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هاني ع ّواد

*

من االنتخاب إلى االنقالب:
قراءة في درس  30يونيو

السياسي للقوى السياس ّية المصريّة المختلفة ،منذ انتخاب
تحاول هذه الدراسة قراءة األداء
ّ
رئيســا للجمهوريّــة وحتــى االنقــاب عليــه في  3تمــوز /يوليــو  .2013وتســتنتج
محمــد مرســي
ً
ّ
أن سلوك مجمل الفاعلين السياس ّيين تلخص
الدراسة في تحليلها ،في القسم األول منهاّ ،
ضدها -
فــي البحــث عــن حلفاء مــن مراكز قوى النظام الســابق  -التــي قامت ثورة  25ينايــر ّ
ســدة الحكــم .وأتاح هــذا الوضع للنظــام الســابق ،بإمكانياتــه الكبيرة،
بهــدف الوصــول إلى
ّ
مواجها بالمحاكمة والمحاسبة.
مجددا إلى خريطة القوى السياس ّية ،بعد أن كان
العودة
ً
ً
أ ّما في القسم الثاني منها ،فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة االحتجاج ّية في  30حزيران /يونيو،
ً
لتتوصل
مقارنة بما كانت عليه في أزمة اإلعالن الدســتوري في تشــرين الثاني /نوفمبر ،2012
ّ
ّ
تمكن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري
األهم هو
المستجد
أن
ّ
ّ
إلى َّ
في الشــارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الســتة والثالثين شــه ًرا السابقة .فمن خالل
ً
بفئات اجتماع ّية واســعة ،عبر شــبكات المحســوب ّية والنفوذ ،التي لم ّ
ســابقا
تفكر
ارتباطها
ٍ
ّ
ً
في استخدامها في "معارك الميادين" االستعراض ّية ،أمكن لها أن تصبح فاعال سياس ً ّيا مؤث ًرا،
قادرًا على إعادة األمور إلى مربعها األول.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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دخلت مرص بعد الثالث من متوز /يوليو  ،2013عه ًدا جدي ًدا بعد
إطاحة أ ّول ٍ
عسكري ،وبعد تعليق العمل
بانقالب
رئيس مد ٍّين منتخب
ٍ
ّ
لتجري خالل أسابيع
شعبي،
بالدستور الذي جرى إقراره باستفتا ٍء
َ
ّ
معدودة إطاحة املسار الدميقراطي الذي كان أبرز نتائج ثورة 25
يناير ،والرتاجع عن أبرز مكتسباته ،حني عاد األمن باطشً ا باملتظاهرين
بطريق ٍة غري مسبوقة ،مل تحدث حتى يف عهد حسني مبارك.
ٍ
ثوري؛ فقد
بلبوس
ولك َّن عودة النظام السابق هذه امل ّرة جاءت
ّ
تدفّق ماليني املرصيني إىل ميادين املدن املركزيّة وشوارعها يف تاريخ
ٍ
بانتخابات رئاس ّية مبكّرة ،ث َّم بدعوة
 30حزيران /يونيو  2013مطالبني
الجيش إىل الت ّدخل لحل األزمة السياسيّة .وصاحب ذلك حملة إعالمية
أطلقتها وسائل اإلعالم املحسوبة عىل النظام السابق ،محاول ًة الرتويج
ملا حدث ،كام لو أنّه "ثور ٌة عىل الثورة".

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

كامل واستعملت فيها
وأجهضت هذه األزمة التي استم ّرت شه ًرا ً
كل
القوى السياسيّة أقىص قدراتها عىل الحشد والحشد املضادّ ،
املحاوالت الهادفة إىل التوافق السيايس .وأعاقت تجاوز االستقطاب
اإلسالمي -العلام ّين ،ودفعت الجميع إىل البحث عن حلفاء من "خارج
الثورة" ،من داخل البالد وخارجها .وقد انتهى الفرقاء جميعهم إىل
نتيجة مفادها رضورة التنسيق مع أركان "الدولة العميقة" ،من جيش
وأمن وقضاء وإعالم ،بدلً من التنسيق مع بعضهم.
يف هذه األزمةُ ،ولدت جبهة اإلنقاذ ذات التو ّجه الراديكايل ض ّد اإلسالم
السيايس ،وض ّمت أغلب القوى السياسيّة ذات الخلفيّة العلامنيّة عىل
ّ
تناقض برامجها .دفعت جبهة اإلنقاذ إىل الواجهة رضورة مواجهة
جامعة اإلخوان املسلمني أولويّ ًة قبل محاسبة النظام السابق .كام
وفّرت فيام بعد" ،القفازات املدنيّة" لالنقالب العسكري يف  3متوز/
يوليو .وقد اقتنعت الرئاسة املرصيّة وحاضنتها اإلسالميّة ،يف هذه
األزمة ،بأنه ال ب ّد لها من أن تخرتق الدولة العميقة ،لتتمكّن من
الحكم ،بعد إدراكها أ ّن أجهزة الدولة األمن ّية ترفض تنفيذ قرارات
الرئيس ،أو تعمل عىل إلغائها أو تبديد مفعولها عرب السلطة القضائ ّية.
ووفَّرت تناقضات القوى الثورية لقوى النظام السابق – امل ّرة األوىل-
الفرصة الختيار الحليف األنسب ،وأعطتها امتياز "ال َحك َم" بني الفرقاء،
بعد أن كانت منذ ثورة  25يناير مه َّدد ًة باملحاسبة واملحاكمة .وهذا
ما سنحاول توضيحه يف القسم األ َّول من هذه الدراسة ،إذ سنتتَّبع
أداء الرئاسة املرصيّة ومعارضيها من جهة ،ور ّد فعل "الدولة العميقة"
من جه ٍة أخرى.

وتحاول هذه الورقة الوقوف عىل ما بات يُعرف بـ "ثورة  30يونيو"،
بإلقاء الضّ وء عىل األحــوال السياس ّية التي م ّهدت لالنقالب عىل
غض بعض القوى الثوريّة
املؤسسات الدستورية ،وما صاحب ذلك من ّ
ّ
الطَّ ْرف عن عودة قوى النظام السابق إىل واجهة املشهد السيايس من
جديد ،إضاف ًة إىل مناقشة التطورات التي طرأت عىل خريطة القوى
السياسيّة واالجتامعيّة التي ارتبطت بالحركة االحتجاجيّة ،ومقارنتها
الدستوري ،فقد أنتج الرشخ املجتمعي
مبا كانت عليه يف أزمة اإلعالن
ّ
بني التيار العلامين والتيار اإلسالمي اصطفافات جديدة أعادت
لـ "املبارك ّية" مواضع ضمن املعركة عىل السلطة .وتنتهي هذه الورقة
بقراء ٍة نقديّة لعواقب "االستقواء باألكرثيّة االنتخابيّة" التي تعتم ُد صنميّة صندوق االنتخاب
ألوانًا أيديولوج ّي ًة واجتامع ّي ًة مح َّدد ًة يف إدارة املجال السيايس(((.
والبحث عن الصفقة المالئمة
املرصي ،منذ تولّيه السلطة ،أنه يترصف
السيايس للرئيس
أوضح األداء
ّ
ّ
منطلقًا من كونه ُيثّل حزب األغلب ّية الفائز يف االنتخابات .وكانت
من اإلعالن
ّ
الدستوري إلى "تمرّد" املحطّات السياس ّية الكربى يف رئاسة مريس؛ ِمثل تشكيلِ الحكومة،
ِ
الدستوري الذي
وتأليف طاقم الرئاسة ،إضاف ًة إىل قراراته يف اإلعالن
ّ
املرصي محمد
الدستوري الذي أصدره الرئيس
مثّلت أزمة اإلعالن
ّ
ّ
مريس يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012والتي انتهت بإقرار الدستور أحدث األزمة السابقة (يف ترشين الثاين /نوفمرب  )2012تن ّم عن
ٍ
ٍ
مرتبط بفكرة رشع ّية صندوق االنتخاب واعتامد ما يراه
سيايس
سلوك
ٍّ
الجديد مبوافقة نحو ثلثي املص ّوتني يف االستفتاء عىل الدستور الذي
حزب األغلب ّية من إجر ٍ
بدل من اعتامد ما تفرضه
اءات سياس ّية مالمئةً ،
ُ
جرى يف كانون األول /ديسمرب من العام نفسه ،العتبة التي قضت عىل
قيادة البالد يف املرحلة االنتقاليّة من أساليب التوافقات بني القوى
املرصي ومعسكر مناوئيه.
الثقة بني معسكر مؤيِّدي الرئيس
ّ
وخصوصا الثوريّة منها  -عىل اإلجراءات السياس ّية(((.
السياس ّية -
ً
 1أتقدّم ببالغ الشكر إىل الصديق العزيز عبد الرحمن منصور ،أحد القيادات الشباب ّية التي
ف ّجرت ثورة  25يناير ،وأحد مؤسيس صفحة "كلّنا خالد سعيد" ،فقد راجع هذه الورقة وعلَّق
عليها قبل نرشها ،وأتاح يل االطالع عىل مجموعة من الحوارات املهمة بني شباب ثورة 25
يناير ،ساعدت عىل توجيه هذه املقالة.

" 2األزمة املرصيّة :مخاض الدميقراط ّية العسري" ،سلسلة تحليل سياسات ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة 12 ،كانون األ ّول /ديسمرب  ،2012انظر:
http://goo.gl/Tkuqun

دراسات وأوراق تحليليّة
من االنتخاب إلى االنقالب :قراءة في درس  30يونيو

يتغي سلوك الرئاسة املرصيّة بعد األزمة التي رافقت إقرار الدستور
ومل َّ
الجديد عىل الرغم من "معارك امليادين" التي ش ّنها املعارضون ض َّدها،
شعبي بعكس
املرصي بعد إقرار الدستور باستفتاء
رصف الرئيس
ّ
بل ت َّ
ّ
ذلك؛ مبنطق "امل ُنترص" ،ورأى أنّه قد حقَّق رشع ّي ًة انتخاب ّي ًة جديد ًة
مستمد ًة من الصندوق ،وأنّه قد هزم املعارضة املرصيّة ،وذلك عىل
الرغم من وعوده املتكررة  -أثناء األزمة السابقة  -بالسعي لالتفاق
مع املعسكر املعارض عىل مناقشة املواد الدستوريّة الخالفية ،وعىل
تشكيل حكوم ِة وحد ٍة وطنية تض ُّم القوى الثوريّة التي اصطفَّت
ِ
مؤسسة
آنذاك يف
صفوف املعسكر املعارض .وعوضً ا من ذلك ،قامت ّ
ٍ
بخطوات استعراض ّي ٍة عرب انتقاء شخص ّيات محسوبة
الرئاسة املرصيّة
(((
االستشاري  .وقد
عىل املعارضة لشغْل بعض املناصب ذات الطابع
ّ
عكس هذا اإلجراء عقلية امل ُحاصصة؛ فاملعنى الحقيقي إلرشاك قوى
املعارضة يف الحكم ليس السامح لها بش ْغلِ بعض املناصب فحسب،
بل يعني أيضً ا إرشاكها يف َص ْوغ برنامج إلدارة املرحل ِة االنتقالية ،مرو ًرا
ووصول إىل
ً
بالتوافق عىل خط ٍة اقتصادي ٍة تنتشل الدولة من أزمتها،
االتفاق معها عىل تشكيل حكوم ِة وحد ٍة وطن ّية.
مؤسسة الرئاسة استسهلت االقتناع بنظرية "املؤامرة من
ويبدو أ َّن ّ
أجل إفشالها" ،ومل ت ُدرك أ َّن هنالك ،بالفعل ،قطاعات واسعة من
الطبقة الوسطى تتظاهر ض ّدها ،وض َّد جامعة اإلخوان املسلمني
فصحيح أ َّن نسبة هذه الرشائح إىل املجموع املرصي
التي تحتضنها.
ٌ
قليلة ،ولك ّن حصتها يف الثقافة واإلعالم ويف املجال السيايس عاليَة،
وهي قادرة عىل التأثري يف الرأي العا ّم وقلْبه ،ولديها أسبابها املتعلقة
بالقلق عىل الحريّات العامة وتغ ُّول الدين يف الدولة .ولنئ كانت هذه
األسباب مبالَغًا فيها فإنّها قادرة عىل تحريك شارع الطبقة ال ُوسطى
وإدخاله يف مواجهات جانبيّة  -ولك ّنها مكلفة  -مع نظام الحكم.
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يف أيّار /مايو املايض ،املستشار حاتم بجاتو وزي ًرا للشؤون القانونية
واملجالس النيابية ،وقد كان عض ًوا يف املحكمة الدستوريّة ويف لجنة
االنتخابات الرئاسية؛ وتعيينه أعضا ًء جد ًدا يف مجلس الشورى ،يف
كانون األول /ديسمرب ،بعضهم من املعارضني له وبعضهم اآلخر من
"الفلول" ،وأغلبهم من املستقلّني املؤيِّدين له .وقد ظ َّن أ ّن مساعيه
تلك ُي ِكن أن تغنيه عن التوافق مع املعارضة ،وعن العمل مع قوى
الثورة؛ بل إنّه ظ َّن أ َّن ِحلفًا من هذا القبيل يغنيه أيضً ا عن متاعب
حزب النور السلفي ،حليفه الذي يحظى بقاعدة جامهريية كبرية.
فعمد إىل إقصائه من معسكره بأزمة كان عنوانها إقالة مستشار
تبي فيام بعد
رئايس ينتمي إىل حزب النور بتهمة الفساد املايل (وقد ّ
املرصي استنتج أ َّن وجود حزب
كذبها)((( .وعىل األرجح أ َّن الرئيس
ّ
مؤسسات الدولة
النور يف معسكره سوف يعقّد مساعيه للتواصل مع ّ
وخصوصا أ ّن
العميقة ،وسوف يُضفي عىل تحالفاته صفة التط ّرف،
ً
"الحصة" التي سيحصل
حزب النور قَ َرن د ْعمه للرئيس وللحكومة بـ
ّ
عليها يف النظام الجديد.
ولك َّن الشهور الستة التي أعقبت أزمة اإلعالن الدستوري كشفت
مؤسسات الدولة
للرئاسة املرصيّة أ َّن من حاولت اسرتضاءه يف ّ
العميقة ،كان جز ًءا ال يتج َّزأ من النظام السابق؛ فلم يكن مستع ًّدا
للرشاكة ،بل كان قلقًا من فقدان جز ٍء من امتيازاته ومكتسباته التي
حصل عليها يف عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك.
ومؤسسة الرئاسة يف تقييم
لقد أخطأت جامعة اإلخوان املسلمني
ّ
مدى قدرتها عىل ترويض "الدولة العميقة" وإدارتها منفردةً .وعىل
الرغم من محاوالتها التي أوجزناها سابقًا ،فإ َّن جميع املؤرشات كانت
قد دلّت يف فرتة مبكّرة عىل أ ّن الرئيس املنتخب  -وهو أقوى جهة
مبوجب الدستورين القديم والجديد  -ال يحكم فعليًّا ،وأنّه ال يستطيع
ف ْرض سيطرته حتى عىل "ذيول" الدولة العميقة ،وقد قادته مقاطعة
ٍ
شبكات حزب ّية موازية،
أجهزة الدولة الرئيسة له ،إىل محاولة بناء
تقوم بعمل الدولة بهدف التخلّص من الفساد.

تبي أ َّن الرئيس املرصي كان مقتن ًعا بأ َّن معارضته مل تكن ِسوى
لقد ّ
ظاهر ٍة صوتي ٍة ،وقد استنتج من نتائج االستفتاء عىل الدستور أنّه ميكن
مؤسسات الدولة العميقة إلدارة شؤون
أن يقود تحالفًا ً
سهل مع ّ
البالد ،فعمد إىل توثيق ِصالته بالجيش والقضاء واألمن ،بالتوازي مع
السيايس القضاء
انكفائه إىل جامعته والعمل عىل انتقاء حلفاء مخلصني له من الت ّيار فعىل سبيل املثال حاولت جامعة اإلخوان وذراعها
ّ
ّ
السلفي؛ كام ب ّينت ذلك حركة تعيني املحافظني ،يف أيلول /سبتمرب عىل شبكات الفساد التابعة للنظام القديم التي ت ُوزّع الخدمات
(((
ه،
ن
تعيي
ا
ذلك
ي
وب
.
2013
ان
ر
حزي
يونيو/
منتصف
ويف
،2012
أيضً
ّ
ُ والسلع التي تد ِّعمها الدولة (مثل الخبز والوقود) بأسعار أعىل من
 3مثل تعيني بعض املعارضني يف مجلس الشورى يف كانون األ ّول /ديسمرب .2012
عي الرئيس مريس سبعة عرش محافظًا جديدًا بينهم سبعة
 4يف  16حزيران /يونيو ّ 2013
ينتمون إىل جامعة اإلخوان املسلمني وستة ألوية سابقني يف الجيش وقاض ًيا .وقد لفَت االنتباه
قيادي يف حزب البناء والتنمية ،وهو الذراع السيايس للجامعة اإلسالمية ،محافظًا لألقرص.
تعيني
ٍّ
يعي عددًا من حلفائه اإلسالميني محافظني جددًا" ،موقع
راجع" :الرئيس املرصي محمد مريس ِّ
يب يب يس عريب ،2013 /06 /17 ،انظر عىل الرابط:
http://goo.gl/MSYktg

 5كانت ردّة فعل حزب النور توحي بالصدمة واملرارة الناجمة عن شعوره بالخذالن ،بعد
اصطفافه مع مؤسسة الرئاسة يف أزمة اإلعالن الدستوري ،فانخرط يف مواجهة إعالم ّية اتهم من
املرصي بـ"أخونة الدولة" ،وأجرى لقاءات تشاوريّة مع أحزاب جبهة اإلنقاذ،
خاللها الرئيس
ّ
ومل يستبعد التحالف معها يف انتخابات مجلس الشعب املقبلة .وقد كان مفهو ًما أ َّن هذه
تعب عن مرارتها؛ فالفجوة التي تفصل بني السلفيني وفصائل
املشاورات هي فقاعات إعالم ّية ّ
جبهة اإلنقاذ العلامن ّية هي أوسع كث ًريا من الفجوة التي تفصل بينه وبني اإلخوان املسلمني،
وسينعكس هذا املوقف يف أزمة  30يونيو كام سنوضّ ح فيام بعد.

34
امل ُعلن عنها حكوم ًّيا ،وذلك برعاي ٍة من أجهزة األمن .وأغلب تلك
مؤسس من شبكات بريوقراطيّة ،وهي تض ُّم ،يف الحقيقة،
الشبكات ّ
مئات اآلالف من املرصيني يف الجمهوريّة ،وقد حاولت جامعة اإلخوان
املسلمني بناء شبكات موازية توزِّع الخدمات م ّجانًا ،مستعينة باآلالف
من عنارصها الحزبيّة ،وبعد ٍد كبريٍ من الجمعيات الخ ّريية املحليّة
عىل مستوى املحافظات .والواقع أنَّها حاولت يف بعض املحافظات أن
تقيم حتى لجانًا شعبية ،أشبه ما تكون بأجهزة رشطة بديلة ،لحامية
مهمتها(((.
السكان يف ّ
ظل استنكاف الداخل ّية عن أداء ّ
ُّ
كل ،ذلك مل يُ ِ
قدم الرئيس عىل اتخاذ الخطوة الحكيمة بتقاسم
ومع ّ
سلطته مع املعارضة ،كام أنّه مل يبادر حتى مبصارحة الرأي العام
بدل من ذلك سياسة
املرصي بالتحديّات التي تواجهه ،بل انتهج ً
ّ
الغموض والرسيّة يف التعامل مع التناقضات الداخل ّية ،وهي سياسة
تخص
املؤسسات التمثيلية التي ّ
مت ِّيز التنظيامت الحزب ّية املغلقة ،ال ّ
ُم ْج َمل الشعب.
رصف الرئيس وجامعته مبنطق "املنترص"" ،مص ِّن ًم" صندوق
وكام ت ّ
"عدمي"؛ إذ عمدت
رصفت املعارضة يف املقابل مبنطق
االنتخابات ،ت َّ
ّ
كل تح ّركات
إىل مواصلة سياسة تشويه َمن ُهم يف السلطة ،واستصغار ّ
أقل من سنة من حكمه،
الرئيس عىل جميعِ األصعدة ،واتّهامه ،بعد ّ
حل مشكالت البالد االقتصادية التي ال ميكن حلّها خالل
بالفشل يف ّ
عامٍ واحد ،وامتنعت عن تقديم مبادرات ،أو قبول مبادرات ،من شأنها
تجسري ال ُه َّوة مع خصومها ،وصولً إىل استنكافها عن العمل السيايس
بدل من ذلك عىل الدعوة إىل االنقالب عىل
املؤسسات .وعملت ً
داخل ّ
الدميقراط ّية ،حتى لو كان ذلك بالوقوف إىل جانب ق ًوى اجتامع ّية
واقتصاديّة وسياس ّية محسوبة عىل النظام السابق ،وحتى لو كان ذلك
املؤسسة الدستوريّة.
بدعوة الجيش إىل االنقالب عىل ّ
مؤسسة
وهكذا كان سلوك القوى امل ُعارضة تُجاه ّ
كل ما تقوم به ّ
الرئاسة ،سلوكًا تنافس ًّيا محضً ا .فوجود حزب أغلب ّية تواجهه معارضة
كل ما يقوم به ،هو من مم ّيزات "مرحلة الدميقراطية" ،وليس
ترفض ّ
من مميّزات مرحلة "االنتقال إىل الدميقراطية"(((؛ ففي هذه املرحلة
تتطلّب املسؤول ّية الوطن ّية أن تشارك التيارات الرئيسة املجتمع ّية
والسياس ّية يف بناء الدميقراط ّية وإنجاح املرحلة الراهنة .وال ّ
شك يف
الشس
أ َّن الفجور يف الخصام الذي انتهجته قوى املعارضة ،والهجوم َّ
مؤسس صفحة "كلّنا خالد سعيد".
 6معلومات من عبد الرحمن منصورّ ،
مهمت القوى السياس ّية يف املراحل االنتقال ّية ،وبني
 7للمزيد يف ما يتعلَّق بالفرق بني ّ
مهمتها يف املرحلة الدميقراط ّية؛ راجع :عزمي بشارة [حاوره عبد الله الط ّحاوي]" ،الربيع
َّ
العريب رصخة وجودية من أجل الحرية والكرامة" ،مجلّة الدميقراطية ،العدد 13( ،49كانون
الثاين /يناير .)2013

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

من إمرباطوريّة اإلعالم املسنودة برجاالت النظام السابق املدعومة
من دول عرب ّية ُمعاديّة للثورات ،من األسباب التي دفعت الرئيس
إىل االنكفاء إىل جامعته ،وذلك ما دلّت عليه خطاباته املتكررة أمام
رئيسا لجامع ٍة من
منارصيه من اإلسالميني؛ فلقد بدا من خاللها ً
رئيسا لأل ّمة املرصيّة.
املرصيني ،ال ً
لقد أدركت املعارضة أنّه ال ميكنها أن تحقّق أهدافها بإطاحة الرئيس
املنتخب إال من خالل التنسيق مع قوى النظام السابق ورموزه
ومؤسساته .وكان أه ّم استنتاجاتها من أزمة اإلعالن الدستوري أنّها
ّ
ال متلك شارع الطبقة الوسطى الذي يك ّن عدا ًء شدي ًدا لجامعة اإلخوان
سيايس ،بل مييل
حزب
بأي ٍ
املسلمني ولك ّنه يف الوقت نفسه ال يثق ّ
ٍّ
أكرث إىل الثقة برموز الدولة مثل الجيش والقضاء .وهذا ما ب ّينته نتائج
االستطالع الذي أجراه "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات".
املؤسسة العسكريّة كام أسلفنا سابقًا،
فعىل الرغم من انخفاض شعب ّية ّ
فإ ّن  %69من الشعب املرصي مازالت ت ُولِيها ثقتها التا ّمة((( ،يف حني ع ّب
حزب سيايس .وأ ّما
بأي ٍ
ما نسبته  %68من املرصيني عن عدم ثقتهم ِّ
(((
تحصل أكرث من  %10من التأييد ،
قُوى املعارضة مجتمع ًة فهي ال ِّ
تحصلت عليه جامعة اإلخوان املسلمني وحدها،
وهي نسبة ّ
عم َّ
تقل ّ
إذ وصلت نسبة تأييدها بحسب االستطالع إىل  %12وتبلغ التيّارات
اإلسالم ّية مجتمع ًة نسبة  %16من تأييد املرصيّني( ،((1وهي أقل من
النسبة التي تثق بالرئيس محمد مريس ،وتصل إىل ما يقارب الثلث يف
أكرث استطالعات الرأي تشاؤ ًما(.((1
 8ال تناقض هذه النتيجة استطالع "غالوب" الذي ّبي أ َّن أغلب ّية املرصيني ال ترغب يف عودة
حل األزمات التي مت ّر بها البالد.
العسكر إىل السياسة ،بل تعني ثقتهم بقدرة الجيش عىل ِّ
 9مبا فيها أحزاب جبهة اإلنقاذ والقوى الثوريّة والحركات االجتامعية (مثل حركة  6أبريل)
جري
وأحزاب التيّار الثالث (مثل حزب مرص القويّة الذي يرتأسه عبد املنعم أبو الفتوح) ،وقد أُ َ
هذا االستطالع يف كانون األول /ديسمرب  –2012كانون الثاين /يناير  ،2013وهي الفرتة التي
وصل فيها االستقطاب يف املجتمع املرصي إىل أوجه ،عقب االستفتاء عىل الدستور وإقراراه.
املرصي ووزارة الداخليّة (مقارن ًة بالجيش)
كل من القضاء
 10عىل ال ّرغم من انخفاض شعبيّة ّ
ّ
أي حزب سيايس أو ائتالف أحزاب؛
فإ ّن ًّ
كل منهام يحصل عىل نسبة من الثقة أعىل من نسبة ّ
عب  %17من املستطلَعة آراؤهم يف استطالع عام  2013 /2012عن ثقتهم بأجهزة األمن
فقد ّ
وعب %29
ثق ًة تا ّمة ،بعد أن حصلت عىل ما نسبته  %9يف االستطالع نفسه يف عام ّ ،2011
منهم عن ثقتهم التا ّمة بالقضاء بعد أن حصل عىل ما نسبته  %41يف استطالع عام ،2011
ورمبا انخفضت شعبيّة القضاء بسبب تو ّرط رموزه يف السياسة أثناء أزمة إقالة النائب العام،
وبسبب الرباءات التي حصل عليها رموز النظام السابق أيضً ا ،ومن املؤكّد أ ّن ارتفاع شعبيّة
الداخليّة مردُّه إىل مطالبة قطاعات من الشعب املرصي أصبحت الثّورة بالنسبة إليه تعني
الفوىض ،باستتباب ال ِّنظام.
 11وهو االستطالع الذي قام به املركز املرصي لبحوث الرأي العا ّم (بصرية) بتاريخ 25
حزيران /يونيو  ،2013انظر عىل الرابط:
http://goo.gl/uKkhSU

دراسات وأوراق تحليليّة
من االنتخاب إلى االنقالب :قراءة في درس  30يونيو

جعل االستقواء باألكرثيّة االنتخاب ّية و"تصنيم" صندوق االنتخابات
قوى املعارضة تبحث عن طرقٍ أخرى غري الطريق االنتخابية للوصول
ترسخ مبادئ الدميقراط ّية وحالة السيولة
إىل السلطة .ويف ّ
ظل عدم ّ
التي أصابت املجال السيايس ،كان من الطبيعي أن يعود النظام
كم بني الفرقاء املختلفني.
السابق مج َّد ًدا ليكون َح ً

رئيس من؟ الدولة بوصفها ُمعارضة
ِ
انتخابات رئاسة الجمهوريّة،
لقد شاءت األحوال أن يكون الفائز يف
يف يونيو /حزيران  ،2012ممث ًّل لجامعة كانت  -عىل مدار ستَّة
عقود  -مستب َعد ًة من املجال السيايس ومن اإلمرباطوريّة البريوقراطيّة
أي رشاكة مع النظام القديم مل تكن تعني غري تنازل
للدولة ،لذلك فإ َّن ّ
مراكز القوى ،داخل النظام القديم ،عن جزء من امتيازاتها ملصلحة
الجامعة وحلفائها .ومل تكن هذه الصفقة مغري ًة أل ّن "حصون" النظام
القديم (وهي العسكر والداخليّة والقضاء) مل تكن مه َّدد ًة تهدي ًدا
حقيق ًّيا منذ إطاحة رأس النظام يف  11شباط /فرباير  .2011فقد
استنكفت الرئاسة املرصيّة عن إعادة هيكلة الداخل ّية ،عىل ال ّرغم من
رئيسا من مطالب الث ّوار( .((1وأ ّدت قوى املعارضة
أ ّن ذلك كان مطل ًبا ً
التقليديّة ووسائل إعالم النظام السابق دو ًرا أساسيًّا يف إعاقة تطهري
سلك القضاء ب ْد ًءا مبهاجمتها قرار إقالة النائب العام (الذي كان مطل ًبا
لشباب الثورة) ،وانتها ًء بش ْجبها مرشو َع قانون السلطة القضائ ّية
أساسا ،إىل إزاح ِة الرؤوس الكبرية
يف أيار /مايو املايض الذي هدفً ،
املرصي ،من خالل تخفيض س ّن التقاعد لدى القُضاة(،((1
يف القضاء
ّ
ليجري تصوير سياسات الرئاسة عىل أنها "أخونة" للدولة.
َ
 12ويف الحقيقة ،فإ ّن التفكري اإلخواين يف احتواء وزارة الداخليّة ،كان سابقًا عىل فوز محمد
مريس مبنصب رئاسة الجمهوريّة ،وقد َّ
دل عىل ذلك سلوك الكتلة اإلسالميّة داخل الربملان املرصي،
كام تشري إىل ذلك شهادة أحد الناشطني السياسيني والحقوقيني الذين عملوا مع مجلس الشعب
املنتخب الذي ُح َّل؛ يقول ع ّنارة" :مجلس الشعب ذو األغلبيّة "اإلخوانية" ،وليس مجلس الشعب
كل ما يتعلّق بإعادة هيكلة
يف عهد "الحزب الوطني" املباريك ،هو الذي ات ّبع سياسة املامطلة يف ّ
عملت مدّة طويلة مع املجلس
وزارة الداخلية ،ويف إجراءات العدالة االنتقالية .فأنا شخصيًّا
ُ
"اإلخواين" يف إعداد قانون لتطهري وزارة الداخلية ،وتعديل قانون هيئة الرشطة .لك ّن امللف َّْي
أُهمال طوال  3أشهر أمضاها أعضاء املجلس "اإلخواين" يف تبادل ال ُقبَل والنفاق مع وزير الداخلية
يبق منه
ومساعده .والتعديل الوحيد الذي جرى إمراره أخ ًريا هو قانون هيئة الرشطة ،بعدما مل َ
سوى رفْع األجور والحوافز لضباط الرشطة وأفرادها" ،انظر :كامل مدحت ع ّنارة" ،انهيار التواطؤ
بني الجيش و«اإلخوان»" ،صحيفة النهار (لبنان) ،العدد  ،2013 /07 /13 ،25132ص .27-26
مهم يف مناهضة نظام مبارك،
 13تنبغي اإلشارة هنا إىل أ ّن القضاء املرصي أدّى دو ًرا ًّ
وخصوصا عندما متكّن ت ّيار استقالل القضاء (وعىل رأسهم املستشار زكريا عبد العزيز) من
ً
السيطرة عىل مقاعد نادي القضاة كافّة عام  ،2005وذلك عىل ال ّرغم من الضغوط الشديدة
ّ
السابق عىل القضاة .وقد اشتهر النادي ،بقيادة املستشار عبد العزيز،
التي مارسها ال ّنظام ّ
أسايس يف الكشف عن التّزوير الذي
بتشكيله حركة "قضاة من أجل مرص" ،وقد كان لها دو ٌر
ّ
وقع يف انتخابات عام  ،2005وانتخابات عام  ،2010لك ّن النظام السابق عاد واحتوى القضاء
يف السنوات التي سبقت ثورة الخامس والعرشين من يناير ،ضمن الهجمة التي ش ّنها عىل

35
املؤسسة العسكريّة ،فعىل الرغم من استطاعة الرئيس
أما بالنسبة إىل ّ
املرصي املنتخب إجراء تسويَة مع رأسها ،جرى مبوجبها تنحي ُة القائد
ّ
العا ّم للق ّوات املسلّحة املشري محمد حسني طنطاوي وعدد من كبار
العسكري ،وترقية الفريق عبد الفتّاح السييس خلفًا
أعضاء املجلس
ّ
لطنطاوي ،مع العمل عىل تحصني امتيازات الجيش وحامية موازنته
من الرقابة الربملانية وتأصيل ذلك يف الدستور ،فإ َّن هذه "الصفقة"
رسعان ما ب ّينت أنّها ليست كافي ًة لك ْبح الجموح السيايس للعسكر
الذي ينترش يف مناحي بريوقراط ّية الدولة كلّها( ،((1ويُر َّجح أن يكون
نفوذ العسكر يف بريوقراط ّية الدولة املرصيّة سب ًبا جوهريًّا قاده إىل
مؤسسة الرئاسة يف  3متوز /يوليو املايض؛ فقد كانت
االنقالب عىل ّ
أغلب التعيينات التي أجراها الرئيس املرصي املنتخب عىل حساب
املرصي ظ َّن أنّه قادر
"حصة" الجيش .ويف ذلك داللة عىل أ َّن الرئيس
ّ
ّ
عىل مشاركة الجيش يف املناصب السياديّة مثل املحافظني ون ّوابهم،
ورؤساء املدن والنواحي ،واملديرين يف بعض القطاعات ،ووصل األمر
عي الرئيس محافظًا مدن ًّيا يف محافظات كانت ُمح ّرم ًة قبل
إىل أن يُ ّ
(((1
ذلك إال عىل العسكريني من السويس وشامل سيناء واإلسامعيل ّية ،
مؤسسات الدولة كافّة لتجهيز مرشوع التوريث ،وكان آخر فصولها تزوير انتخابات مجلس
ّ
الشعب عام  .2010ووقفت إدارة "نادي القضاة" الجديدة ض ّد الثورة املرصيّة منذ اليوم األ ّول
للتظاهرات .وبعد الثورة مل تنجح املحاوالت السياسيّة يف إقصاء رئيس النادي أحمد الزند
املرصي .ومن الخطأ
السيايس
مؤسسة القضاء يف املخيال
ّ
بسبب املكانة االعتباريّة التي متثّلها ّ
ّ
القول إ َّن اعرتاض القضاء عىل سياسات مبارك يف العقد األ ّول من القرن العرشين هو دليل عىل
استقالليته عن النظام السابق؛ ففي تلك الفرتة استعادت سياسات مرشوع التوريث لجامل
مبارك أغلب مؤسسات الدولة العميقة ،حتى الجيش الذي رأى يف مبارك االبن وجامعته
االقتصادية تهديدًا المتيازاته.
يبي يزيد صايغ أ َّن الضبّاط املتقاعدين شغلوا منذ تسعينيات القرن املايض من 50
14
ّ
يل ،واملناصب العليا والوسطى
إىل 80يف املئة من مناصب املحافظني ،وأغلب مواقع الحكم املح ّ
يف الرشكات اململوكة للدولة ،وقطاعات الخدمة املدنية كافة ،وإدارة الجامعات ،ومجالس
إدارة الكليات األكادميية أو مراكز البحوث املتخصصة ،واملعاهد القومية للمقاييس واملعايري
وللتغذية ،وجمعيات حامية املستهلك ومراقبة املياه ،واملستشفيات الحكومية واملالعب
الرياضية .ورأسوا كذلك أجهز ًة متنوع ًة مثل اإلذاعة والتلفزيون ،واملجلس القومي للشباب،
والهيئة العامة لألبنية التعليمية ،والجمعية العامة للمعاهد القومية ،إضافة إىل الهيئة العامة
كبريا من الوظائف يف الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء الذي
للتنمية الصناعية ،وشغلوا ً
قسم ً
يُع ّد املصدر الرئيس للبيانات بالنسبة إىل جميع الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث
صيت
واملنظامت الدولية ،ويف العديد من الهيئات التي تخدمها .والقامئة تكاد ال تنتهي ،وقد ّ
هذه االمتيازات وما تد ّر من رواتب ومكافآت عالية نسبيًّا الجيش إىل ما يشبه الطائفة التي
ورسخت انعزالها يف أحياء سكنيّة راقية تتح ّول يف
لها حراكها االجتامعي
ّ
واالقتصادي املستم ّرّ ،
مواسم السياحة إىل فنادق مد َّر ًة لألموال.
يزيد صايغ" ،فوق الدولة :جمهوريّة الضبّاط يف مرص" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط ،آب/
أغسطس  ،2012انظر عىل الرابط:
http://goo.gl/pqugbR
 15رصدت وسائل اإلعالم املُ عارضة ،أولً فأ َّو َل ،تعيينات الرئاسة املرصيّة بكثري من املبالغة،
انظر عىل سبيل املثال:
محمد املرصفاوي وآخرون«" ،املرصي اليوم» ترصد عملية «أخونة» الدولة ىف  8شهور من
حكم مريس (ملف خاص)" ،صحيفة املرصي اليوم ،2013 /02/14 ،انظر:
http://www.almasryalyoum.com/node/1472451
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حصته هذه ،محاولة تقديم نفسه طرفًا راع ًيا ِ
الدستوري ،ث َّم
للحوار يف أزمة اإلعالن
رغم عىل تقاسم ّ
ولكن ما هو واضح أ َّن الجيش مل يكن ُم ً
ّ
ٍ
العقاري يف آذار/
توكيالت "شعبيّة" يف مكاتب الشهر
فالعزلة التي فرضتها الرئاسة املرصيّة عىل نفسها بتخلّيها عن قوى سكوته عن حملة
ّ
املعارضة عمو ًما ،وقوى الثورة
خصوصا ،وباعتامدها حاضن ًة من لونٍ مارس املايض ،وقد احتضن اإلعالم املرصي الحملة ،وهو املحسوب عىل
ً
سيايس
وأيديولوجي واحد ،جعلتها أضعف من أن تزاحم الجيش يف النظام السابق واملدعوم من دول الخليج ،يف حني تر َّددت املعارضة
ٍّ
ٍّ
ة.
ي
التقليد
مواقعه
ّ
الوطنيّة يف د ْعم هذه الخطوة.

وقد كانت نتيجة هذه السياسة إضاعة فرصة ذهب ّية لتقليم نفوذ
خصوصا بعد انخفاض شعبيته يف الفرتة الزمن ّية التي رافقت
الجيش،
ً
املجازر املتعلّقة بق ْمع التظاهرات التي نظّمتها القوى الثوريّة ض ّد
حكم العسكر ومن أمثلتها :ماسبريو ،ورئاسة الوزراء ،والعبّاسية،
وشارع محمد محمود(((1؛ إذ كان املجلس األعىل للق ّوات املسلّحة يف
أضعف حاالته شعب ًّيا ،وكان من السهل عىل الرئاسة املرصيّة إطاحة
قيادته ع ِقب االنتخابات الرئاس ّية مبارشةً ،وكان من املمكن للرئيس،
لو استطاع حشْ د قوى املعارضة والثورة معه( ،((1أن يستكمل خطواته
املؤسسة العسكريّة ،ولك ّن إرصاره عىل السري منفر ًدا
بإعادة "موضعة" ّ
أ َّدى إىل استعداء القوى الوطن ّية والثوريّة ،ودفعها إىل التشويش عىل
مساره اإلصالحي ،وإىل اتهامه بـ"أخونة الدولة".
الدستوري ،وإقرار الدستور الجديد باستفتا ٍء
ومنذ أزمة اإلعالن
ّ
ٍ
مبناكفات عبث ّية من أطياف املعارضة
املرصي
شعبي ،وانشغال الرئيس
ّ
ّ
املرصي الستعادة ما فقده من شعب ّية ،من خالل
املختلفة ،عاد الجيش
ّ

املرصي بدأ منذ أوىل التعيينات التي قام بها الرئيس
يبي من تاريخ التقرير أ َّن اإلعالم
ّ
وبالطبع ّ
املرصي ع ِقب إقرار الدستور اتهامه بـ"أخونة الدولة".
ّ
 16يوضّ ح استطالع الرأي الذي قام به "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" تحت
"املؤش العر ّيب" ،أن نسبة تح ّمس املرصيني للجيش قلّت بنسبة  %12بني حزيران /يونيو-
عنوان
ّ
وبي استطالع
متّوز /يوليو  2011وحتى كانون األول /ديسمرب -كانون الثاين /يناير ّ ،2012
"جالوب" أ ّن أغلبيّة املرصيني أرادوا الجيش خارج العمليّة السياسية غدا َة االنتخابات الرئاسيّة
يف حزيران /يونيو  ،2012انظر:
Mohamed Younis, Majority of Egyptians Want Military Out of Politics,
Gallup, 22 June 2012,
http://goo.gl/qhRaEJ
 17وهو ما وعد به يف اتفاق "فريمونت" ،يف  22حزيران /يونيو  ،2012مع "الجبهة الوطن ّية
وقوى ثوريّة ،وذلك قبيل
لحامية الثورة" التي ض ّمت آنذاك مثقفني وممثلني عن ت ّيارات مدن ّية ً
إعالن نتيجة الجولة الثان ّية من االنتخابات الرئاس ّية ،إذ رست مخاوف من تزوير النتيجة لصالح
نصت االتفاق ّية عىل التأكيد عىل الرشاكة الوطنية مع جميع أطياف
منافسه أحمد شفيق ،وقد ّ
ومكونات املجتمع مبا فيها املرأة واألقباط والشباب ،وتشكيل فريق رئايس وحكومة وحدة
وطنية تض ّم جميع التيارات الوطنية يكون رئيسها شخصي ًة وطني ًة مستقلةً ،وتكوين فريق
إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحايل وضامن استكامل إجراءات تسليم
السلطة للرئيس املنتخب وفريقه الرئايس وحكومته عىل نح ٍو كامل ،ورفض اإلعالن الدستوري
املك ِّمل الذى يؤسس لدولة عسكرية ،ويسلب الرئيس صالحياته ويستحوذ عىل السلطة
بحل الربملان املمثّل لإلرادة الشعبية،
الترشيعية ،ورفض القرار الذى اتخذه املجلس العسكري ّ
وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني ،وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ،مبا
يضمن صياغة مرشوع دستور لكل املرصيني .وقد حنث الرئيس املنتخب بوعوده عقب
انتخابه وكأ َّن االتفاق ّية مل تكن.

ولقد كان ذلك قبل نح ِو شه ٍر من انطالق حملة مت ّرد التي تقول تقارير
صحفيّة إنها ُولدت من مبادرة عد ٍد من الشباب الذين استغلوا حالة
اله َّبة الجهويّة التي حصلت يف بورسعيد يف كانون الثاين /يناير ،2013
وجمعوا تواقيع تحجب الثقة عن الرئيس املنتخب ،وتطالب بحكومة
وحدة وطنية وبانتخابات مبكّرة( .((1ولكن معلومات مؤكّدة ،حصل
عليها الباحث من داخل حركة مت ّرد ،تؤكّد أ ّن تنسيقًا قد حصل بني قيادة
يصبح وزي ًرا
جهاز االستخبارات الحربيّة (التي رأسها السييس قبل أن
َ
وشباب -أغلبهم محسوبون عىل التيّار الشعبي  -ساهموا يف
للدفاع)
ٍ
فتح قنوات اتصال مع رجاالت النظام السابق رغب ًة يف الدعم املا ّدي،
ويف الوصول إىل الشبكات االجتامعيّة التي استخدمها ن ّواب الحزب
عامي 2005
ّ
الوطني
املنحل يف ِ
جني األصوات يف االنتخابات الربملانيّة ْ
(((1
محسوب عىل الثورة الجيش
مدين
و . 2010وأعطى توافر غطا ٍء ٍّ
ٍ
م ّرب ًرا لعودة "الدولة العميقة" للحكم م ّرة أخرى ،فشهدت الفرتة
التي أعقبت إقرار الدستور حمل ًة إعالميّ ًة غري مسبوقة ض ّد الرئاسة
املرصيّة وجامعة اإلخوان املسلمني ،مل تتوقف عند اتهامهم بالفشل
حل أزمات انقطاع الكهرباء وتل ّوث املياه ونقْص الوقود  -وهي
يف ّ
ٍ
واحد  -بل تع ّدتها إىل اتهامهم بالخيانة
أزمات ال ميكن حلّها يف عامٍ
واالستخبار لفائدة جهات أجنب ّية ،وبالتعاقد عىل ب ْيع سيناء واآلثار
املرصيّة ،وبأخونة الدولة ،وسط سكوت أجهزة الرقابة واألمن العا ّم
 18انظر عىل سبيل املثال :حسني عامرة" ،حركة "مترد" املرصية من هم وماذا يريدون؟"،
موقع فرانس  ،2013 /06 /26 ،24انظر:
http://www.france24.com/ar/print/874512
 19وهو ما أكده التقرير الذي نرشته صحيفة "ذي وول سرتيت جورنال" ،الذي كشف
الغطاء عن وجود تنسيق بني الجيش وقيادات املعارضة منذ أشهر قبل اندالع تظاهرات
 30حزيران /يونيو ،ويذكر التقرير عىل لسان أحد رجال النظام السابق من الزقازيق أنّه قاد
حملة لدعم حركة مترد ،باستخدام الشبكات السياسية نفسها التي جعلته يفوز يف انتخابات
الربملان يف عهد الرئيس حسني مبارك.
Charles Levinson and Matt Bradley, “In Egypt, the 'Deep State' Rises Again”,
The Wall Street Journal, July 12, 2013, at:
http://goo.gl/sEiYrh
ِ
منتصف أيّار/
وراجع أيضً ا التقرير الذي نرشته أسوشيتد برس ،الذي أكّد أ َّن العسكر ربط ،يف
مايو ،من خالل وسطاء ،حركة مت ّرد برجال أعامل "محسوبني عىل املعارضة".
"Behind Egypt’s coup, months of acrimony between Morsi and top general
over Sinai", The Washington Post, 17 July 2013, at:
http://goo.gl/qI5pj2

دراسات وأوراق تحليليّة

37

من االنتخاب إلى االنقالب :قراءة في درس  30يونيو

التي بدت متواطئ ًة أيضً ا عندما مل تح ّرك ساك ًنا إزاء اعتداءات
البلطجيّة التي مل تقترص عىل قصور الرئاسة ومقا ّر جامعة اإلخوان
السيايس حزب الحريّة والعدالة.
وذراعها
ّ
ومل تكن إمرباطوريّة اإلعالم الخاص  -وقد أدارها رجال أعام ٍل ارتبطوا
متويل أساسيًّا دول عربيّة معادية للثورات؛
بالنظام السابق ،وم َّولتها ً
مثل السعوديّة واإلمارات( - ((2جهازًا لرتويج الشائعات والتحريض
ض ّد الرئيس املنتخب فحسب ،بل شمل دورها أيضً ا احتضان كثريٍ
من املثقّفني والسياسيني ،بعضُ هم من أولئك الذين كانوا مناهضني
لنظام حسني مبارك؛ فقد وفّرت برامج الـ" ،"Talk Showوكتابة
املقاالت القصرية يف الصحف مصد ًرا ممتازًا إل ْدرا ِر دخو ٍل إضاف ّية ،وقد
ساعد ذلك هذا اإلعالم عىل إعادة االنتشار يف أوساط الرشائح املدن ّية
والثوريّة ،بعد أن كاد يفقد مصداقيته بسبب مواقفه املؤيدة لحسني
مبارك إبّان ثورة الخامس والعرشين من يناير .وبالطبع ،أعادت
هذه القنوات وجو ًها سياس ّي ًة وإعالم ّي ًة  -محسوبة عىل النظام
السابق  -إىل الواجهة بعد أن كادت الثورة تحاكمهم .ومنهم عىل
سبيل املثال ،النائب العا ّم يف عهد مبارك عبد املجيد محمود ،ورئيس
املرصي لقبول
نادي القضاة أحمد الزند؛ فم ّهدت ،بذلك ،الرأي العام
ّ
تحالف قوى الثورة واملعارضة الوطن ّية مع رموز قوى النظام القديم
ومراكزها ،ومن أظهر الدالئل عىل ذلك األحاديث الصحف ّية لبعض
رموز املعارضة؛ مثل حمدين صباحي ،رئيس التيّار الشعبي ،ومحمد
رصحوا
الربادعي ،رئيس حزب الدستور ،عشيّة  30حزيران /يونيو؛ إذ ّ
فيها برضورة املصالحة مع عنارص النظام السابق(.((2

ومؤسساته
لدى الرأي العا ّم مكافئًا للفوىض ،وحني تصبح وجوهه
ّ
مقبولة لديه إذا ما برزت مبعيّة ق ًوى سياسية محسوبة عىل الثورة.
وهذا ما حصل حينام أبرق الجيش رسالته يف  23حزيران /يونيو
وأمهل فيها جميع القوى السياسية أسبو ًعا للتوافق من أجل الخروج
من األزمة ،ولك ّن الرسالة يف حقيقة األمر كانت مو ّجه ًة إىل ماليني
املرصيني الذين ع ّدوها ندا ًء لالحتشاد يف ميادين مرص من الطرف
األكرث شعب ّي ًة يف البالد .ومل يُفلح خطاب املكاشفة الذي أدىل به الرئيس
املرصي يف  27حزيران /يونيو إال يف إعطا ِء هذا النداء املزيد من
ّ
الجديّة لتشهد ميادين مرص يف  30حزيران /يونيو تظاهرات هي
األوسع يف تاريخها ،ولرتسم خريطة ق ًوى سياسيّة واجتامعيّة جديدة
سنحاول تقدي َم صور ٍة عنها يف القسم التايل.

ما الجديد
في احتجاجات  30يونيو؟

مل يكن من املمكن أن ينقلب الجيش املرصي عىل رئيسه املنتخب
لوال تدفّق حشود هائلة إىل شوارع املدن املرصيّة املركزيّة وميادينها،
فالترصيحات والتقارير املتواترة من شخصيّات معارضة ومن إعالميني
أي خُطوة ض ّد الرئاسة
تؤكّد أ ّن قيادة العسكر قد ربطت اتخاذها ّ
ٍ
حشد يشبه .الحشد الذي نزل إىل الشارع يف ثورة
املرصيّة بنزول
الخامس والعرشين من كانون الثاين /يناير ،أو يفوقه .وهذا األمر
ّ
مؤسسة
يدل عىل معرفة قادة "الدولة العميقة" أنّه ال ميكن إطاحة ّ
أي ٍ
طرف من الرئاسة التي قامت عىل دميقراط ّية كانت مثر ًة من مثار  25يناير ،إال
لقد كانت هذه هي النتيجة التي أوصل إليها رفْض ّ
وتؤسس نتائج جديدةً،
األطــراف االتفاق والتنازل للطرف اآلخــر ،ونتيجة وصــول حالة بإنتاج رمزيّة أخرى تطيح رمزيّة الثورة األوىلّ ،
مؤسسات النظام القديم هي يف ح ّد ذاتها ،إعادة إنتاج النظام القديم(.((2
االستقطاب إىل أوجها؛ وهي أيضً ا إعطاء ّ
الفرصة للنجاة من محاسبتها حني يصبح معنى العمليّة السياسية
ألي مراقب إنكار أ َّن ماليني املواطنني املرصيني نزلوا إىل
ولكن ال ميكن ّ
نزول أدهش حتى القامئني عىل تنظيم تظاهرات  30حزيران/
الشوارع ً
 20ميلك قنوات اإلعالم املرصي مثانية من رجال األعامل ،وهم مشهورون بعالقاتهم السابقة يونيو ،وهو األمر الذي يستدعي إعــادة قـراءة املشهد السيايس
بالنظام السابق ،وبعضهم تعاون تعاونًا مبا ًرشا مع جامل مبارك ابن الرئيس املخلوع ،وقد واالجتامعي الذي قاد إىل الحالة االحتجاجيّة الجديدة التي أعطت
واجه بعضهم أحكا ًما قضائيّة بالتزوير واالحتيال ،مثل السيّد البدوي رئيس حزب الوفد
الذي غطا ًء جامهرييًّا لالنقالب عىل صندوق االقرتاع.
ميلك مجموعة قنوات "الحياة" األكرث مشاهدةً .وميلك رجل األعامل املرصي محمد األمني

أكرث من عرشة قنوات فضائية أشهرها مجموعة الـ ( )cbcإضاف ًة إىل صحيفة "اليوم السابع"
املشهورة ،أما قنوات "دريم" فيملكها رجل األعامل أحمد بهجت.
 21راجع مقابلة حمدين ص ّباحي مع اإلعالمي وائل األبرايش عىل قناة دريم الفضائ ّية بتاريخ
 17حزيران /يونيو  ،2013انظر عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=L7QMaK2Idz0
وانظر أيضً ا املؤمتر الصحفي الذي عقده محمد الربادعي يف وزارة الثقافة املرصية بتاريخ 16
حزيران /يونيو  ،2013عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=M9GPPEX5Ols

كانت آخر حالة احتجاجيّة كبرية ض ّد الرئيس املعزول محمد
الدستوري
مريس – قبل احتجاجات  30يونيو  -ما أعقب إصدار اإلعالن
ّ
يف  23ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012لتستم ّر دومنا توق ٍّف حتى إقرار

املرصي للقضاء عىل رمزيّة  25يناير،
 22وهو ما توافق وحملة غري مسبوقة من اإلعالم
ّ
ووصف ث ّوارها باملرتزقة وباملتآمرين.
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الدستور يف  22كانون الثاين /ديسمرب  .2012وقد عكست هذه الحالة
ميْل قطاعات اجتامعيّة واسعة من الطبقة الوسطى املدينيّة إىل اتّخاذ
ٍ
موقف راديكا ٍّيل ُمعا ٍد للنظام الجديد أدهش الجميع ،مبا يف ذلك قوى
وخصوصا عندما احتشد املتظاهرون يف ميدان التحرير
املعارضة،
ً
يوم الثالثاء  27ترشين الثاين /نوفمرب ،فش ّجع وجود هذه الحشود
مواقف ال تصالح ّية.
املعارضة عىل ات ّخاذ
َ
وقد ض ّمت االحتجاجات آنذاك بعض التشكيالت النقاب ّية املوروثة من
النظام السابق ،امله َّددة باإلزاحة عىل يد النظام الجديد ،وعىل رأسها
مؤسسات املجتمع املد ّين التي
نادي القضاة ،ومجموعة كبرية من ّ
الدستوري إطالقًا ِ
ليد الرئيس ،إضاف ًة إىل مجموعة
وجدت يف اإلعالن
ّ
من الرموز املحسوبة عىل النظام السابق ،حرصت قوى املعارضة عىل
اتّخاذ مسافة منها.
ُوى شباب ّية ثوريّة وحركات
وقد لفت االنتباه يف تلك الفرتة اقرتاب ق ً
احتجاجيّة من أحزاب امل ُعارضة التقليديّة .وانقسم هؤالء إىل تيّارين،
سلبي من اإلخوان
موقف
أحدهام يض ّم الشباب الذين لديهم
ٌ
ّ
تحالف
املسلمني ،بسبب مواقفهم يف املرحلة االنتقال ّية وما فُهم أنّه
ٌ
وخصوصا شباب أحداث محمد محمود ،ومجلس الوزراء،
مع الجيش،
ً
وأحداث ماسبريو ،حني ت ُ ُجو ِهلت نداءاتهم للنجدة من بطش العسكر.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

ميكن القول إ ّن الجديد يف احتجاجات  30حزيران /يونيو هو متكّن
"الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجامهريي ،وقد
كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثالثني شه ًرا املاضية عىل الرغم
من ارتباطها بفئات اجتامع ّية واسعة من خالل شبكات الفساد
واملحسوبيّة والنفوذ التي مل تفكّر سابقًا يف استخدامها يف معارك
الشارع االستعراض ّية.
ولقد وفّر انشغال القوى السياسية يف السلطة واملعارضة الفرصة ملا
يُس ّمى "الفلول"؛ وذلك بإعادة تنظيم نفسها يف شكلِ شبكة تحالفات،
وهي التي مل تكن يف عهد مبارك سوى بُؤر اقتصاديّة واجتامع ّية محم ّية
سياسيًّا .وأ ّما العالقات يف ما بينها فكانت تأخذ شكل الرصاع والتنافس؛
كام ظهر ذلك جليًّا يف انتخابات مجلس الشعب املز ّورة يف نهاية عام
 2010التي شهدت تنافس العديد من املرشّ حني  -املحسوبني كلّهم
عىل النظام السابق  -عىل املقعد االنتخايب الواحد .وعندما أُطيح مبارك
ع ِقب ثور ٍة شعبيّة مفاجئة مل يتوافر لتلك "البؤر" الوقت الكايف لتص ّور
ٍ
تحالفات تؤ ّمن نفسها من مقصلة الثورة .ونستطيع أن نالحظ
خريطة
أ َّن تلك القوى مجتمع ًة مل تستطع أن تتع َّدى نسبة الـ %5يف انتخابات
مجلس الشعب يف ترشين الثاين /نوفمرب 2011؛ أي بعد عرشة شهو ٍر
ظل عدم وضوح بعض مواقف
من اندالع الثورة( ،((2وقد كان ذلك يف ّ
"الثوري" الذي أنتجته
القوى السياس ّية من بعضها اآلخر ،والرأي العام
ّ
املؤسسات السياسية والسياسيني واإلعالميني
الثورة ،والذي ح ّرم عىل ّ
م ّد أياديهم إىل "الفلول"(.((2

وأ ّما الت ّيار اآلخر فهو يض ّم شباب الثورة مثل "حركة شباب  6أبريل"،
و"كلّنا خالد سعيد" و"األلرتاس" ،وشباب األحزاب الجديدة املتشكّلة
بعد الثورة .وال يتميّز هؤالء مبوقف سلبي مح َّدد من اإلسالميّني ،بل إ ّن ولك َّن إدارة املجلس العسكري املرحل َة االنتقال ّية إدار ًة سيئةً ،وانشغال
أغلبهم دعم الرئيس
املرصي محمد مريس يف انتخابات الجولة الثانية القوى السياسية املختلفة بالتحضري لالنتخابات الربملان ّية والرئاس ّية،
ّ
ض ّد أحمد شفيق مرشّ ح النظام السابق ،وهي حركات ال أيديولوجية ،عطّلت محاسبة رموز النظام السابق ومحاكمتهم ،وأ َّدت إىل بروز
الدستوري وض ّد
يجمعها "املوقف"؛ لذلك اتّخذت موقفًا ض ّد اإلعالن
ّ
بحل الحزب
حكم قضائيًّا ّ
 24يف  16نيسان /أبريل  ،2011أصدرت محكمة القضاء اإلداري ً
االستفتاء عىل الدستور الجديد ،يُضاف إليهم مجموعة من الشباب الوطني الدميقراطي (الحاكم إىل غاية الثورة) بعد ضغوط شعبيّة ،وقد سارع بعض رجاالت
متحسسة من اإلسالميّني ،النظام السابق بسجيل عد ٍد من األحزاب السياسيّة الجديدة ،منها :حزب الحرية ،وحزب
وشخصيّات ذات ميول أيديولوجية علامنيّة
ّ
املواطن املرصي ،وحزب اإلصالح والتنميّة ،وحزب االتحاد املرصي العريب ،وحزب مرص القومي.
(((2
الشعبي" .
وعىل رأسهم قوى "حركة كفاية" ،وشباب "الت ّيار
ّ
كل هذه األحزاب مجتمع ًة عىل ما مجموعه  26مقعدًا؛ أي  ،%5.22عىل ال ّرغم من
وحصلت ّ
ولقد كان ذلك هو الجسم املعارض الذي اتَّصف بافتقاره إىل التجانس
مؤس ٍ
سات قويّ ًة متامسك ًة الحتوائه؛ فلم
الفكري
ّ
والسيايس ،وبافتقاد ِه ّ
ّ
يجمعه عمليًّا ،آنذاك ،إال املوقف ض ّد تف ّرد اإلخوان بالحكم .وكان
ذلك يف أزمة الدستور قُبيل ستة أشهر ،فام الذي ج َّد ،يف  30يونيو.
عىل الحركة االحتجاجيّة امل ُعارضة التي تضاعفت فيها أعداد املحتجني
م ّر ٍ
ات عديدة؟
 23وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،مصدر سابق.

استخدامها الشبكات االجتامعيّة نفسها التي استُخدمت يف انتخاب ن ّواب املجلس السابق يف
عامي  2005و ،2010كام رشّ ح عدد من رموز النظام السابق نفسه عىل قوائم حزب الوفد.
وعىل الرغم من ذلك فإ ّن النسبة التي حصل عليها حزب الوفد مل تتجاوز .%7
 25وللتذكري فقد اته ّم املجلس العسكري بقيادة املشري طنطاوي "فلول" النظام السابق
بالبلطجة يف بيانٍ رقم ( ،)34وكان ذلك بعد فضِّ ه اعتصا ًما يف  8نيسان /أبريل  ،2011انض ّم
فيه عد ٌد من ض ّباط الجيش الذين انضموا إىل الث ّوار للمطالبة بترسيع محاكمة حسني مبارك
وعائلته ومعاونيه ،وما يُه ّمنا هنا هو التذكري بإجامع مختلف األطراف والقوى السياس ّية عىل
مقاطعة رجاالت النظام السابق.
راجع :موقع مرصاوي ،املجلس العسكري يتَّهم فلول النظام السابق بالبلطجة 9 ،نيسان /أبريل
 ،2011انظر عىل الرابط:
http://goo.gl/S1e1Rh

دراسات وأوراق تحليليّة
من االنتخاب إلى االنقالب :قراءة في درس  30يونيو

حالة االستقطاب بني الت ّيار اإلسالمي والت ّيار العلامين الذي أدخل البالد
وكل ذلك من العوامل التي أعطت النظام
يف حالة فوىض دمياغوجيةّ .
القديم  -برموزه ومراكزه  -فرصة العودة م ّر ًة أخرى وم ّد تحالفاته
يل
مع أغلب القوى السياس ّية التقليديّة .وقد ات ّضح ذلك عىل نح ٍو ج ّ
يف نتائج انتخابات املرحلة األوىل حني تأ ّهل مرشّ ح النظام السابق،
الفريق أحمد شفيق ،إىل الجولة الثان ّية أمام منافسه من جامعة
حل شفيق يف املرتبة الثان ّية
اإلخوان املسلمني محمد مريس .وقد ّ
بعد مريس ،وحصل عىل أكرث من خمسة ماليني صوت بنسبة تبلغ
الـ  ،%23ث َّم حصد  ٪48.27من أصوات الناخبني يف الجولة النهائ ّية
مؤشا بالغ األهم ّية يربز "الدولة
من االنتخابات .ويف الواقع كان ذلك ّ ً
العميقة" طرفًا من األطراف الساعية للتنافس عىل أصوات الناخبني.
لقد ساعدت مسألة االستقطاب عىل أساس ال ُهويّة بني معسكرين
إسالمي واآلخر علام ّين ،إضاف ًة إىل استنكاف الطرف الذي يحكم
أحدهام
ّ
طي صفحة محاسبة رموز النظام
عن إرشاك امل ُعارضة الوطنيّة ،عىل ِّ
السابق وع ْزلها ،ومل يع ْد مستنك ًرا ،بعد مرور ما يناهز الثالثني شه ًرا عىل
يل رموز إعالميّة وسياسيّة  -كانت
إسقاط نظام حسني مبارك ،أن تعت َ
منص َة
يف طريقها إىل املحاكمة بتهم الفساد السيايس واإلداري واملا ّيل ّ -
املعارضة ،وهو ما م ّهد للمشهد املليو ّين يف 30حزيران /يونيو ،2013
الذي أظهر أ ّن هنالك تح ّوالتٌ طرأت عىل خريطة الشارع االحتجاجي
للتيّار املد ّين .وميكن إجامل هذه التح ّوالت يف ما ييل:
ً
أول :عىل صعيد القوى الشبابيّة والحركات االحتجاجيّة ،طوت
الستة وثالثني شه ًرا املاضية صفحة القيادات الشبابيّة التي أشعلت
عب عنها يف السنة األوىل بعد سقوط مبارك
ثورة  25يناير ،والتي َّ
"ائتالف شباب الثورة" ،وقد ض ّم بني صفوفه قيادات شبابيّة من
خلفيّات مختلفة :إسالميّة ولرباليّة وقوميّة ويساريّة ،وما كان لهذه
املحاولة الجامعة  -وكان من املمكن أن تكون هيئة لتحقيق اإلجامع
الوطني  -أن تصمد أمام حالة االستقطاب التي م ّر بها املجتمع
تفسخ االئتالف وانتهاء دوره ،وتراجع
املـ ّ
ـري ،والتي قادت إىل ّ
عناوينه الشبابيّة أمام راديكاليّة الشارع التي أجربت عناوين منضوية
خطاب يقيص
إليه ،أبرزها "حركة  6أبريل" ،عىل التاميش معه وط ْرح
ٍ
اإلسالميني ويخفّف من حدته يف مهاجمة رموز النظام السابق.
ظل شعو ٍر عا ٍّم لدى الشباب الث ّوار بفشل ثورتهم وعدم
كل ذلك يف ّ
كان ّ
قد سقت ملصلحة قُوى تسلَّقتها،
تحقق أهدافها ،وإحساس عا ٍّم بأنّها ُ
وكان من بينها جامعة اإلخوان املسلمني التي استعدتهم عندما تفاهمت،
يف الفرتة االنتقال ّية ،مع العسكر ،ثم زاد العداء نحوها عندما تقلّدت
مقاليد الرئاسة .وال ّ
شك يف أ ّن اإلحساس بالفشل والشعور الجمعي
وخصوصا
بـ"عدم الرىض" ولّدا رصاعات داخل ّية يف صفوف الث ّوار،
ً
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الصف الثاين والثالث من شباب الثورة الذي
بعد أن استهوت الشُّ هرة ّ
فس نزعتهم
يض ّم شباب الت ّيار الشعبي وحركة مت ّرد ،والذي ميكن أن يُ ّ
اإلقصائ ّية ومحدوديّة خربتهم( ،((2إضاف ًة إىل األسباب السابقة ،بالشعور
أي تقدير من الرأي العا ّم أُسو ًة بزمالئهم
بالغنب لعدم حصولهم عىل ِّ
الصف األ ّول( ،((2وهؤالء هم الذين بقوا يف امليادين يف مواجهة
من ِّ
احتجاجات اإلخوان املسلمني بعد االنقالب يف  3متّوز /يوليو.
الوسطي
ثان ًيا :أضعفت حالة االستقطاب والخطابات اإلقصائ ّية الت ّيار
ّ
الذي أفرزته ثورة الخامس والعرشين من يناير ،وقد ض ّم عد ًدا من
األحزاب النيو  -إسالم ّية التي تدعم مدن ّية الدولة؛ مثل "حزب مرص
املنشق عن
القويّة" بقيادة عبد املنعم أبو الفتوح ،و"حزب الوسط"
ّ
املرصي" الذي يتز ّعمه مجموعة من
جامعة اإلخوان املسلمني ،و"التّيار
ّ
الشباب الخارجني من عباءة اإلخوان الذين كانوا ناشطني يف ائتالف
شباب الثورة .وض َّم هذا الت ّيار أيضً ا عد ًدا من األحزاب اللربال ّية ،وعىل
رأسها حزب "غد الثورة" بقيادة أمين نور ،إضاف ًة إىل مجموع ٍة من
املثقّفني املستقلّني والقضاة وأساتذة الجامعات .وكان هذا الت ّيار قد
اإلسالمي" و"املعسكر
اإلعالمي الجاري بني "املعسكر
رفَض االستقطاب
ّ
ّ
الدستوري .وقد
العلام ّين" ،ودعا إىل حلول وسط ّية يف أزمة اإلعالن
ّ
تفسخ هذا التيّار إ ّما النحياز بعض مك ّوناته
أ ّدت األزمة األخرية إىل ّ
إىل أحد األطراف؛ شأ َن حزب الوسط الذي انحاز كل ًّيا إىل املعسكر
اإلسالمي ،وإ ّما ألنّه غُمر يف وسط حمالت التشويه التي شُ َّنت عليه
طرف األزمة؛ شأ َن حزب مرص القويّة ،وحزب غد الثورة.
من َ ِ
ثالثًا :إ ّن القسم األكرب من متظاهري  30حزيران /يونيو الذين مل
يسبق لهم أن تظاهروا من قبل ،وأكسب انضاممهم لالحتجاجات
اكم مليون ًّيا ،هم أنصار فكرة "االستقرار" ،املوصوفون يف مرص
تر ً
بـ"حزب الكنبة" .وتتم ّيز هذه الرشيحة الكبرية من املواطنني بقلّة
اهتاممها بالسياسة ،وحتى إن اهت ّم بعضهم بها ،فإنّهم ال يكونون
مستعدين للنزول إىل الشوارع والتظاهر ،إال يف حال تهديد مصالحهم
االقتصاديّة أو أحوالهم املعيشَ ة .وقد ص ّوت هؤالء يف الجولة الثان ّية
من انتخابات الرئاسة لفائدة الفريق أحمد شفيق الذي رفع شعاري
إعادة األمن ودوران عجلة اإلنتاج ،ويف املقابل وافقوا عىل الدستور
 26يُال َحظ أ َّن أغلب الشباب الذين قادوا االحتجاجات ونظّموها ،يف  30حزيران /يونيو ،مل
قبل ،يف أحزاب ما قبل الثورة.
يكونوا أعضا ًء ،من ُ
 27ليس من الصعب متابعة عدد من الث ّوار الذين اشتهروا يف الثامنية عرش يو ًما األوىل
من الثورة التي أدّت إىل إطاحة الرئيس املخلوع حسني مبارك؛ فالعديد منهم ّأسس منظامت
طويل يف إعطاء دورات ومحارضات يف مختلف دول
مجتمع مدين ،وبعضهم أصبح يقيض وقتًا ً
مادي ،وقد أصبح األم ُر مالحظًا إىل ح ِّد تسميتهم يف بعض مقاالت الصحف
العامل مقابل نظريٍ ّ
االجتامعي بـ"نشطاء الس ّبوبة".
اإلعالم
وسائل
صفحات
املرصيّة وبعض
ّ

40
الجديد يف كانون األول /ديسمرب املايض عندما رفع مؤيِّدو الدستور
ِ
مختلف رشائح املجتمع؛
شعار "االستقرار" .وتنترش هذه الفئة يف
مبؤسسات الدولة (مثل املوظّفني)،
فمنهم من هو مرتب ٌط مصلح ًّيا ّ
ومنهم من ينتمي إىل الرشائح العليا من الطبقة الوسطى التي تنظر
بعني الخطورة إىل مسألة األمن ،ومنهم من ينتمي إىل الرشائح الفقرية
التي تعيش من السياحة ومن شبكات التموين املرتكّزة يف األرياف.
لقد نجحت إمرباطوريّة اإلعالم الخاص املرصيّة التي مت ّولها بعض دول
الخليج ،ومراكز قوى النظام السابق يف دفعِ هذه الرشيحة إىل النزول
وخصوصا بعد استغالل األزمات االقتصادية
والتظاهر ض ّد الرئاسة،
ً
التي تعانيها البالد؛ مثل مشاكل الكهرباء واملياه والوقود وغريها ،حتى
لو وصل األمر إىل استعامل وسائل غري رشيفة مثل اتهام اإلخوان
املرصي إىل قطاع غزة املحارص ،وقد أ ّدى
املسلمني بتهريب الوقود
ّ
ذلك االتهام إىل نزعات عدائيّة تجاه العرب والفلسطينيني يف الرأي
املرصي.
العام
ّ
وعىل الرغم من نقاط الق ّوة الكثرية التي امتلكها متظاهرو  30يونيو،
مؤسسات املجتمع املدين،
من ناحية تن ّوع املشارب والخلفيات ود ْعم ّ
مؤسسات الدولة العميقة ،فإ َّن نقطة ضعفهم تكمن
والتحالف مع ّ
املرصي،
يف "النفس القصري" الذي ميلكونه؛ وهذا هو ما دفَع الجيش
ّ
مب ِّك ًرا ،القتناص الفرصة واإلعالن عن إنذار "جميع األطراف" ،ومنحها
مهلة  48ساعة ،لالستجابة ملطالب الحركة االحتجاج ّية .وقد كان ،يف
الحقيقة ،إعالنًا عن االنقالب عىل صندوق االقرتاع ِ
بلبوس ثورة.

بدل الخاتمة :درس  30يونيو
كتب أحمد سمري ،وهو أحد الشباب الذين خرجوا من عباءة اإلخوان
املسلمني بعد ثورة  25يناير ،يف مقالة نُرشت بتاريخ  5أيار /مايو
 ،2012بعد أن ق َّررت الجامعة الرتاجع عن قرارها واملشاركة يف
االنتخابات الرئاس ّية" :املريس يخرس استطالعات اإلنرتنت بشكل مهني،
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وهو ما يعني خسارة اإلخوان للطبقة الوسطى والشباب الجامعي
الذين ميلكون الدخول عىل اإلنرتنت والتصويت يف استفتاءات املواقع
اإللكرتونية [ ]...فالجامعة التي قوامها الشباب ستعتمد أصوات كبار
السن ،وأعضاء اإلخوان أبناء الطبقة الوسطى سينتظرون أصوات
ِّ
الطبقة الدنيا التي تق ِّدم لهم الخدمات ،وإخوان املدينة لن يعنيهم
أقرانهم الذين يقارنون الربامج وسرياهنون عىل أصوات الريف" .وختم
قائل" :تخفَّف
سمري وصفه ذاك بنصيح ٍة و َّجهها إىل قادة الجامعة ً
قليل من حامسك أخي يف الله؛ فرمبا تدفع بلدك ودعوتك مثنه قري ًبا،
ً
كل يشء ،ومن يَ ْسعدون بج ْمع
كل يشء رمبا يخرس ّ
فمن يقاتل ليملك ّ
األصوات ويبتسمون :موتوا بغيظكم ،رمبا ميوتون هم بأصواتهم"(.((2
ومل يكن الناشط اإلخواين السابق أحمد سمري أ ّول من نبّه جامعة
اإلخوان  -وال آخرهم – إىل املسرية الخطرية التي ق ّررت اإلقدام عليها
مؤشات مبكِّرة دالّة عىل رغبتها يف االستئثار بالحكم؛
حينام ظهرت ّ
فقد أصبح من الواضح بعد تجربة انتخابات مجلس الشعب أ َّن
الجامعة تستقوي بالكرثة الريفيّة عىل القلّة املدينيّة ،متجاهل ًة النفوذ
الهائل الذي متتلكه الرشائح املدين ّية يف قطاعات املجتمع والدولة التي
ما كان من املمكن ترويضها بصندوق االقرتاع وحده ،بل بالسعي إىل
الرشاكة مع القوى املدينيّة الوطنيّة التي من مصلحتها أيضً ا محاكمة
النظام القديم وإطاحة مراكز قواه .ولقد كانت هذه الخطوة رضوريّة،
وليس ذلك بسبب اإلمكانات والقدرات املهولة لدى املعسكر اآلخر
تخص بنيتها
فحسب ،بل أل َّن جامعة اإلخــوان املسلمني ،ألسباب ّ
التي تشبه "الطائفة" ،عاجز ٌة عن إنتاج خطاب يل ّم املدينة والريف،
املرصي.
ويستثمر ال ُهويّة املرصيّة يف تشكيل إطا ٍر للتن ّوع
ّ
والنتيجة التي حصدتها الجامعة من هذه السياسة هي انتفاضة
قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى املدين ّية التي ال تنقصها القدرة
خطاب -عرب
واإلمكانات عىل االلتفاف عىل الصندوق؛ وذلك بإنتاج
ٍ
مؤسساتها اإلعالم ّية وعدد مهول من مؤسسات املجتمع املد ّين -يُعيد
املرصي والتح ّدث باسمه ،حتى بدا ،بالفعل ،كأنّه كذلك.
متثيل الشعب
ّ

 28أحمد سمري" ،مربوك أخي يف الله ..نجح مرشّ ح اإلخــوان" ،صحيفة املرصي اليوم،
 5أيار /مايو  ،2012انظر عىل الرابط:
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