطبقات الشعبية أنه قد تعذر متاماً اإلطاحة بالطبقة
السائدة وتغيري النظام االقتصادي االجتامعي والحقوقي السيايس بالسبل األخرى ،ومع ذلك
فإن السبل األخرى مل تكن عبثاً وال طحناً يف الهواء ،بل إن أشكال املقاومة املتنوعة التي شهدتها
البالد عىل امتداد السنني من وقفات احتجاجية وإرضابات واعتصامات وإبداع أديب وفني ونقدي
يكشف عن تفسخ الواقع بطريقة وأشكال تنظيمية انفلتت من قبضة الدولة البوليسية األمنية
سواء يف املرسح أو السينام أو الشعر والرواية ،وقيم التضامن التي تخلقت عرب هذا املسار لتجعل
الكادحني قادرين عىل مواجهة القمع والعنف بوحدتهم ورؤيتهم املستقلة للعامل ..ويف ظل هذا
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الواقع بتناقضاته تشكل وعي الشباب.
وتعلم الشباب الذيك القلق من ثورة ثقافية أخرى تدور وقائعها برسعة الضوء عىل الصعيد
العاملي هي ثورة االتصال وما خلفته من شبكات التواصل االجتامعي التي أحسنوا استخدامها
وطوعوها مبهارة لتكون أداة لعملهم املجيد.
ومن تناقضات هذه الثورة التي ستحملها معها يف األيام القادمة أن الخربة واملهارات التي
أكتسبها الشباب من متلكهم املهاري لوسائل االتصال الحديثة تجد نفسها وجهاً لوجه وبعد أن
تحولت الثقافة إىل سياسة من طراز رفيع أمام هوة عميقة ألن ثورتهم نشأت يف مجتمع بال
قاعدة صناعية كربى ومتينة.
إن ما جرى إنجازه حتى اآلن ال يزال خطوة صغرية عىل طريق التعويض ثقافياً عن تأخر البالد
الصناعي ،وسوف تعطي الجامهري األوسع ثقتها لهذه الثورة عىل طريق إنجاز مهامت ثالث
أوالها تطوير الصناعة وتصنيع الريف ،وإعادة بناء الدولة ،وإنشاء مؤسسات دميقراطية حقيقية
تتأسس عىل رؤية جديدة لعامل خال من الفساد واالستغالل ويقوم عىل املساواة الحقة سواء أمام
القانون أو يف الواقع أنها أيضا ثورة رمزية ناجحة عىل حد تعبري " بيري بورديو".

الجيش الوطني
لن يكون أي تحليل لألوضاع يف مرص موضوعياً وصحيحاً دون أن نتوقف أمام األدوار ـ وال أقول
الدور ـ فهي فعال أدوار التي تلعبها القوات املسلحة يف الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية للبالد.
فالقوات املسلحة املرصية كانت رشيكة يف حكم مرص بشكل مبارش وغري مبارش ،منذ قام تنظيم
الضباط األحرار يف 23متوز /يوليو  1952بإسقاط النظام القائم يف البالد وعزل امللك يف 26متوز/
يوليو ،وإعالن الجمهورية يف 18حزيران /يونيه  1953ثم توىل مجلس قيادة الثورة حكم البالد
حتى صدور دستور 23حزيران /يونيه .1956
وتوىل رئاسة الدولة عسكريون من " محمد نجيب " وجامل عبد النارص " " ألنور السادات " و"
حسني مبارك " وصوال للمشري " حسني طنطاوي " بعد ثورة  25كانون الثاين /يناير  2011وحتى
دور الفريق أول " عبد الفتاح السييس " يف االنتصار لثورة 30حزيران /يونيه ،ووضع خريطة
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املستقبل ،وهو ما تقبله املرصيون برىض وحظي السييس بعدها بشعبية كاسحة جعلت الشاعر
" أحمد فؤاد نجم " قبل رحيله يقول للشباب ،وهو يشري إىل السييس " عبد النارص أهه " ومام
عزز هذه الشعبية موقف السييس ضد النفوذ األمرييك يف البالد ويف كل خطاباته يؤكد السييس
أن الجيش املرصي يتكون من كل الفئات والطبقات ،إنه ميثل مرص كلها.
ورغم هذه األدوار جميعاً للقوات املسلحة فلم يتم النص يف الدساتري املختلفة عىل دور للقوات
املسلحة يف حكم البالد ،وبقى النص الدائم :هو أن " القوات املسلحة ملك للشعب ومهمتها
حامية سيادة البالد وسالمة أراضيها وأمنها ،والدولة هي وحدها التي تنشئ القوات املسلحة،
وال يجوز ألي هيئة أو جامعة إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية ".
وكام نعرف فإن مثل هذا النص كان دامئاً مصدر قلق لجامعة اإلخوان املسلمني الذين أنشأوا
التنظيامت العسكرية منذ بدء حياتهم السياسية ،وكانت هذه التشكيالت موضوعاً دامئاً للنزاع
بينهم وبني سلطات الدولة.
ففي عام  1948حل " النقرايش " رئيس وزراء مرص حينذاك جامعة اإلخوان واعتقل أعضاءها
بعد أن ضبطت قوات األمن سيارة لهم تحمل أسلحة ومتفجرات وحينها جرى إكتشاف التنظيم
الخاص املسلح ،وقاموا بعد ذلك بإطالق النار عىل " النقرايش " وأردوه قتيال ،وتنكر القاتل يف
زي ضباط وهو ما يفعلونه اآلن حيث يضبط األمن بني الحني واآلخر يف حوزتهم ـ مع األسلحة
ـ أزياء ضباط جيش ورشطة برتب مختلفة.
وحكاياتهم حول تصفية من يخرج عىل الجامعة مشهورة منها إرسال صندوق ديناميت كهدية
من حالوة املولد " لسيد فايز " الذي خرج عىل الجامعة.
وقتلوا القايض " الخازندار " الذي حقق مع أعضاء جامعتهم وأصدر ضدهم أحكاماً عام 1984
وحني شنت إرسائيل هجومها عىل غزة عام  2008رصح املرشد العام حينذاك " محمد مهدي
عاكف " أن الجامعة عىل استعداد إلرسال عرشة آالف مقاتل مدرب ملعاونة الفلسطينيني،
وكانوا قد أجروا استعراضاً عسكرياً يف جامعة األزهر ،اعتربته القوى السياسية حينها رسالة
تهديد ،ويف كل املواجهات األخرية بينهم وبني األمن ضبطت معهم أسلحة مختلفة وصوال إىل
مدافع الجرينوف واملدافع الرشاشة.
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وكان الرئيس املعزول " محمد مريس " حريصا عىل أن يكون له دور وسلطة عىل القوات املسلحة
أبعد من السلطة الرشفية فنص الدستور اإلخواين السلفي عام  2012ألول مرة يف الدساتري املرصية
يف املواد  194و 195و 197و 198عىل أن يكون للقوات املسلحة مجلس أعىل عىل النحو الذي
ينظمه القانون ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات املسلحة ويعني من بني ضباطها ".
وأنشئ مجلس الدفاع الوطني ونص عىل أن يتوىل رئيس الجمهورية رئاسته " وكان هذا هو
الهدف األصيل إلدراج النص يف الدستور ،وظل الرئيس السابق " محمد مريس " يردد يف كل
خطاباته ولقاءاته خاصة حني كانت تتأزم األمور " أنا القائد األعىل للقوات املسلحة أنا رئيس
مجلس الدفاع الوطني.
وتواصل جامعات مختلفة جمع التوقيعات لدفع الفريق السييس لرتشيح نفسه لرئاسة الجمهورية
تحت عنوان " كمل جميلك " وذلك استنادا ً إىل الشعبية الكاسحة التي يحظى بها بني املرصيني
من كل الطبقات باعتباره منقذا ومحررا ً ملرص من أرس التبعية ألمريكا التي كانت تساند حكم
اإلخوان ،بل وهناك شواهد أن اإلدارة األمريكية لعبت دورا ً يف إنجاح " محمد مريس " عىل
حساب املرشح املنافس الفريق " أحمد شفيق " ويحظى الجيش املرصي مبكانة خاصة يف تاريخ
مرص منذ إبراهيم باشا وأحمد عرايب وجامل عبد النارص
كتب املفكر الراحل " أنور عبد امللك " عن بعض هذه الحقائق الغائبة أي عن الدور الوطني
التاريخي للجيش املرصي ،هو الذي كان قد أعد رسالته للدكتوراه يف باريس قبل خمسني عاما
بعنوان " مرص مجتمع يبنيه العسكريون " ،ثم نرشها باللغة العربية بعد ذلك بعنوان " نهضة
مرص " ،واستخلص فيها أن مرص منذ " محمد عيل " أي قبل قرنني من الزمان ،قد إستمرت يف
الداخل وكذا يف الخارج بواسطة الدولة ،أي بواسطة الجهاز اإلداري والبريوقراطية القامئة منذ
آالف السنني ،وذلك من حيث التحليل املسطح لألمر  00وإمنا مرص تستمر أبضا بواسطة جهاز
اإلجبار والعنف العقالين املنهجي الذي تتكون منه النواة العميقة لكل دولة ممكنة ،وهنا سوف
يتجه الرتكيز إىل الجيش ".
ويقول " عبد امللك " أيضا إنه يف دراسته الحالية عرب نهضة مرص الوطنية يف القرن التاسع عرش،
وبشكل أوضح يف نظام الحكم السيايس النابع من إستيالء " الضباط األحرار " عىل السلطة يف
23متوز /يوليو  ،1952نتبني أن الدولة هي الطبقة الحاكمة واملالكة يف آن واحد ،وليست جهاز
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إدارة ومتثيل ميارس سلطات غري مبارشة بالتوكيل واإلنتداب.
ثم يؤكد عىل أهمية توجه رآه أساسياً يف التاريخ املرصي الحديث " أن ندرك االلتقاء بني شعب
املدن وشعب الريف خاصة مع الجيش املرصي ،وتأكيدا لذلك كتب الشاعر أحمد فؤاد نجم
قصيدة بعد ملحمة انتصار  1973عىل إرسائيل قال فيها :
دوال مني ودوال مني
دوال عساكر مرصيني
دوال والد الفالحني
وتوجه آخر يؤكده الباحث هو " وحدة رجال الفكر والسالح " منتقدا ما سامه بأساطري الفكر
الليربايل الذي وصفه بالتسيب حني ركز هذا الفكر عىل االنفصام بني رجال الفكر والسالح ،وهو
اإلنفصام الذي لعبت عليه بذكاء أجهزة االستعامر والصهيونية لعزل قطاع هام من املثقفني
املرصيني والعرب يف عرصنا عن العمل السيايس الوطني القومي ".
بل إن " أنور عبد امللك " يذهب إىل أبعد كثريا ً من القرن التاسع عرش ليقول " إن مرص أم الدنيا
تتمتع بعمق املجال التاريخي والبد أن يكون قد أعطى ملكوناتها صيغاً من الخصوصية علينا أن
نكتشفها ،والصيغة األوىل هي صيغة العروة الوثقى ،صيغة " الجبهة الوطنية املتحدة" ،صيغة
التالحم بني رجال الفكر والسالح.
ويف هذا السياق أهدى كتابه " نهضة مرص " إىل الشيخ " رفاعة رافع الطهطاوي " ،رائد النهضة
الفكرية والثقافية يف عرص " محمد عيل " والذي قال :
وليكن الوطن مكان سعادتنا أجمعني نبنيه بالحرية والفكر واملصنع ،وإىل إبراهيم باشا ساري
عسكر جيوش مرص الذي قال " إين أصبو إىل تحقيق هدفني  00أوالً صيانة رشف مرص الخالدة،
ثم إعادة مجدها التليد إليها ،علينا أن نسعى إىل االستقالل بوصفه الطريقة الوحيدة لنجاتنا ".
وبرز هذا التوجه نحو رضورة وحدة الفكر والسالح يف أعامل مناضلني ومفكرين من أجيال الحقة
كان عىل رأسهم " شهدي عطية الشافعي " الباحث واملناضل الشيوعي الذي جرى تعذيبه يف سجون
عبد النارص حتى املوت ،ولكنه تحت التعذيب هتف بحياة عبد النارص وأعلن تأييده له.

82

فريدة النقاش

كذلك توقف إثنان من أنبغ أبناء الجيل التايل لكل من أنور عبد امللك وشهدي عطية الشافعي
رحال بدورهام ،أمام الدور املميز للجيش املرصي .هام " د .احمد عبد الله " و " د .محمد السيد
سعيد " وكانا من قادة الحركة الطالبية الذين أشعلوا االحتجاجات بعد تراجيديا هزمية الجيش
املرصي يف عام  .1967ومع ذلك وصال إىل فكرة وحدة الفكر والسالح التي أصلها " أنور عبد
امللك " مركزا ً عىل الدور املحوري للجيش يف تطور البالد.
ومن املؤكد أن الشباب الغاضبني الذين يهتفون بحرقة اآلن يسقط يسقط حكم العسكر ال
يعرفون شيئاً عن هذا التاريخ ،ورمبا حجبت عنهم أوجاع املواجهات العابرة مع القوات املسلحة
واملامرسات الهمجية لبعض أفرادها ،فضال عن تكوينها الفكري كمؤسسة محافظة ،أقول رمبا
حجبت هذه املامرسات حقيقة دور الجيش عرب التاريخ وهو الدور الذي عليهم أن يعرفوه جيدا ً
حتى يتجنبوا الخطأ يف التحليل..
***
وتسري الحكومة االنتقالية القامئة يف مرص عىل الخطى القدمية ذاتها باستثناءات قليلة ،وتتسع
الفجوة يوماً بعد يوم بني أدائها وسياساتها من جهة وبني تطلعات شعب أنجز املراحل الثالثة
للثورة بأدائه العبقري النادر من جهة أخرى ووصفها محللون بالبطة العرجاء ،وأخذت
االحتجاجات الفئوية تتوايل مجددا ً التعبري عن عدم الثقة والضجر من البطء؛ إذ تواصل الحكومة
السري عىل طريق السياسات القدمية بل وتعمقها فمن ضمن املرشوعات التي طرحتها عىل
املستثمرين الخليجني برز توجه حكومي لدخول رأس املال الخاص يف مرشوعات بنية أساسية
اسرتاتيجية ،ويف الخدمات ،واملرافق العامة يف واحدة من أعمق وأكرث صور الخصخصة تأثريا ً.
وينتظر املرصيون استكامل مراحل خريطة املستقبل ليكون لهم قول آخر وحكومة أخرى.
واليشء املؤكد هو أن هذا الشعب الذي تعذب طويالً يف ظل الديكتاتوريات املتوالية مدنية
وعسكرية ودينية لن يقبل بعد اليوم أن يحكمه ديكتاتور آخر ،وهي الحقيقة التي يدركها كل
الساسة وكل الطامحني إىل حكم مرص ،فإذا كانت الثورة مبراحلها الثالثة مل تغري النظام بعد فإنها
بالقطع قد غريت الشعب بعمق تخطئه الرؤية السطحية لألمور ،وهذا التغري هو العنرص الحاسم
يف صناعة مستقبل مرص الجديدة.
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