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تتنــاول هــذه الدراســة بالتحليل مســارات ثــورة  25يناير وتفويت مهمــة تغيير النظــام والصراع
المبكر بين األحزاب ،ومنح الشــرعية لقوى النظام الســابق في ّ
خضم هذا الصراع .وتستعرض
الدراسة بنية (أو انعدام بنية) المرحلة االنتقالية ودور التيار اإلسالمي ومأزق اإلخوان المسلمين
في الحكم خالل هذه المرحلة .كما تناقش هذه الدراسة عجز األحزاب التي "ورثت" جيل الشباب
الثائر ،عن استيعاب معنى مرحلة التحول نحو الديمقراطية ،والدور المنوط بها خاللها.
ً
كاشــفة الغطــاء عــن اللغــط
تعيــد الدراســة لمصطلحــي "الثــورة" و"االنقــاب" مدلولهمــا،
الجــاري بشــأن توصيف مــا وقع في  3تموز  /يوليــو  .2013كما تحلل مســعى القوى المضادة
للثورة التي وضعت "شرعية الشارع" ،في مواجهة "شرعية الشعب".
الدراســة مقاربــة فكريــة ،تتجــاوز تحليــل الوضــع المصــري كحالــة ،ل ُتبــرز آليــات عمــل الثــورة
المضــادة .وتستشــرف فــي خالصتهــا وجهة الثورة المصريــة بعد ما حدث فــي  3يوليو ،وفي
شهر آب/أغسطس.
*

مدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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1
مل تبدأ أحداث  25يناير االحتجاح َّية ثورةً ،ولكنها بدأت بوصفها تح ُّركًا
شعبيًّا غاضبًا ض َّد مامرسة أجهزة األمن ،وهي نفسها التي يُ َّدعى اآلن
أنَّها انض َّمت إىل ث َور ٍة جديد ٍة هي ثورة  30يونيو .وقد انطلقت أعامل
االحتجاج يف أجواء الثَّورة التُّونس َّية ،ولكن بعد تراكم تجرب ٍة يف مسا ٍر
املرصي هو خالد سعيد الذي قُ ِتل تحت
خاص .كان البوعزيزي
مرصي ٍّ
ُّ
ٍّ
الشطة وال َّداخليَّة يف بيانٍ شبي ٍه ببيانات
التَّعذيب ،وبعد قتله ا َّدعت ُّ
الشطة
ُوف إثر ابتالع "لفافة" مخ ِّدرات .واختري يوم ُّ
هذه األيَّام ،أنَّه ت ِّ َ
ليك يُعلَن يو ًما للغضب.

الشطة واألمن
كانت تظاهرة  25يناير حرك ًة احتجاج َّي ًة ض َّد مامرسات ُّ
في ،وقد تنتهي بالقتل
التي تبدأ َّ
بالضب والتَّعذيب واالعتقال التَّ ُّ
عس ِّ
الذي يسبقه الكذب ،ويتبعه الكذب أيضً ا .والقتل والكذب توأمان
يف عرف أجهزة األمن يف أنظمة االستبداد .إنَّها أجهزة األمن نفسها؛
السياسة واملامرسة ،وال حتَّى يف اإلخراج.
تغي ،ال يف ِّ
إذ ال يشء فيها َّ
وقد ثبت ذلك م َّر ٍ
ات ع َّد ًة من خالل مامرساتها يف املرحلة االنتقال َّية،
فض اعتصام رابعة
وتُ ِّوج ذلك يف املجزرة ال َّرهيبة التي رافقت عملية ِّ
(((
العدويَّة يف  14آب /أغسطس ،وما تال ذلك من مامرسات  .ومن حقِّنا
بفض اعتصامي أنصار
 1صبيحة يوم األربعاء  14آب /أغسطس ،قامت ق َّوات األمن املرصيَّة ِّ
ال َّرئيس املعزول محمد مريس يف ميداين رابعة العدويَّة وال َّنهضة .وبحسب مصادر رسم َّية
قتيل؛ من بينهم
حكوم َّية ،زاد عدد ضحايا االشتباكات يف امليدانني ومحيطهام فقط ،عىل ً 740
 43رشط ًّيا ،يف حني تحدَّثت مصادر اإلخوان املسلمني يف املستشفى امليدا ِّين عن مقتل أكرث من
 2200وجرح اآلالف ،وقد أصدر مجلس الوزراء ،بتاريخ  17آب /أغسطس ،قرا ًرا لوزارة الص َّحة
ٍ
ٍ
بيانات صحف َّي ٍة بشأن أعداد القتىل والجرحى يف األحداث ،وأن
معلومات أو
بأي
بعدم اإلدالء ِّ
يكون مجلس الوزراء هو املنوط به ذلك.
الخاصة بأعداد القتىل والجرحى
الصحة :مجلس الوزراء املنوط له إصدار البيانات
َّ
"وزيرة ِّ
لألحداث ال َّراهنة" ،أصوات مرصيَّة ،2013/08/17 ،عىل ال َّرابط:
http://goo.gl/Z3XPX8
قتيل؛ أغلبهم من
املرصي للحقوق االقتصاديَّة واالجتامع َّية أسامء ً 1063
وقد نرش املركز
ُّ
قتيل حتَّى
فض االعتصام ،وبلغ العدد أكرث من ً 1360
املدن ِّيني ،سقطوا يف ِّ
كل أنحاء مرص يوم ِّ

عبي األ َّول يف 25
أن نفرتض أنَّه مبا أنَّها مل َّ
تتغي ،ومبا أ َّن التَّح ُّرك الشَّ َّ
ٌ
إفشال ألحد
يناير كان مو َّجها ض َّدها ،فإ ّن بقاءها من دون إصال ٍح هو
أه ِّم أهداف الثَّورة ،وإنَّها إذا تح َّركت فإنَّ ا تتح َّرك ض َّد هذه األهداف؛
الصوغ ،أن تفعل
ويتلخَّص الفرق يف أنَّه مل يعد بوسعها ،من حيث ّ
ذلك من دون تعبئ ٍة "الشَّ ارع" وتجييشه ،وذلك أل َّن ثورة  25يناير
ٍ
جديد اسمه "رشع َّية الشَّ عب".
جاءت بكائنٍ
مؤس ٍ
سات متثيليَّ ٍة منتخَب ٍة ،ح َّولت
تجسدت رشعيَّة الشَّ عب يف َّ
فمنذ أن َّ
السياس َّية املعارضة "رشع َّية الشَّ عب" إىل "رشع َّية الشَّ ارع".
القوى ِّ
تتغي إىل "رشعيَّة الشَّ ارع" ليك تتح َّرك
واحتاجت أجهزة ال َّدولة التي مل َّ
ٍ
سلطات منتخَب ٍة متثِّل "رشعيَّة الشَّ عب" ال ِّدستوريَّة .ومن سخرية
ض َّد
أقل خطور ًة
الشع َّية يكون َّ
التَّاريخ أ َّن القمع من دون مثل هذه َّ
سلطوي؛ والثَّاين قد يتح َّول
من القمع الذي يستند إليها .فاأل َّول قم ٌع
ٌّ
فايش يعبِّئ الشَّ ارع قاص ًدا توجيه قطاعات املجتمع كلِّها
إىل قمعٍ ٍّ
يف خدمة الهدف نفسه ،فهو ال يرتك ال َّناس وشأنهم ،بل يحاول أن
يغي مفاهيمهم بوسائل ال ِّدعاية املعروفة؛ وأه ُّمها التَّحريض وشيطنة
ِّ
السمعة،
الخصم القامئَان عىل صناعة الكذب والشَّ ائعات وتشوية ُّ
وغال ًبا ما يُستعان باستثارة املشاعر الوطن َّية ض َّد األيدي األجنب َّية
واملؤامرة لتخوين اآلخر.
لقد تج َّندت عوامل ع َّد ٌة يف حشد "رشع َّية الشَّ ارع" ،منها تف ُّرد اإلخوان
بالحكم من دون خرب ٍة ،ومنها أيضً ا تج ُّند عوامل الثَّورة املضا َّدة يف
اإلقليم كلِّه ملساعدة جهاز ال َّدولة وفلول نظام مبارك عىل إفشال
التَّجربة ال ِّدميقراط َّية عمو ًما ،ال تجربة اإلخوان وحدها .وعملت
رضر
قطاعاتٌ واسع ٌة عىل تجهيز الشَّ ارع لهذا ال َّدور؛ بعضها بدافع التَّ ُّ
رضرين من ثورة 25
من حكم اإلخوان ،وبعضها اآلخر بسوء ن َّي ٍة ،كاملت ِّ
رضرون من حكم
رضرون من ثورة  25يناير واملت ِّ
يناير .فلقد اجتمع املت ِّ
املرصي بأجهزته
اإلخوان لخلق رشعيَّة الشَّ ارع التي احتاج إليها األمن
ُّ
الخاص
 وعىل رأسها الجيش  -ليك يقوم باالنقالب .وعمل اإلعالمُّ
الخليجي بكثاف ٍة إلنتاج التَّعبئة اإلعالم َّية وترويج أجواء
وال َّدعم املا ُّيل
ُّ
اب معارض ٌة لإلخوان عىل
الفشل والتَّشاؤم الالزمة لذلك .وعملت أحز ٌ
إزالة الحظر عىل التَّعاون مع الفلول ض ّد اإلخوان ،ألنَّه "مل يعد هنالك
تاريخ  19آب /أغسطس ،وذكر املركز أ َّن العدد مرشَّ ح لالزدياد .كام نرش املركز أسامء أكرث من
والشوع يف القتل،
فض االعتصام ،بتُهم القتلُّ ،
 1734مواط ًنا اعتقلتهم ق َّوات األمن املرصيَّة منذ ِّ
واالنضامم إىل عصاب ٍة مسلَّح ٍة ،والتَّعدي عىل األمن وحيازة أسلح ٍة ناريَّ ٍة.
املرصي للحقوق
لالطِّالع عىل أعداد القتىل والجرحى واملعتقلني ،راجع املوقع اإللكرتوين للمركز
ِّ
االقتصاديَّة واالجتامع َّية ،عىل الرابط:
http://ecesr.com
ٍ
الوحيش ،يع ّد عدد القتىل والجرحى سابقةً ،حتَّى باملقاييس العرب َّية.
بساعات قليل ٍة من القمع
قياسا
ً
ِّ
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منذ اليوم ٌ
السابق يف
فلول" ،أي منذ أن أصبحت جامعة اإلخوان املسلمني العد َّو ال َّزوايا املظلمة حول امليدان ،وحني كانت حثاالت ال ِّنظام َّ
صيغتهم العنيفة املعروفة بـ "البلطجيَّة" تعتدي عىل ساحات الثَّورة
ال َّرئيس.
الشخ منذ االستفتاء عىل التَّعديالت ال ُّدستورية األوىل يف  19للتَّنكيل بشبابها وشابَّاتها ،كان الجيش ينتظر ال َّنتائج.
وظهر َّ
َّ
آذار  /مارس  ،2011وإرصار اإلخوان عىل تحويل الثَّورة فو ًرا إىل حكمِ يف مقابل هذه املميِّزات الثَّالث ،ال نقاش يف أ َّن تح ُّرك  30يونيو كان
ٍ
قطاعات واسع ٍة من حرك ًة احتجاجيَّ ًة واسعةً ،تدعو إىل تقديم موعد االنتخابات ،وتن ِّحي
سيايس ،من دون مراعا ٍة ملخاوف
حزب
أك ِرب ٍ
ٍّ
(((
يني اإلمال ِّيئ  ،ومن دون محاول ٍة ج ِّديَّ ٍة لتبديد ال َّرئيس بح َّجة ج ْمع ماليني التَّواقيع ،ولك َّن ذلك مل يج ِر ض َّد ال ِّنظام
ال َّناس من خطابهم ال ِّد ِّ
القائم ،وال ض َّد أجهزة ال َّدولة ،بل مبشاركة أغلب َّية جهاز ال َّدولة يف
هذه املخاوف تتجاوز العالقات العا َّمة.
لقد شملت ثورة  25يناير ،بدايةً ،آالفًا من الشَّ باب الواعي واملقدام الحشد والتَّنظيم والتَّوقيع ض َّد رئيس ال َّدولة املنتخب .وال َّ
شك يف أ َّن
املرصي التي تؤكِّد حامية املتظاهرين كانت يف الواقع
(وهام صفتان قلَّام تجتمعان يف العمل السيايس) ،واتَّسعت يف ال ِّنهاية بيانات الجيش
ِّ
ِّ ِّ
(((
وكل هذا قد حدث يف نظام حكمٍ أنجزت الثَّورة
أحد دعو ًة إىل التَّظاهر ُّ .
لتشمل ماليني املشاركني يف أغلبيَّة محافظات مرص ،ولك ْن ما من ٍ
اعتقد أ َّن أعداد املتظاهرين واملعتصمني املشاركني فيها بأجسادهم إمكان َّية تغيري رئيسه وبرملانه باالنتخابات.
كانت هي األساس .ويف املقابل ال َّ
شك يف رضورة توافر كتلة حرجة لقد غابت أمو ٌر جوهريَّ ٌة عن ال ِّنقاش املتعلِّق بتسمية األحداث الواقعة
من املواطنني ليك تُس َّمى الثَّورة ثور ًة شعب َّي ًة بتوافر عنارص أخرى بني  30حزيران  /يونيو و 3متوز  /يوليو  2013التي تجمعها يف ٍ
حدث
ٍ
الضوريَّة
واحد رغم أنف الكثري من املشاركني يف  30يونيو الذين ال يؤيِّدون
مه َّمة تع ِّرفها بوصفها ثورةً ،وقد كانت هذه الكتلة الحرجة َّ
قامئةً ،ولكن "ع ّد ال ُّرؤوس" مل يكن أم ًرا مصرييًّا؛ فأ ّول العنارص امله َّمة ما جرى يف  3يوليو ،فبعضهم يعتقد أ َّن  30يونيو شهد خروج حركة
يف ثورة  25يناير أنَّها كانت مو ِّحد ًة لفئات الشَّ عب
نقاش
عسكري يف  3يوليو .لكن يدور ٌ
انقالب
املرصي كافَّ ًة (ما شعب َّية ،يف حني وقع
ِّ
ٌّ
ٌ
عدا الحزب
الوطني وبعض األحزاب والشَّ خص َّيات االنتهازيَّة املعارضة سفسطا ٌّيئ بشأن هذين الحدثني االثنني :أهام يشكِّالن ثور ًة أم انقالبًا.
َّ
املعروفة باالسم ،وهي التي كانت تعيش عىل تخوم الحزب
مصطلحي
علمي
حل إشكا ٍل
الوطني ونقول سفسطا ٌّيئ أل َّن املقصود ليس َّ
ِّ
ٍّ
ٍّ
يف الهوامش التي أتاحتها دولة الفساد واالستبداد لها للعمل ،لتحظى
مفهومي بالوصول إىل نتيج ٍة يُصطلَح عليها ،ولكن أل َّن هدف القائل
ٍّ
مبقابلة مسؤو ٍل أو آخر ،من حني إىل آخر) ،وثانيها أ ّن أعامل االحتجاج بالثَّورة هو إعالن موقفه الذي يؤيِّدها ،وليس تعليل تسميتها؛ يف حني
مناهض لها يف األغلب األع ِّم .وهذا ٌ
خالف
الواسعة كانت جديرة بثورة ،ألنَّها ح َّولت هدفها إىل تغيري نظام الحكم أ ّن من يك ِّنيها انقالبًا هو
ٌ
ِ
بح ْرفيَّ ٍة ووضو ٍح مل تشهدهام الثَّورات عرب التَّاريخ إلَّ يف مراحل متق ِّدم ٍة ال يُ َح ُّل باالتفاق عىل معنى املفهوم ،ولكن بالتَّوافق عىل املوقف،
من ثورة تونس" :الشَّ عب يريد إسقاط ال ِّنظام" .وثالثها أ َّن جهاز ال َّدولة وال عالق َة للتَّسميات بتوافر مق ِّومات هذا االتفاق أو عدمه .ومن
نلقي نظر ًة إىل مكانٍ ال يحتاج
بأكمله وقف ض َّدها ،وعمل ض َّدها ،بل إنه قد أعمل فيها القتل .وانحاز أجل تصوير املقصود ،من املفيد أن َ
الجيش إليها بعد فرتة تأ ُّه ٍب ،أعقبتها فرتة تر ُّد ٍد .لقد غادر الجيش ال َّناس فيه إىل تغطية مواقفهم من املس َّميات بتغيري التَّسميات ،ألنَّهم
مثل،
ثكناته وحارص ميدان التحرير مو ِّجها فوهات دبَّاباته إليها بأم ٍر من ال يصنعون املس َّمى ،وال االختالف عىل أسامئه .ففي إرسائيل ً
ال َّرئيس ،ولك َّنه أحجم عن إطالق ال َّنار
ألسباب عديد ٍة؛ أه ُّمها استعداده يستخدم مؤيِّدو ما جرى يف مرص من خلعٍ لل َّرئيس ومالحق ٍة لتنظيم
ٍ
انقالب يف وصفه ،ومع ذلك فهم يؤيِّدونه؛
للتَّضحية باألرسة الحاكمة إلنقاذ ال ِّنظام إذا اقتىض األمر ،وتدخُّل اإلخوان املسلمني مصطلح
ٍ
حكم معياريًّا .فهم
انقالب
وصف
ٍ
الواليات املتَّحدة ض ّد إطالق ال َّنار عىل املتظاهرين .ولهذا ح َّول ف َّوهات وذلك أل َّن ْ
عسكري ال يعني يف نظرهم ً
ٍّ
اإلسالمي،
انقالب ،وميتدحونه ألنَّه يضع ح ًّدا للم ِّد
املدافع والبنادق عن امليدان .ولك َّنه أتاح لآلخرين فسح ًة زمنيَّ ًة طويل ًة يس ُّمونه انقالبًا ألنَّه
ٌ
ِّ
اطي ِ
نفسه أيضً ا ،بحسب رأيهم .وهم يرون أ َّن هذا مفي ٌد
لقمعها ،مبا يف ذلك ما يُس َّمى "موقعة الجمل" .وحينام كانت ُّ
الشطة وللم ِّد ال ِّدميقر ِّ
بغض ال َّنظر عن نوايا الفاعلني ،ويُج ِمعون عىل فائدته هذه،
واملباحث تقوم بالقمع والقنص ،وحتَّى بتعذيب بعض املشاركني يف إلرسائيلِّ ،
ويسانده ساستُهم ،ويضغطون عىل الغرب ملنع محارصته.
املرصي عىل استفتاء
والسلف ُّيون عىل تصوير تصويت الشَّ عب
ِّ
 2حرص اإلخوان املسلمون َّ
التَّعديالت الدُّستوريَّة باإليجاب أنه انتصا ٌر للدين ،وقد َج َرت التَّعبئة عىل مستوى القواعد
الشَّ عب َّية بشأن املادَّة الثَّانية من الدُّستور ،وهي متعلِّقة بدين الدَّولة ،عىل ال َّرغم من أنَّها مل
تكن مطروح ًة ضمن التَّعديالت.

السياس َّية
 3أصدر الجيش
ُّ
املرصي ،بتاريخ  23حزيران  /يونيو ،بيانًا أمهل به جميع القوى ِّ
ٍ
ساعات من بدْء التَّظاهرات يف 30
أسبو ًعا للتَّوافق من أجل الخروج من األزمة ،كام أصدر ،بعد
حزيران  /يونيو ،إنذا ًرا لـ"جميع األطراف" ،مدّته  48ساعةً ،لالستجابة ملطالب الحركة االحتجاج َّية.
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يايس
ومن الجدير بالذِّكر يف هذا السياق أ َّن سجال الخصومة ِّ
الس َّ
العر َّيب الرائج ما زال يخلط بني استفادة إرسائيل من فعلٍ  ،وبني ات ِّهام
الفاعل بالعاملة إلرسائيل ،مثلام يسارع بعضهم إىل الحديث عن والدة
وسفر الخصم إىل إرسائيل ...فمن أل ِّد
الخصم "الحقيقيَّة" اليهوديَّةَ ،
شهريي اإلقصا َّيئ املتخلِّف هو
أعداء ضحايا االستبداد أ َّن خطابهم التَّ
َّ
نفسه من نتاج االستبداد.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

العسكري وتحظر تقديم
ومن هذه الحكومات التي تع ِّرف االنقالب
َّ
ٍ
انقالبات يف
العون له الحكومة األمريك َّية التي كانت ضالع ًة يف تنظيم
املايض ،كام هو الشأن يف حالة تشييل .ولذلك يسعى الحكَّام الجدد
يف مرص إلقناعها بأ َّن ما حدث ثور ٌة وليس انقالبًا ،وال َّدليل  30يونيو.
فإذا كان ما جرى يف مرص انقالبًا عسكريًّا عىل حكوم ٍة منتخَب ٍة ،فإنه
ال يجوز لحكومة الواليات املتَّحدة  -من الناحية القانونيَّة  -أن تق ِّدم
له املساعدة .ونحن ال نستبعد معرفة أجهزة األمن األمريك َّية بالتَّح ُّرك
عبي قبل وقوعه .ولو نجح االنقالب من
االنقال ِّيب املرافق للتَّح ُّرك الشَّ ِّ
دون أن يرتك أث ًرا ملا كانت يف األمر مشكل ٌة سياس َّيةٌ ،أل َّن ال َّرأي العا َّم ما
كان لينشغل به كث ًريا .ولك َّن سياسة القمع الواسع ال ِّنطاق واملكارثيَّة
السياس َّية التي تلتْه ،ومامرسات أجهزة األمن املرصيَّة الفظَّة التي مل
ِّ
تتغيَّ  ،ومل تتج َّنب التَّنكيل ،حتَّى بالصحفيِّني األجانب ،كفيل ٌة بإثارة
التَّداعيات الالزمة واالهتامم الالزم.

ليست الثَّورة واالنقالب مفهومني علم َّيني يق ِّدمان لنا مناذج تفسرييَّ ًة
لظواهر معقَّد ٍة كام يُف َرتض أن تكون املفاهيم يف العلوم االجتامع َّية،
"مصطلح" ألنَّه يُصطلَح عليه؛ أي يُتَّفق عليه
بل هام مصطلحان .ويُقال
ٌ
كل
العمومي مبجمله ُّ
يف تسمية الظَّواهر واألشياء .وغاب عن ال ِّنقاش
ِّ
السلطة،
ما اصطُلِح عليه حتى اآلن .فمصطلح "انقالب" يعني قلْب ُّ
ٍ
أوساط من ال ِّنظام عىل
وال يعني قلْب نظام الحكم ،مبعنى انقالب
ٍ
أوساط أخرى من ال ِّنظام ِ
نفسه ،بوسائل غري دستوريَّ ٍة .والعنرص األه ّم
هنا أ َّن أحد أجهزة ال ِّنظام أو مك ِّوناته ينقلب عىل الحاكم .وغالبًا
ما يكون الهدف من االنقالب هو الوصول إىل الحكم ،وليس تغيري
َّبيعي أن يكون االنقالب عسكريًّا ،فالطَّرف القادر
ال ِّنظام .ومن الط ِّ
السلطة من داخل ال ِّنظام هو الجيش ،أو جهاز األمن عىل
عىل إطاحة ُّ
األقل .أ َّما الثَّورة فغال ًبا ما تكون تح ُّركًا شعب ًّيا واس ًعا من خارج ال ِّنظام
ّ
لتغيري نظام الحكم .وقد ُس ِّميت بعض االنقالبات ثورةً ،كام حصل يف
انقالب الضُّ َّباط عام  1952يف مرص ،ألنَّه انتقل إىل تغيري ال ِّنظام ٍ
بتأييد
شعبي .ولالستزادة نقول :إ َّن الضُّ بَّاط يف تلك الحالة بذلوا جه ًدا كب ًريا
ٍّ
للحصول عىل غطا ٍء
ٍّ
املرصي يحتاج إىل كلم ِة ثور ٍة ،وليس ذلك
يايس
َّ
شعبي حني ألغَوا األحزاب ،وحلُّوا الربملان ،وأزاحوا واأله ُّم أ َّن الخطاب ِّ
الس َّ
رئيس مجلس قيادة الثَّورة ،محمد نجيب .ومن سخرية التَّاريخ أ َّن إلقناع ال َّرأي العا ِّم فحسب ،بل إلقناع املشاركني يف  30يونيو ذاته بأ َّن
تظاهر ٍ
ات خرجت تهتف بسقوط األحزاب وسقوط الح ِّريَّات.
ما قام به ض َّباط  3يوليو هو انضام ٌم إىل الثورة أيضً ا ،حتَّى لو مل يعلنها
مصطلحات .وبعد تجربة املشاركون فيها ،وحتى لو اكتفَوا بالخروج للمطالبة بتقديم موعد
ٍ
ليس الحديث هنا عن مفاهيم ،بل عن
اجعي ،فإعالنها ثور ًة
الصيت بقيادة بينوشيه عىل نظام ألليندي االنتخابات .فال بأس ،إذن ،من إعالنها ثور ًة بأث ٍر تر ٍّ
انقالب عسكر تشييل الس ِّيئ َّ
املنتخب ،وتجارب أخرى يف العامل الثَّالث ،ح َّددت بعض قوانني ال ُّدول واحد ًة متتد من  30حزيران  /يونيو حتَّى  3متوز  /يوليو  ،2013أفضل
عسكري عىل حكوم ٍة منتخَب ٍة ،ومنعت من اعتبارها تح ُّركًا شعبيًّا مطلبيًّا مرشو ًعا ،جرى استغالله غطا ًء شعبيًّا
انقالب
الغرب َّية االنقالب بأنه
ٌّ
ٌ
ٍ
بانتخابات
عسكري يف دول ٍة ميكن فيها تغيري الحاكم الفاشل
النقالب
ٍ
أي مساعد ٍة لفعلٍ
سيايس شبي ٍه به.
ٍّ
القوانني حكوماتها من تقديم ِّ
ٍّ
تداعيات منفِّر ًة بعد موجة ناجح ٍة .وهكذا جعلها الحكَّام الجدد :سياسيّوهم ،وإعالميّوهم،
ٍ
وبهذا التعريفه أصبح هذا املصطلح يثري
اجعي ،رغم أنف جز ٍء كبريٍ من املشاركني يف
اطي .فحتَّى االتِّحاد
األفريقي أصبح يق ِّيد نفسه يف ومثقّفوهم ،ثور ًة بأث ٍر تر ٍّ
ُّ
التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
مسألة االعرتاف بالحكومات التي تأيت من خالل االنقالبات .وبعض  30يونيو الذين خرجوا لتقديم موعد االنتخابات ،ومل يخرجوا ليحصلوا
من ظلُّوا يعيشون بعقل َّية خمسين َّيات القرن املايض ال يدركون مدى عىل قلْب الجيش لل ِّنظام .فهؤالء ليسوا مسؤولني عن تواطؤ جز ٍء آخر
والعسكري ،وكان يشاور
األمني
َب ،من املشاركني كان عىل علمٍ بالتَّخطيط
انقالب
سلبيَّة التَّداعيات التي يثريها
عسكري عىل نظامٍ منتخ ٍ
ِّ
ٌّ
ٌ
ِّ
وبخاصة يف دو ٍل م َّرت بتجارب شبيه ٍة.
هذه األجهزة يف عمل َّية جمع التَّواقيع.
َّ

دراسات وأوراق تحليليّة
الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ،والثورة المضادة
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رضرون من حكم اإلخوان املسلمني،
بدوافع عادلة .فهؤالء إ َّما أنهم مت ِّ
2
أو معتقدون أنَّهم يكملون طريق الثَّورة .ومن دون هؤالء ما كان ليوم
حدث الثالثني من يونيو أن ينتج ما أسامه العسكر وأبواقه من اإلعالم ِّيني
كل ٍ
كل ما يف الثَّورة املرصيَّة منذ بدايتها ،نلتقي يف ِّ
كام هو حال ِّ
السابق أن
ظام
ن
ال
فلول
بوسع
يكن
فلم
ارع".
الشَّ
ة
ي
"رشع
ًا
ق
الح
ِّ
َّ
َّ
كل ٍ
ويطل علينا من ِّ
بنقيضنيُّ ،
نقيض وجهان .ففي نظام مبارك و ْجه
التش ُّدد يف القمع ،ووجه الثِّقافة السياسية التشهريية واالحتوائية .ويف يستعيدوا رشع َّيتهم من دونهم ،ولو نزل ناخبو أحمد شفيق إىل
َّ
ِّ َّ َّ َّ
َّ
فعل يف  30يونيو.
الشَّ ارع باملاليني ،وقد خرجوا باملاليني ً
الثِّقافة االحتوائيَّة مثقّفون ينظِّرون مبارش ًة للقمع ،وآخرون يج ِّملون
ال ِّنظام بشأن لجنة سياسات جامل مبارك .وبني هؤالء وأولئك من مل يح َظ مريس بأغلب َّي ٍة رشع َّية يف مرص يوم  30يونيو ويف األسابيع التي
أصبح يف ال ُّزمرة املق َّربة من ال ِّنظام ،ومن مل ْ
ٍ
انقالب
انتخابات ،وقع
ينل حظوةً ،وأصبح يع ّد سبقته .ولكن بدل التَّعبري عن ذلك بتغيريه يف
ٌ
لربال ًّيا ألنَّه صار نقديًّا وأصبح ض َّد التَّوريث .ويف مقابل انحطاط
عسكري كان أ ّول ما فعله هو تعليق ال ُّدستور ،وإحالل حكم الق َّوة
ٌّ
والسياسة يف نهاية عهد مبارك ،جاء ميدان التَّحرير ،بني
الثَّقافة ِّ
الشع َّية ال ُّدستوريَّة والشَّ عب َّية .فلم يعد املوضوع موضوع
َّ
محل حكم َّ
 25كانون الثاين  /يناير و 11شباط  /فرباير  ،2011ليق ِّدم وج ًها ّ ً
السياسة .ومن
السؤال هو سؤال الق َّوة القديم قدم ِّ
نيا رشع َّي ٍة ،بل أصبح ُّ
للمجتمع
ِّ
املرصي .ويف مقابل هذا الوجه برزت ظاهرة حثالة املجتمع هنا يبدو ال ِّنقاش املتعلّق بالتَّفاصيل منذ ذلك اليوم عبث ًّيا .وأصبح
وغوغاء املدن التي تس َّمى يف مرص بـ"البلطج َّية" .ويف مقابل الهجوم الهدف هو امله ُّم .ومل يهت َّم مؤيِّدو االنقالب كث ًريا بالوسائل وبال َّدوس
يايس
املنظَّم الباهر عىل قالع نظام مبارك يف األسبوعني األسطوريَّني جاء عىل حقوق اإلنسان ،وبإنكار القتل ،إذ إ ّن منطق الفعل ِّ
الس ِّ
أيضً ا االنسحاب غري املنظَّم من َّ
الساحات ،وتف ّرق الثُّ َّوار أيدي سبأٍ بعد الحا ِّيل الذي علَّق ال ُّدستور ومعه قيم ثورة  25يناير وإنجازاتها ،هو
تن ِّحي مبارك .ومثلام وصل إىل الحكم ٌ
عم يلزم من قمعٍ وقتلٍ وحتَّى إبادة ،ومن دون
رئيس مد ٌّين منتخ ٌَب أ َّول م َّر ٍة ،ال َّنتائجِّ ،
بغض ال َّنظر َّ
ألي ٍ
ال ميكن ِّ
باحث تجاهل حقيق ٍة بارز ٍة ،هي أنَّه يف الواقع مل يحكم .اكرت ٍ
يل لِام يفكِّر فيه اآلخرون بشأن خ ْرقِ حقوق اإلنسان
اث فع ٍّ
ومثلام جرت خمس عمليَّات اقرتا ٍع نزيه ٍة خالل َّ
وبدل
أقل من عامني ،فإ َّن واملواطن .ومل يعد القانون يحمي أح ًدا من املخالفني يف ال َّرأيً .
تحمي سلطة القانون ظهر املخالف يف الرأي ،أصبحت تطعنه
ال ُّدستور الذي نجم عنها مل يكن مدن ًّيا عىل نح ٍو كاملٍ  ،ومل يكرتث من أن
َ
وطني ،وكانت أجزا ٌء من يف ظهره بتلفيق التُّهم الجنائ َّية بسبب ٍ
اإلخوان إلرصار اآلخرين عىل خروجه بإجام ٍع ٍّ
سيايس ،وراحت تحمي
خالف
ٍّ
بدل من أن ت َ ِق َي ُه إيَّاها.
الربملان املنتخب مستع َّد ًة لالنقالب عىل االنتخابات التي خرست فيها .الغوغاء عند اعتدائها عليهً ،
العسكري وج ٌه آخر،
كذلك كان لألحداث التي انتهت بانقالب  3يوليو
ِّ
نحن أمام دول ٍة ما زالت تتصارع فيها قيم الثَّقافة ال ِّدميقراط َّية
هو وجه تظاهرات  30يونيو الشَّ عب َّية املليون َّية.
واألصوليَّة ال ِّدينيَّة ،وثقافتا الخنوع والكرامة اإلنسانيَّة ،وثقافتَا
ومهام بالغ أصحاب الشَّ أن يف تقدير أعداد تلك التظاهرات ،ويف ف ْرض الح ِّريَّات وقمع الح ِّريَّات ،وغريها .نحن أمام دول ٍة مل تتَّضح فيها وكال ٌة
اإلعالمي لزرعها يف
أرقامٍ خرافيَّة من عرشات املاليني عىل الخطاب
ِّ
اطي بع ُد ،وما زال عمودها
اجتامعيَّ ٌة قويَّ ٌة لصريورة التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
األذهان بهدف ترجيح كفَّتها عىل األغلبيَّة ال ِّدميقراطيَّة (مع أ َّن املقارنة
الفقري تنظيم الجيش .أ َّما أحزابها فال تحمل ت َّياراتها األساس َّية ثقاف ًة
ُّ
بني األمرين ليست عدديَّةً) ،فإنَّها ظلَّت تظاهر ٍ
ات عظيم ًة حاشدةً،
حكم دميقراطيًّا ،ومع ذلك
أي منها وحده ً
دميقراطيَّةً ،حتى يحكم ٌّ
بلغت املشاركة فيها املاليني .وحتى لو مل يتجاوز عددها الثالثة ماليني
كل منها اآلخر ويضع
ال ميكنها أن تتَّفق عىل تع ُّدديَّة يوازن فيها ٌّ
أو األربعة ،فإنَّها تبقى سابق ًة من ال َّنوع الذي تس ِّجله مرص  -مر ًة
َّ له حدو ًدا ،يك يُستعاض بالضَّ بط وال ِّرقابة املتبادل َْي (وليس اإلقصاء)
بعد م َّر ٍة  -يف تاريخ الثَّورات يف العامل .ولقد حاول بعضهم أن يُثبت
عن الثَّقافة ال ِّدميقراط َّية التي تضمن الضَّ بط الذَّا َّيت .وأخ ًريا ،نحن إزاء
أ َّن عنرصي اإلعداد واإلخراج مل يغيبا عن تظاهرات  30يونيو ،وهذا
الوطني بع ُد بدوره يف حامية ال ِّدميقراطيَّة ،وما
صحيح .ولكن حتى لو ساهمت يف إعدادها أجهزة األمن وأجهزة دول ٍة مل يقبل جيشها
ُّ
َّ
يل إرادته يف ما يتعلَّق بنظام الحكم يف ال َّدولة ،إن
إعالمٍ مملوك ٌة من رجال أعام ٍل مم َّولني من فساد نظام مبارك ومن زال يريد أن مي َ
ضعيف األحزاب – يف ما
سيايس
أنظم ٍة خليجي ٍة ناصبت الثَّورات العربية جميعها العداء (ما عدا مل يحكم مبارشةً .وأمامنا مجتم ٌع
ُ
ٌّ
َّ
َّ
سيايس بال ثقاف ٍة لربال َّي ٍة أو
ع
مجتم
؛املسلمني
اإلخوان
حركة
عدا
ٌ
ٌّ
السوريَّة ،ألسباب خاطئة) ،يبقى عد ٌد كب ٌري ج ًّدا من املتظاهرين
الثَّورة ُّ
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ثقاف ٍة دميقراط َّي ٍة عميق ٍة ،ولذلك يستعاض عنها بالخلط غري امل َّربر
فكل علام ٍّين صار يس َّمى لربال ًّيا حتى لو كان
بني العلامن َّية واللربال َّيةُّ .
بأي قيم ٍة من قيم الح ِّريَّات
فاشيًّا ،أو نيولرباليًّا ال تع ُّز عليه التَّضحية ِّ
وال ِّدميقراط َّية.
السياس َّية
وبعد تف ُّرق الثُّ َّوار من دون إقامة تنظيمٍ لهم ،مل تفهم القوى ِّ
وري أن تجري عملية تحديد
املعارضة بعد ثورة  25يناير أ َّن من َّ
الض ِّ
شكل نظام الحكم مبشاركتها جمي ًعا ،وبالتَّشاور مع الثُّ َّوار وليس
مع ال ِّنظام ،وأ َّن هذا يتطلَّب وحد ًة وطن َّي ًة تفرض نفسها عىل جهاز
كسه ،وال ترغب يف ذلك ،وال يف
ال َّدولة ،أل َّن األحزاب ال تستطيع ْ
الوطني منه .ولذلك ،ال بُ َّد من فرض تسوي ٍة
اجتثاث عنارص الحزب
ِّ
تاريخ َّي ٍة بشأن ال ِّنظام ،مبا يف ذلك الجيش ،بحيث يقبل فيها مببادئ
الحكم الجديد .ولهذا الغرض ،ال بُ َّد من االتِّفاق عىل هذه املبادئ
تجري االنتخابات َّإل بعد التَّأكُّد من
وفرضها يف وحد ٍة وطن َّي ٍة ،عىل ّأل
َ
اإلجامع عليها .ويف هذه األثناء ،تنفِّذ حكومة الوحدة الوطن َّية مطالب
عديد ًة للثَّورة غري االنتخابات؛ ومنها :احرتام حقوق املواطن ،وتغيري
مامرسات أجهزة األمن بإصالحها إصال ًحا جذريًّا ،ومكافحة الفساد،
مهمت مل َّح ٌة قبل التَّنافس االنتخا ِّيب .وهي
وإصالح القضاء .وهي َّ
املهمت
مستحيل ٌة من دون وحد ٍة وطن َّي ٍة ،إذ ال ميكن القيام بهذه َّ
ٍ
سقف يتألَّف من هذا ال َّنوع
ظل
الكربى يف ِّ
تنافس انتخا ٍّيب ال يضبطه ٌ
املهمت املشرتكة ،وال يقف عىل قاعد ٍة مشرتك ٍة هي مبادئ نظام
من َّ
الحكم الجديد .ويف ال ِّنهاية ،كان اعتبار التَّنافس االنتخا ِّيب بني قوى
املعارضة معرك ًة رئيس ًة بدلً من اعتبار تغيري ال ِّنظام القديم املعركة
كل ٍ
السابق
كفيل برشعنة تحالف ِّ
الرئيسة ً
طرف مع أجهزة ال ِّنظام َّ
وفلوله ض َّد الطَّرف اآلخر.

أيلول  /سبتمبر 2013

الشاكة والوحدة الوطن َّية
أن يحكم .ومل يفهم  -عىل اإلطالق  -قض َّية َّ
األقل .ويف
فعل يف مواجهة جهاز ال َّدولة القديم عىل ِّ
التي يحتاج إليها ً
رصف بوصفها
رصفت املعارضة بوصفها معارض ًة فقط ،ومل تت َّ
املقابل ،ت َّ
اطي .ومن هنا فإ َّن مه َّمتها هي اإلفشال
ً
مسؤول عن التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
مهمتها .ورسعان ما
فقط ،أ َّما إنجاح التَّجربة ال ِّدميقراطيَّة فليس من َّ
قاد هذا إىل رشعنة التَّحالف مع الفلول وال ِّنظام القديم ،وما لبثت
الثَّورة أن تح َّولت إىل عكسها حني أصبح "ال َّنجاح" حليف من تقبل به
الفلول واألجهزة ،ال حليف من يقبل بها.
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تغي ثورة  25يناير نظام الحكم فحسب ،بل أطاحت باألرسة الحاكمة،
مل ِّ
عالو ًة عىل مبارك وخطَّة التَّوريث ،وذلك بأجوائها الثَّوريَّة ،واإلجامع
العاملي حولها ،وعدم انصياع الجيش ألوامر ال َّرئيس .وأُطلِقت خالل
ِّ
ٌ
والقيمي للعدل والح ِّريَّة ،يحملها عد ٌد
ين
العقال
الوعي
من
ة
موج
ذلك
ِّ
ِّ
كب ٌري من جيل شباب الثَّورة ،يصعب علينا أن نص ِّدق أنَّه باإلمكان
إفساده بصناعة ال ِّدعاية اإلعالم َّية .وما إن انفضَّ ت االعتصامات ،خالل
بقي عىل حاله ،وأ َّن
شباط  /فرباير  ،2011حتَّى تبيَّ أ َّن جهاز األمن َ
الجيش هو الجيش بالقيادة نفسها ،وأ َّن قطاع األعامل مل يطرأ عليه
بقي قضاء مبارك ،وليس حتَّى القضاء الذي
تغي ٌري يُذكَر ،وأ َّن القضاء َ
مت َّرد عىل مبارك بعد انتخابات عام  ،2005بل أولئك الذين ع َّينهم
ظل
مبارك ض َّد القضاة الذين مت َّردوا عليه .فهذا الجهاز القضا ُّيئ الذي َّ
يف مكانه بعد ثورة  25يناير هو قضاء نظام مبارك ،ولك َّنه احتمى
بسمعة أولئك القضاة الشُّ جعان الذين وقفوا ض َّد تزوير االنتخابات،
نفسه الذي حاول أن
وتربئة الفاسدين ،والذين تنكَّر لهم هذا الجهاز ُ
ومن هنا ،ومنذ نهاية ثورة  25يناير  -بانفضاضها غري املنظَّم بعد يستخدم أعاملهم لتنظيف نفسه تحت كليشهات مثل "قضاء مرص
تن ِّحي مبارك  -اتَّصفت املرحلة االنتقال َّية بقدرة جهاز ال َّدولة وفلول العريق" و"قضاء مرص الشَّ امخ".
السابق عىل توسيع هامش املناورة باستمرارٍ ،نتيج ًة لتف ُّرق
ال ِّنظام َّ
الصورة.
السابق سوف يخرج من ُّ
وبدا عىل امتداد أيامٍ أ َّن إعالم ال ِّنظام َّ
نصبت نفسها ورث ًة للثَّورة .وجرى قص
الثُّ َّوار وفُرقة األحزاب التي َّ
ْ وتناقلت وسائل اإلعالم أخبار عويلٍ يف أروقته ،ثم ما لبثت الثَّورة أن
الثَّورة عىل تسمي ٍة هي "شباب الثَّورة" الذين يجري احتواؤهم طورا،
ً وقعت ضح َّية انسحابها املبكِّر من الشَّ ارع ورهينة خطابها املطالِب
ونبذهم طو ًرا آخر .وتُركت لهم مه َّمة العودة إىل امليدان احتجاجا،
ً باستقالل القضاء وح ِّريَّة اإلعالم ،وكأ َّن املقصود بح ِّريَّة اإلعالم هو حريَّة
م َّر ًة عىل عدم محاكمة ال َّرئيس ،وم َّر ًة عىل استمرار حكم العسكر،
إعالم الفلول ،وكأ َّن استقالل القضاء شعاراتٌ أوجدت ملنع محاربة
وم َّر ٍ
ات بنا ًء عىل أجند ٍة معارض ٍة ض َّد أجند ٍة معارض ٍة أخرى.
الفساد يف القضاء ،مع أ ّن فساد القضاء هو أل ُّد أعداء استقالله .ولهذا،
قوى سياسيَّ ٍة منظَّم ٍة أمين ٍة عىل قيم الثَّورة ،احتمت فلول
وحني حكم أحد هذه األحزاب بأغلب َّي ٍة انتخاب َّي ٍة ،سارع إىل التَّرصف ويف غياب ً
ٍ
أي
ائتالف حاكمٍ يق ِّرر وحده ،كام لو أنّه كان يف دول ٍة دميقراطيَّ ٍة ال ِّنظام من الثَّورة بشعارات الثَّورة ،وباستعطاف شبابها غري املتم ِّرس
مثل ّ
كل االت ِّجاهات ليحظى بلقا ٍء مع هذا الضَّ ابط وذاك
حق املعارضة أن تعارض ،ومن حقِّه الذي تشتَّت يف ِّ
عريق ٍة ،وإىل التأكيد يوم ًّيا أ َّن من ِّ
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من هيئة األركان ،وبلقا ٍء يف هذا الـ"توك شو" التِّلفزيو ِّين أو ذاك من
الساسة الغربيِّني.
برامج فلول مبارك ،وبالكثري الكثري من ز َّوار مرص من َّ

تنظيم اإلخوان املسلمني من بني املرت ِّددين ،بينام صنع شبابه ،مع
آخرين من غري الحزبيِّني وقليلٍ من شباب األحزاب األخرى ،الثَّور َة
بشجاع ٍة وحكم ٍة وبراع ٍة يف التَّنظيم ،ولك َّنهم خرجوا إىل الشَّ ارع عىل
مسؤوليتهم.

مذَّاك ،مل تعد كلمة "الشَّ عب" تعني الثُّ َّوار الذين واجهوا ال ِّنظام
بوعيهم ،وال َّرصاص بصدورهم العارية ،بل أصبح الشَّ عب هو الشَّ عب
الذي ح َّررته الثَّورة ،وأتاحت له املشاركة سياس ًّيا بوعيه هو ،ال بوعي
الثُّ َّوار .إنَّه الشَّ عب املع َّرض لوسائل اإلعالم قبل الثَّورة وبعدها ،وقد
تحتوي وسائل اإلعالم
تع َّرض الشَّ عب لخطابها فرت ًة قصريةً ،قبل أن
َ
هذا الخطاب وتح ِّرفه ملصلحتها ،وحني أصبح حتَّى أعداء الثَّورة هم
الفاعلني واملتح ِّدثني باسمها الكتساب رشع َّي ٍة يف مقاومة نتائجها.

انتهت ثورة  25يناير بتوقُّعات مرتفع ٍة لجامهري متأل الشَّ وارع صخ ًبا،
ٍ
مطلب
كل ذي
مكلف ،وأصبح ُّ
فقد درج التَّظاهر وأصبح أم ًرا غري
ٍ
الساحقة كانت جز ًءا من ال ِّنظام
اب غالبيَّتها َّ
متظاه ًرا .وبرزت أحز ٌ
القديم؛ فقد كانت تُس َّمى معارض ًة َّإل أنَّها عاشت معه ،وعاش
حب وكر ٍه حميم َّيةً؛ إذ ترك
معها ،وأصبحت العالقة بينهام عالقة ٍّ
املرصي املجال لعمل األحزاب حتَّى ح ٍّد معيَّ ٍ ،يُستثنى
جهاز األمن
ُّ
من ذلك اإلخوان املسلمون الذين عاداهم ال ِّنظام وعا َدوه ،ولك َّنهم
مل يكونوا حزبًا ثوريًّا يف يومٍ من األيَّام .وكانوا يح ِّبذون لو أ َّن نظام
عوي ،ومنحهم اعرتافًا
مبارك مل يعا ِدهم ومكَّنهم من العمل ال َّد ِّ
إصالحي يف املجتمع
دعوي
ورشعيَّةً .فجامعة اإلخوان املسلمني تنظي ٌم
ٌّ
ٌّ
ٌ
ومعروف
تنظيم ثوريًّا .أصبح هذا كلُّه معروفًا،
والسياسة ،وليست
ً
ِّ
أيضً ا أنّهم يُ ِع ُّدون املجتمع وأنفسهم بنف ٍَس طويلٍ للوصول إىل "حكمٍ
بغض ال َّنظر عن معنى هذا املصطلح ،ولك َّنهم ال يس َعون
إسالمي"ِّ ،
ٍّ
واالجتامعي ،وليسوا
يايس
الس
ظام
ن
ال
تهديد
عب
الحكم
إىل
للوصول
ِّ
ِّ
ْ
ِّ
ِّ
ممن يكفِّرون الحاكم املسلم.

ثوري يحافظ عىل
ومبا أنّه مل تكن مث َّة ثور ٌة منظَّم ٌة يتبعها تنظي ٌم ٌّ
مكتسباتها ويتابع عمليَّة تحقيقها ،فقد جرى احتواء قسمٍ كبريٍ
من جمهور الثَّورة ،وتع َّددت مصائر قياداتها الشَّ ابَّة بني ال َّراديكا ِّيل
(تعويضً ا عن بؤس الواقع بالخطاب الحا ِّد) ،وذلك املتأقلم مع بؤس
بخطاب ٍ
بائس ،والثَّالث اليائس ،وبعض من حاولوا حثيثًا
الواقع
ٍ
الحفاظ عىل قيم الثَّورة يف أحزابهم ،وآخرين واصلوا ال ِّنضال وأقاموا
ٍ
ٍ
ومنظامت فاعلةً .وباملجمل ،ال ميكن لومهم عىل يش ٍء من
هيئات
بوعي
ليحتج ،وصنع ثور ًة
شباب اجتمع
هذا ،فالحديث هو عن
ٍ
ٍ
َّ
وشجاع ٍة ،ومل تك ِ
ْف أسابيع قليل ٌة عاشها يف امليدان إلحداث الثِّقة
ثوري يصل
واللُّحمة الفكريَّة ،وحتَّى القيميَّة ،الالزمة إلقامة تنظيمٍ
ٍّ
إىل الحكم ،أو يفرض قيم الثَّورة عىل األحزاب.

انتهت ثورة  25يناير بأجواء ثوريَّة ،ووعود بالح ِّريَّة والعيش والعدالة
ٍ
ومجلس
االجتامع َّية تشبه وعود الخالص؛ ولكن بجهاز ال َّدولة نفسه،
ٍ
وتنظيامت حزب َّي ٍة مل تصنع الثَّورة،
عسكري يديرها يف مرحل ٍة انتقال َّي ٍة،
ٍّ
(((
وبعضها اعرتض عليها عل ًنا  ،ورأى الحوار مع عمر سليامن إنجازًا،
وحوا ًرا مع "شخص َّي ٍة نظيف ٍة" ميكنها أن تكون وريثًا ملبارك((( ،وكان
السعيد ،بيانًا ،يف  25كانون الثَّاين /يناير ،رفض فيه
 4أصدر رئيس حزب التَّج ُّمع ،رفعت َّ
الشطة،
املشاركة يف التظاهرات بالنظر إىل أ َّن يوم  25يناير غري مناسب لالحتجاجات ،ألنه عيد ُّ
وكان قد دعا ىف بيانٍ يف ٍ
الشطة بعيدها.
وقت سابقٍ إىل تهنئة ُّ
سيايس" ،بوابة األهرام/01 /21 ،
السعيد :أرفض استخدام ’ 25يناير‘ ىف رصا ٍع
انظر" :رفعت َّ
ٍّ
 ،2011عىل ال َّرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/34333.aspx
معلل ذلك
ارصي ،سامح عاشور ،بيانًا قاطع فيه التظاهرات؛ ً
كام أصدر نائب رئيس الحزب ال َّن ِّ
بأ َّن "الحزب ال بُ َّد أن يكون صاحب املبادرة ىف مثل هذه الوقفات االحتجاجيَّة ،وال ينصاع وراء
ٍ
وقفات احتجاجيَّ ٍة ال يعرف منظِّميها الحقيقيِّني"!
رشطي..
جندي وألف
مركزي وأكرث من  3آالف
انظر" :الداخليَّة تستع ُّد بـ 20سيارة أمنٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
والشطة توزِّع الورد يف طرقات القاهرة والجيزة" ،الجريدة ،2011 /01 /25 ،عىل الرابط:
ُّ
http://goo.gl/FJbIyR
 5ق ّرر حزبَا الوفد والتَّج ُّمع وجامعة اإلخوان املسلمني املشاركة يف جلسات الحوار مع
املرصي ،عمر سليامن ،يف  2شباط  /فرباير  ،2011قبل أن تنسحب هذه القوى
نائب ال َّرئيس
ِّ

عبي ،عىل ال ّرغم من أ َّن الذين شاركوا بق َّو ٍة يف الثَّورة  -من بني هذه
الحقًا بسبب الضَّ غط الشَّ ِّ
القيادي يف جامعة اإلخوان املسلمني ،نائب
االحزاب الثَّالثة  -هم اإلخوان وحدهم .وقد ظهر
ُّ
رئيس حزب الحريَّة والعدالة الحقًا ،محمد الكتاتني ،عىل قناة املحور املرصيَّة يف برنامج "توك
قائل :إ ّن "الشَّ عب
شو" بتاريخ  4شباط  /فرباير ،راض ًيا عن مجريات الحوار مع عمر سليامنً ،
املرصي إذا حصل عىل بعض حقوقه يصرب" ،ث ّم إنَّه مل يستبعد وجود بعض "أصحاب املصالح"
َّ
عب عن رسوره من اتصال قناة النيل
يف ميدان التَّحرير الذين يريدون عرقلة الحوار ،وقد َّ
ٍ
وسم الجامعة بأنَّها "محظورةٌ"،
اإلخبارية التَّابعة للحكومة لإلدالء
بترصيحات إعالم َّية دون ْ
ٍ
ٍ
صحف
مكاملات من
وعب أيضً ا عن رسوره بتلقِّي
صحف حكوم َّية مثل األخبار واألهرام .فهذه ٌ
َّ
كانت تقاطع اإلخوان وتطلق عليها تسمية "الجامعة املحظورة" .وقد ع َّد الكتاتني هذا التَّط ُّور
إنجازًا ،انظر عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=A1S-9JLWD1o
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ما ليس مطروقًا أو مبحوث ًا بال َّدرجة التي يستحقُّها هو أم ٌر آخر
متعل ٌِّق بطبيعة تنظيم اإلخوان وثقافتهم التَّنظيميَّة .فاإلخوان تنظي ٌم
من عرشين َّيات القرن املايض ،مرحلة انتشار األحزاب الشُّ مول َّية .وهو
مركزي شمو ٌّيل
يشبه يف تركيبته تركيبة األحزاب الشُّ يوع َّية .إنَّه تنظي ٌم
ٌ
يتوقَّع من أعضائه تكريس أنفسهم عىل نح ٍو كامل للحزب؛ ومبقاربة
مجال لل َّنشاط
لل ُّدنيا تتطابق مع خدمة ال ِّدين أيضً ا .فالتَّنظيم ال يق ِّدم ً
يايس فحسب ،ولك َّنه هو بيئتهم
يايس والتَّعبري عن املوقف ِّ
ِّ
الس ِّ
الس ِّ
يايس
االجتامعيَّة ،وناديهم الثِّقا ُّيف ،وبوصلتهم الفكريَّة ،وحزبهم ِّ
الس ُّ
أيضً ا .ومع انتقال حركة اإلخوان املسلمني من "محن ٍة" إىل أخرى،
تح َّول التَّنظيم ،يف رأيي ،إىل ما يشبه الفرقة ال ِّدين َّية ،وال س َّيام يف
السياسية والشُّ عور باالضطهاد.
الثَّقافة ِّ

من ٍ
فئات واسع ٍة ،وربطوا مصريهم مبصائر هؤالء .مل ي ُر ْق هذا األمر
للتَّنظيم ،ولك َّنهم تركوهم يقومون بذلك عىل مسؤوليَّتهم الشَّ خصيَّة.
وحقَّقت إسرتاتيج َّية شباب اإلخوان نتائج باهر ًة يف  25يناير وما
تاله .ومل يبخل التَّنظيم عليهم بالثَّناء .ولكن حني انتهى دورهم
وبدل من أن يسري
هذا ،عادوا يف نظره شبابًا ال يستحقُّون القيادةً .
التنظيم عىل هدي طريق شبابه ،ه ّمشهم وأقصاهم؛ إذ انتهى بعد
 11شباط  /فرباير عمل الشَّ باب وجاءت مرحلة مجالس الكبار التي
يصغي فيها الشَّ باب وال يتكلَّمون .دخل اإلخوان هنا لعبة األحزاب
التي أرادت أن ترث ثورة  25يناير .وال َّ
شك يف أنَّه من بني جميع
الساحة  -والتي عارض قس ٌم منها
األحزاب التي كانت قامئ ًة عىل َّ
ثورة  25يناير ،أو شارك فيها مشارك ًة رمزيَّ ًة بحيث تحتاج إىل مجه ٍر
للتَّمييز بني سلوكها وسلوك ما يُس َّمى "حزب الكنبة"  -كانت الجامعة
تأهيل للفوز
ً
هي التَّنظيم األكرث مشارك ًة يف ثورة  25يناير ،واألكرث
ٍ
انتخابات .كان ذلك بسبب تراثه ال ِّنضا ِّيل أو قدرته التَّنظيميَّة
بأي
ِّ
األسايس لإلخوان
االنتخاب َّية وقاعدته الجامهرييَّة .ومن هنا ،كان اله ُّم
ُّ
وصل إىل ٍ
موعد لالنتخابات .وحني اختلفوا مع العسكر  -وهي
هو التَّ ُّ
قص ٌة طويل ٌة أخرى  ،-كان
قص ٌة طويل ٌة  ،-وحني تفاهموا معه  -وهي َّ
َّ
بدل
نصب أعينهم الوصول إىل االنتخابات حتى يحكم ممثلو األغلبيَّةً ،
من العسكر؛ وحتى يحكم ممثلو األغلب َّية أيضً ا يف ما اختلفوا فيه مع
حصد األغلب َّية يف
األحزاب األخرى .وكانوا يعلمون أنَّهم قادرون عىل ْ
االنتخابات الربملانيَّة .وهذا ما حصل.

ـزب بعدد أعضائه فحسب ،ولكن بحسب
أي حـ ٍ
وال تُقاس قـ َّوة ِّ
القطاعات االجتامعيَّة التي تدعمه أيضً ا ،فال َّ
شك يف أ َّن الحزب
الجامهريي يحتاج إىل كتل ٍة مه َّم ٍة من العضويَّة ال َّنشطة ،ولك َّن الهدف
َّ
هو أن يشكِّل هؤالء األعضاء طليع ًة لحرك ٍة جامهرييَّ ٍة واسع ٍة أوسع
من الحزب نفسه .ومن هنا ينشط أعضاء الحزب يف مجتمعاتهم
ٍ
مؤس ٍ
ونقابات ،وال يشكِّلون مجتم ًعا قامئًا بذاته،
سات
ومرافقها من َّ
حزب إىل طائف ٍة.
ً
منفصل عن املجتمع ،فهم بذلك يتح َّولون من ٍ
كانت جامعة اإلخوان منغلق ًة قيم ًّيا وتنظيم ًّيا ،ومنفتح ًة يف العمل
الجامهريي .واستم َّرت هذه االزدواجيَّة مرحل ًة طويل ًة حتَّى ثورة
ِّ
ٍ
أحداث،
 25يناير .فهي حزب جامهريي ينشط أعضاؤه يف النقابات والعمل ويف هذه األثناء ،تغاىض اإلخوان عن جرائم أجهزة األمن يف
ِّ
ٌّ
ٌ
الخريي ،ويحيطون أنفسهم بشبكة دعمٍ اجتامعي لفئات املجتمع مثل أحداث ماسبريو((( وأحداث محمد محمود .ويف مرحلة الخصومة
ِّ
ٍّ
الفقرية ،بل إنَّهم قد امتازوا بهذا العمل ،ولكن يف قلْب هذه الشَّ بكات
فض اعتصام مواطنني ٍ
أقباط بالق َّوة ،اعتصموا أمام مبنى اإلذاعة والتِّلفزيون
 7هي أحداث ِّ
يل
ح عىل ال َّناس ،ال يثق يف  9ترشين األ َّول  /أكتوبر  ،2011وأسفرت عن قتل  25مواط ًنا ،بعضهم دُهس تحت
حديدي غري منفت ٍ
ٌّ
الواسعة كَ َم َن تنظي ٌم داخ ٌّ
إلَّ بأعضائه .وتقولب هذا التنظيم وتحول إىل حال ٍة اجتامعي ٍة عميق ٍة مجنزرات ال َّدبَّابات ،كام نقلت مقاطع مرئ َّية انترشت عىل وسائل اإلعالم .وقد سبق هذا
َّ
َّ
َّ
االعتصام اعتصاماتٌ عدَّة واحتجاجاتٌ أخرى عومل أغلبها بالعنف ،وكان أغلبها ردًّا عىل
الصعيد .وقد كان هذا االعتصام الذي بدأ يف  4ترشين
متوا َرث ٍة ،لها رمو ٌز وتراثٌ وحكاياتٌ ت ُتناقَل من جيلٍ إىل جيلٍ  ،كام االعتداء عىل كنائس أو إحراقها يف قرى َّ
األ َّول  /أكتوبر ردًّا عىل هدْم سكانٍ من قرية املريناب مبحافظة أسوان كنيس ًة قالوا إنها غري
َّائفي(((.
يتوارث ال َّناس االنتامء الط َّ
ٍ
وترصيحات ملحافظ أسوان ُعدَّت مسيئ ًة إىل األقباط .وتحول األمر إىل مواجهات
مرخَّصة،
وكرس عد ٌد من شباب اإلخــوان يف جيلهم األخري هذا ال َّنمط من
شباب
التَّنظيم ،وخرجوا يف أعام ٍل سياس َّي ٍة ،تكاد تكون "مغا ِمرة" ،مع ٍ

 6اشتُهِرت ِمحن زينب الغزايل ،وحكايات جابر رزق عن مذابح اإلخــوان يف سجون
السييس ،وغريها ،وهي ال تزال ت ُتداول يف أُ َس
عبد ال َّنارص ،وذكريات الدَّعوة والدَّاعية لع َّباس ِّ
خاصا بجامعة اإلخوان ،ومن املثري لل َّنظر أن تجد موق ًعا عىل اإلنرتنت
الجامعة بوصفها تراث ًا ًّ
مخص ٌص لتاريخ الجامعة وقياداتها ،وهذا املوقع هو ويكيبيديا
يحايك موقع ويكيبيديا ولك َّنه َّ
اإلخوان املسلمني ،انظر عىل الرابط:
http://www.ikhwanwiki.com

َّ
بني املتظاهرين وق َّو ٍ
الحكومي
اإلعالم
شارك
املركزي ،وقد
الشطة العسكريَّة واألمن
ات من ُّ
ِّ
ُّ
العسكري وفلول
يف شتْم األقباط وإثارة ال َّنعرات الطَّائف َّية .وات َّهمت القوى الثَّوريَّة املجلس
َّ
السابق باملسؤول َّية يف افتعال األحداث من دون أن تقدم أدلَّ ٍة ،يف حني ب َّينت التَّحقيقات
ال ِّنظام َّ
ال َّرسم َّية والحقوق َّية أ َّن دافع الجنود إىل ده ِْس األقباط بال َّدبَّابات وإطالق عيارات الخرطوش
عليهم كان "طائف ًّيا".
فض االعتصام وغريه من انتهاكات حقوق املواطنني األقباط ،انظر :إسحق
بشأن أحداث ِّ
ٍ
ونصف من جرائم ’املرحلة
إبراهيم (محرر)" ،األقباط تحت حكم العسكر :وقائع عامٍ
االنتقال َّية‘" ،عىل الرابط:
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/CoptsUnderMilitaryRule.
aspx?articleID=1084

دراسات وأوراق تحليليّة
الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ،والثورة المضادة

بالسحل والقتل يف هذه
نيس معارضو اإلخوان أ َّن من قام َّ
ِّ
السياس َّيةَ ،
املواقع هو أجهزة األمن .وو َّجهوا أصابع االتِّهام إىل اإلخوان وحدهم.
واألفدح من هذا أنَّهم تحالفوا مع أجهزة األمن القاتلة ذاتها ض َّد
الشطة عىل األكتاف يوم  30يونيو
اإلخوان .وكانت صورة ح ْمل أفراد ُّ
الشطة اعتذا ًرا لها ،من دون أن
معبةً؛ إذ فهمتها ُّ
يف ميدان التَّحرير ِّ
يجري إصالحها ،وفهمتها ال َّداخلية عىل أنها ضو ٌء أخرض (تفويض بلغة
َ
املرحلة) لالستمرار يف املامرسات نفسها ،ويف تصعيدها ض َّد اإلخوان،
وكل من يعارض االنقالب أو يقف يف الطَّريق.
واإلسالم ِّينيِّ ،
ويف موقفهم املعلَن ،امتنع اإلخــوان ،بدايةً ،عن خوض انتخابات
غيوا رأيهم  -بأغلب َّي ٍة ضئيل ٍة يف مجلس شورى
ال ِّرئاسة ،ث َّم ما لبثوا أن َّ
(((
خطريا ين ُّم عىل
الجامعة  -ملصلحة خوض االنتخابات  .كان هذا قرا ًرا ً
ئايس عن الحصول
رغب ٍة يف حكم ال َّدولة .فهذا يختلف يف الحكم ال ِّر ِّ
رشع وتقيِّد حاكم ال َّدولة .لقد ق َّرروا
عىل األغلبيَّة الربملانيَّة التي ت ِّ
حكم ال َّدولة وحدهم يف أخطر مرحل ٍة يف تاريخها ،كام منعوا وصول
السلطة ،وهو عبد املنعم أبو الفتوح .ورمبا
مرشَّ ٍح
إسالمي معتد ٍل إىل ُّ
ٍّ
التشُّ ح ال َّرئيس هو الحفاظ عىل التَّنظيم ،خوفًا عليه من
كان سبب َّ
السري خلف أمثال أبو الفتوح ،عىل غرار تفسري العصبيَّة التَّنظيميَّة (ال
َّ
ال ِّدين َّية) كث ًريا من مامرسات اإلخوان املسلمني.
يف هذه اللحظة التَّاريخيَّة حصلت ثالثة أمو ٍر خطري ٍة أخرى .أ ّولها أ َّن
فعل ،فجهازها ال يتعاون
تول إدارة دول ٍة ال يديرها ً
ال َّرئيس مح َّمد مريس َّ
نفيذي املس َّمى بال َّدولة العميقة،
معه ،بل يقاومه .وأقصد هنا جهازها التَّ
َّ
كل مرحل ٍة يفشل أحد هذه
األمني .ويف ِّ
وجهازها القضا َّيئ ،وجهازها
َّ
 8استدعى مترير جامعة اإلخوان املسلمني لقرار طرح مرشَّ ٍح للمنافسة يف انتخابات رئاسة
ٍ
اجتامعات ملجلس شورى الجامعة ،وقد كان الخيار األ َّول هو دعم مرشَّ ٍح من
الجمهوريَّة ثالثة
ٍ
حينئذ اسم املستشار طارق البرشي (الذي رفض العرض) ،ث َّم
خارج صفوف الجامعة ،وبرز
حسم مجلس شورى الجامعة قراره بأغلب َّي ٍة بسيط ٍة يف األ َّول من نيسان  /أبريل  2012برتشيح
العسكري بحكوم ٍة فاشل ٍة دفعنا
متسك
ِّ
خريت الشَّ اطر لرئاسة الجمهوريَّة ،انظر" :املرشد العا ُّمُّ :
لرتشيح الشَّ اطر" ،إخوان أونالين ،2012 /04 /1 ،عىل ال َّرابط:
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=104958&SecID=470
التاجع عن عدم ترشيح رئيس للجمهوريَّة بعد أن صدر قرا ٌر من املحكمة
وقد جاء قرار َّ
مخالف للدُّستور ،وذلك عىل ال ّرغم
حل مجلس الشَّ عب بدعوى أنَّه
اإلداريَّة العليا يؤيِّد َّ
ٌ
من أ َّن قانون مجلس الشَّ عب قد صدر بإعالنٍ
دستوري يف  25أيلول  /سبتمرب  .2011وبعد
ٍّ
إعالمي بني
ر
ت
وبعد
األوىل،
ة
ي
أسيس
ت
ال
ة
ي
اشقٍ
َّ
انسحاب أغلب األحزاب ِّ
َّ
السياس َّية من الجمع َّ
ٍّ
العسكري ذكّر اإلخوان بدروس التَّاريخ "لتج ُّنب تكرار أخطاء ٍ
ماض
جامعة اإلخوان واملجلس
ّ
ال نريد له أن يعود".
العسكري انظر" :بعد بيانني شديدي اللهجة من اإلخوان وحزب الحريَّة
ملراجعة بيان املجلس
ِّ
السياسية) :نطالب الجميع أن ي ُعوا دروس التَّاريخ"،
والعدالة:
ُّ
العسكري ُمه ّددًا (إحدى القوى ِّ
الشوق املرصيَّة ،2012 /03/25 ،عىل الرابط:
صحيفة ُّ
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032012&id=4c513ba88c82-450d-9dfe-5ac41b3c841d
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األجهزة يف إفشاله يتص َّدى له آخر ،حتَّى أصبح القضاء مالذًا أخ ًريا ت ُلغى
فيه ترشيعات الربملان املنتخب ،وقرارات ال َّرئيس املنتخب .وثانيها أ ّن
اإلخوان أصبحوا يف هذه املرحلة يف حاج ٍة إىل الثَّورة .وأقصد جامهري
الثَّورة وشبابها ومزاجها وروحها .ولك ّن هذا آخر ما أرادوا أن يسمعوا به؛
من أجل ذلك قلنا إنَّهم ليسوا ثوريِّني .ويف هذه املرحلة أرادوا ال َّدولة،
ولكن ال َّدولة ض َّدهم .وإذ مل يرغبوا يف استدعاء شباب الثَّورة وروحها،
األقل  -يف حاج ٍة إىل الوحدة الوطن َّية مع األحزاب،
فقد كانوا  -عىل ِّ
حزب ،مهام كان كب ًريا،
مهام كانت ضعيفةً ،لتعط َيهم غطا ًء يح ِّولهم من ٍ
إىل جبه ٍة وطن َّي ٍة واسع ٍة ،عىل ِصغَر أعضائها اآلخرين ،للتَّص ِّدي ألجهز ٍة
ت َّدعي عدم الحزبيَّة؛ مثل القضاء واألمن وغريها .ومل يتح َّمس اإلخوان
لذلك ،فقد اعتقدوا أ ّن املشهد هو سلطة ومعارضة .وحني رغبوا يف
ذلك كانت رشوط هذه األحزاب شبه مستحيل ٍة ،أو أنَّها كانت راغب ًة
يف إفشال اإلخوان .أ ّما الشَّ خص َّيات الوطن َّية ،عىل أنواعها :املبدئ َّية،
واالنتهازيَّة  -وهي التي دعمت اإلخوان يف ال َّدورة الثَّانية  -فأقىص ما
وصل إليه خيال اإلخوان هو رؤيتهم بصيغة مساعدين ومستشارين ،ال
تنصلوا من الوعود التي ق َّدموها
رشكاء يف صنع القرار .ولذلك رسعان ما َّ
خيص .وثالث
لهم((( ،وحتَّى من االستجابة َّ
السهلة لطموح بعضهم الشَّ ِّ
األمور الخطرية التي حدثت :دخول اإلخوان الحكم بوصفهم إخوانًا،
اإلسالمي ،حتى صعب
أي ب ُع َّدتهم األيديولوج َّية والفكريَّة وخطابهم
ِّ
ف ْه ُم خطاب ال َّرئيس مريس أحيانًا حني يقول" :نحن" ،فهل يقصد "نحن
املسلمني"؟ أم يقصد "نحن املرصيِّني"؟ لقد كان خطابه دين ًّيا إىل هذه
ال َّدرجة ،وحني انتبه لذلك كان متأ ِّخ ًرا .ومن بني األحزاب التي تنافسوا
السلف َّية؛ ذلك
معها يف الربملان ويف كسب تعاطف "الشَّ ارع" األحزاب َّ
أ ّن اإلخوان خشوا السلف ِّيني ،فجا َر ْوهم باملبالغة يف التَّش ُّدد يف خطابهم
 9اتفاق "فريمونت" الذي ُعرف باسم الفندق الذي ُعقد فيه ،بتاريخ  22حزيران  /يونيو
 2012بني املرشح للرئاسة محمد مريس و"الجبهة الوطن َّية لحامية الثَّورة" التي ض َّمت ممثلني
لت َّيار ٍ
ات مدن َّي ٍة وق ًوى ثوريَّ ٍة وسياس َّية ،وذلك قبيل إعالن نتيجة الجولة الثَّانية من االنتخابات
الرئاس َّية؛ إذ أثارت عمل َّية تأخري اإلعالن عن ال َّنتائح مخاوف جامعة اإلخوان املسلمني من
الشاكة الوطن َّية
نصت االتفاق َّية عىل تأكيد َّ
تزوير ال َّنتيجة ملصلحة منافسه ،أحمد شفيق .وقد َّ
رئايس،
وتشكيل
باب،
والشَّ
واألقباط
مع جميع أطياف املجتمع ومك ِّوناته ،مبا فيها :املرأة
فريقٍ
ٍّ
وحكومة وحد ٍة وطن َّي ٍة تض ُّم جميع التَّ َّيارات الوطن َّية ،يكون رئيسها شخص َّي ًة وطن َّي ًة مستقلَّةً،
وتكوين فريق إدارة أزم ٍة يشمل رموزًا وطن َّي ًة للتَّعامل مع الوضع الحا ِّيل ،وضامن استكامل
ئايس وحكومته عىل نح ٍو كاملٍ  ،ورفض
إجراءات تسليم ُّ
السلطة لل َّرئيس املنتخب وفريقه ال ِّر ِّ
يؤسس دول ًة عسكريَّةً ،ويسلب ال َّرئيس صالحياته ،ويستحوذ
اإلعالن الد
ِّ
ُّستوري املك ِّمل الذي ِّ
بحل الربملان املمثِّل
العسكري ِّ
السلطة التَّرشيع َّية ،ورفْض القرار الذى اتَّخذه املجلس
ُّ
عىل ُّ
الوطني أيضً ا ،وإعادة تشكيل الجمع َّية
ِّفاع
د
ال
مجلس
تشكيل
ار
ر
ق
ْض
ف
ور
ة،
ي
عب
الشَّ
لإلرادة
َّ
ِّ
لكل املرصيِّني ،انظر :وائل قنديل" ،معاهدة
التَّأسيس َّية مبا يضمن صياغة مرشوع دستو ٍر ِّ
الشوق املرصيَّة ،2012/07/07 ،عىل ال َّرابط:
فريمونت بني ال َّرئيس والقوى الوطن َّية"ُّ ،
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?id=a87dcc81-d96c-42f1afe4-d2b5db538938
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يني ،وخافوا من مزايدتهم اإلسالم َّية ،فم َّرروا وجب ًة دسم ًة من األقباط ،ويف قواعد غريهم أيضً ا .وليس من ٍّ
شك لدينا يف أ َّن املوقف
ال ِّد ِّ
لبي من مساواة األقباط قائ ٌم أ َّو ًل يف جهاز ال َّدولة ،وأجهزتها
خطاب ال يق ِّدم وال يؤخِّر ،ولك َّنه
يني يف لجنة ال ُّدستور ،وهو
َّ
ٌ
الس َّ
الخطاب ال ِّد ِّ
األمن َّية ،ويف كثريٍ من األحزاب ،يف حني كان ُيكن لإلخوان أن يضطلعوا
ينفِّر الكثري من أركان ثورة  25يناير وجامهريها وحلفائها يف العامل.
بحل قضايا األقباط ،وأن يكونوا هم املؤ َّهلني لذلك؛ ألنه ما من ٍ
أحد
ِّ
ميكنه املزايدة عليهم يف اإلسالم .ث ّم إنّهم لو خاضوا هذه املعركة مع
السلف ِّيني لكانت نتائجها يف مصلحتهم ،وبخاصة يف أوساط الفئات
َّ
تناسوا أنَّهم مل يحصلوا عىل
الوسطى .ولك َّنهم  -كام يبدو  -نسوا أو َ
األغلبيَّة يف املدن الكربى ،وبني الطَّبقات الوسطى ،حتَّى يف الجولة
لحزب ما أن يحكم دميقراط ًّيا
الثَّانية النتخابات ال ِّرئاسة .وكيف ميكن ٍ
دون أن يكسب إىل جانبه أغلب َّية الطَّبقة الوسطى واألغلب َّية املدين َّية،
وخصوصا أ ّن جهاز ال َّدولة يقف ض َّده؟ مث َّة أوسا ٌط اجتامعيَّ ٌة تفوق
ً
حزب
أهم َّيتها يف الحكم أهم َّيتها العدديَّة .ويصعب أن يفهم ذلك ٌ
السياس َّية الطَّويلة يف املعارضة.
إ ّن الحكم يحتاج إىل قرارٍ ،والقرار يف حالة اإلخوان املسلمني يُتَّخذ يف أمىض حياته ِّ
إطار تنظيم اإلخوان املسلمني ،ال خارجه ،وال حتَّى بالتَّشاور مع أقرب لهذا وجد اإلخوان املسلمون أنفسهم معزولني حزب ًّيا ،وكلَّام ضعفوا
األصدقاء .ومث َّة لحظاتٌ يشعر فيها أوثق حلفاء ِّ
بدل من كونهم حزبًا ،من
أي تنظيمٍ شمو ٍّيل بأنهم ازداد التَّعامل معهم كأنَّهم طائف ٌة أو فرقةًٌ ،
املجتمعي مالز ًما لهم؛ إذ ميكن بالتَّحريض
الشخ
غريبون عنه يف الواقع أمدا َء كثريةً .يضاف إىل ذلك انشغال وسائل أجل ذلك ّ
ظل هذا َّ
ُّ
اإلعالم بقتل شخص َّية ال َّرئيس وتشويه صورته ،والتَّأليب عليه ،والبحث
أن توضع الحدود بينهم وبني بقيَّة املجتمع ،وهي حدود يسهل
ونش الشَّ ائعات التي ال يعتذر
عن أخطاء ،وتضخيم أخطاء فعل َّيةْ ،
رسمها ،بأ ْن يُؤلَّب ال َّناس عليهم باألساليب الشَّ عبويَّة القدمية التي
يتبي كذبها وضحالتها ،وفقدان األمن الذي تواطأت
عنها أح ٌد بعد أن َّ
تؤ ِّدي إىل تسخني هذه الحدود.
وزارة الداخل َّية وأجهزة األمن يف السكوت عىل ضياعه أو تضييعه،
واستمرار املشكالت االجتامعيَّة واالقتصاديَّة القامئة ،بل وتفاقمها يف هل َحكم اإلخوان املسلمون مرص يف الفرتة الواقعة بني حزيران  /يونيو
السعوديَّة واإلمارات  2012 -ومتُّوز  /يوليو 2013؟
ِّ
ظل مقاطع ٍة حقيقيَّ ٍة من دول الخليج  -بقيادة ُّ
ملرص؛ ذلك أنّها مل َ
ترض يو ًما بثورة  25يناير ونتائجها .أصبح اإلخوان ،مل يحكم اإلخوان املسلمون ،يف الواقع ،مرص خالل هذا العام ،فجهاز
وال َّرئيس مريس عىل نح ٍو ٍّ
خاص ،إذن ،موضو ًعا للتَّحريض .وأصبح امله ّم ال َّدولة إ َّما غري متعاون معهم ،وإ ّما أنّه أفشلهم مبارشةً .ولك َّن أغلبيَّة
إفشال حكمهم ،ولو كان ذلك بإفشال مرص ِ
نفسها .فإذا تج َّرأت دول ٌة
السنة .ومع أنَّها فرت ٌة
املرصيِّني كانت تعتقد أنَّهم حكموا يف تلك َّ
عىل االستثامر يف مرص ومساعدة حكومة مرص يف فرتة حكم اإلخوان،
كل
ال تتجاوز ثلث املرحلة االنتقال َّية ،فإ َّن األغلب َّية توقَّعت منهم َّ
فإنها تُتَّهم بد ْعم اإلخوان املسلمني ،وباالنحياز ،أل ّن األحزاب غري
املرصي من ٍ
عيش كريمٍ وح ِّريَّ ٍة وعدال ٍة
ما وعدت به الثَّورة الشَّ عب
َّ
رصف عىل أساس وجود ٍ
سقف وطني
ال َّناضجة دميقراطيًّا ووطنيًّا ال تت َّ
العسكري الذي حكم م َّد ًة
وكل ما مل تتوقَّعه من املجلس
ٍّ اجتامعيَّ ٍةَّ ،
ِّ
يجمعها مع بقية األحزاب ،فليس مث ّة من خطوط حمراء لديها يف
معركة إفشال الحزب الخصم ،حتى لو كان ذلك عىل حساب عالقات أطول من م َّدة اإلخوان .وكان هذا هو الف ُّخ الذي وقعوا فيه.
حزب آخر أن يصل إىل الحكم وأن يفرض نفسه عىل
القومي ،عىل ال ّرغم من أنها تكون هل كان بإمكان ٍ
ال َّدولة الخارج َّية واقتصادها وأمنها
ِّ
– أغلب األحيان  -أكرث األحزاب تغ ِّن ًيا مبا يُس َّمى"األمن
القومي" ،من جهاز ال َّدولة؟
َّ
ٍ
تحديد ملعناه أو مبناه.
دون
حزب آخر باالنتخابات،
ال ،فام كان سيحصل هو العكس لو وصل ٌ
َّ
أي مرشَّ ح آخر ،وال ينشأ
استخف اإلخوان مبوضوع األقباط ،والتَّمييز الواقع عليهم بالتَّعامل أي إ َّن جهاز ال َّدولة كان سيفرض نفسه عىل ِّ
معهم عىل أنهم أقل َّية دين َّية يف ٍ
بلد يع ُّدون فيه أنفسهم سكانًا أصل ِّيني .رصاعٌ؛ وليس ذلك أل َّن ال َّرئيس لن يسعى لفرض نفسه ،ولكن أل َّن
وتعامل بال ُحسنى ،وتجاهلوا الجهاز يفرض نفسه عىل ٍ
ٌ
تسامح
لقد نظروا إىل املسألة عىل أنّها
قوي .ومن هنا نقول :إ ّن
رئيس بال ٍ
حزب ٍّ
ٌ
العنرصي يف قواعدهم ُهم أنفسهم ض َّد أحد أسباب صدام جهاز ال َّدولة مع اإلخوان يعود إىل حقيقة مفادها
يف الوقت نفسه التَّحريض
َّ

دراسات وأوراق تحليليّة
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ٍ
ٍ
السالح ،كام صار
عالقات بديل ًة متكِّنهم أحيانًا من القيام ببعض بأدوات أخرى يف
أ َّن لديهم حزبًا وشبكة
ظروف أخرى إن استخدم الجيش ِّ
وظائف جهاز ال َّدولة حني ال يتعاون معهم.
يفعل الجيش املرصي ذلك ض َّد املتظاهرين بعد  3يوليو.

5
طويل وغنيًّا ،ومرتبكًا
فصل ً
يف اليوم الثَّالث من يوليو  2013بدا أ َّن ً
(وربا
غني  -من فصول الثَّورة املرصيَّة َّ
وفوضويًّا  -بقدر ما هو ٌّ
اج املهزلة .واملقصود
الثَّورات يف العامل) شهد نهاي ًة مأسويَّ ًة أُخرجت إخر َ
هو نهاي ٌة مأسويَّ ٌة أُخرجت يوم  3متوز  /يوليو إخرا ًجا مرسح ًّيا يكاد
يكون هزليًّا ،أل َّن صورة الفريق أ َّول وهو يلقي خطاب االنقالب
منص ٍة تشبه مرس ًحا بجناحنيُ ،رت ِّبت فيها شخص َّياتٌ
العسكري عىل َّ
ِّ
عسكريَّةٌ ،ودينيَّ ٌة من شيخ األزهر وبابا الكنيسة القبطيَّة ،وشباب،
وشيوخ ،وقادة املعارضة ،فبدت كأنَّها ديكو ٌر يف فصلٍ
ختامي من
ٍّ
مرسحيَّ ٍة غربيَّ ٍة رديئ ٍة تتظاهر بأنَّها تفهم عقليَّة العرب .كان اإلخراج
مرسح ًّيا من دون ٍّ
شك ،وال ب َّد أ َّن من نظَّمه قد استشار مخر ًجا مرسح ًّيا
السياسيِّني يف هذه األيَّام.
كام ُ
يفعل بعض القادة ِّ

والحقيقة أ ّن "رشعيَّة الشَّ ارع" التي يجب أن تلفظ "رشعيَّة الشَّ عب"،
هي من ابتكارات ثورة  25يناير يف مقارعتها ح َّجة ال َّنظام القائم
والتهيب ،والعرف والعادة،
عىل الق َّوة والفساد واإلفساد ،واإلرهاب َّ
والخوف واالستكانة ،مدع ًّيا أنه يحظى بـ"رشع َّية الشَّ عب" .تقوم
رشعيَّة الشَّ عب يف الحالة الثوريّة مقام ال ُّدستور يف الثَّورات ،أل َّن الثَّورة
شعبي خارج ال ُّدستور لتغيري نظام الحكم.
فعل
 بحكم تعريفها ٌ -ٌّ
وخالل تلك املرحلة القصرية الفاصلة بني عدم االعرتاف بال ُّدستور
القائم والخروج عليه ووضع ال ُّدستور الجديد يكون لرشع َّية الشَّ عب
القول الفصل .وتتَّخذ رشعيَّة الشَّ عب يف هذه الحالة شكل الخروج
إىل الشَّ ارع ،إىل الفضاء العا ِّم ،للتَّظاهر واالعتصام؛ ورمبا يكون ذلك

ٍ
انتخابات دوريَّ ٍة
وتتَّخذ رشعيَّة الشَّ عب يف ال َّدولة ال ِّدميقراطيَّة شكل
مكتوب
بنا ًء عىل مبادئ دستوريَّ ٍة متَّفقٍ عليها ،أو بنا ًء عىل دستو ٍر
ٍ
متَّفقٍ عليه .وتصبح رشعيَّ ُة الشَّ عب "رشعيّ َة الشَّ ارع" حني ال تكون
االستبدادي .أ َّما ط ْرح رشعيَّة
االنتخابات ممكنةً ،وذلك يف ال ِّنظام
ِّ
الشَّ ارع ض َّد االنتخابات فإنَّها تعني "رشعيَّة الشَّ ارع" ض َّد رشعيَّة
الشَّ عب .وهذه الرشعيَّة منظَّم ٌة دستوريًّا ،ولها بنيةٌ ،ومفهو ٌم قانو ٌّين
عميق ال يتج َّزأ إىل أعدا ٍد وأرقامٍ  .أل َّن رشعيَّة الشَّ عب مفهو ٌم منظَّ ٌم
ٌ
مجال
ُم َق َّنن ،ناج ٌم عن اقرتا ٍع ُم َق َّنن ومنظَّم أيضً ا .ويتيح القانون ً
لتكراره يف أزمن ٍة مح َّدد ٍة ،بطريقة منتظمة ،من أجل اإلتيان بنتيجةٍ
يغي الشَّ عب ،أو جز ٌء منه ،موقفه من الحاكم؛ كأن يكون
مختلف ٍة حني ِّ
الحاكم وعد وكذب ،أو أوعد وجنب ،أو غري ذلك .ففي االنتخابات ال
تغي رأيه .وبعد فرز ال َّنتائج ال ينفع
يُطالَب الشَّ عب بإبداء أسباب ُّ
عويل ،وال رصير أسنان .فالع ُّد يكون محاي ًدا ،وأصحاب
رصاخٌ ،وال ٌ
ال َّرأي مجهولون ،إلَّ إذا طُعن قانونيًّا يف نزاهة االنتخابات .أ َّما رشعيَّة
الشَّ ارع ،بوصفها تعب ًريا عن رشعيَّة الشَّ عب ،فتصلح حني ت ُك ُّم أفواه
وتشل أيديهم عن التَّصويت .ومن هنا فإ َّن
أفراد الشَّ عب عن التَّعبريُّ ،
اطي رشعيَّ ًة
أي محاول ٍة لطرح العمل
ِّ
َّ
الجامهريي يف ال ِّنظام ال ِّدميقر ِّ
شعبوي وليست بفعل
فعل
الشعيَّة ال ُّدستوريَّة هي ٌ
بديل ًة من َّ
ٌّ
شعبي .وحتَّى حني يكون هذا الفعل رشعيًّا ،فإ َّن هذا ال يعني أنَّه
ّ
الشعيَّة .وهذا ال يقلِّل من رشعيَّته الجزئيَّة املح َّددة ،أي
ٌ
بديل من َّ
املطلبي الضَّ اغط من أجل تحقيق مطالب ،أو إبداء الغضب،
ال ِّنضال
َّ
ٍ
ٍ
سيايس.
أو عدم الرضا عن سياسة مح َّددة ،أو عن برنام ٍج
ٍّ
وبهذا املعنى فإ َّن حركة  30يونيو مبنطوق خطابها ال َحر ِّيف حرك ٌة
احتجاج َّي ٌة واسع ٌة ورشع َّيةٌ .وقد تفوق أعداد املشاركني فيها أعداد
املشاركني يف  25يناير ،ولكنها كذلك بوصفها حرك ًة شعب َّي ًة طالبت
رشعي
بتقديم موعد االنتخابات .فتقديم موعد االنتخابات هو
ٌ
مطلب ٌّ
واضح ،ميكن أن يجتمع عليه أغلبيَّة ال َّناس .ولك َّنه ،يف ح ِّد ذاته،
عيني
ٌ
ٌّ
سبل
الشع َّية ،أل َّن هناك ً
بديل من االنتخابات ،وليس ً
ليس ً
بديل من َّ
الشع َّية هي رشع َّية بديل ٌة
قانون َّي ًة لتقديم موعد االنتخابات .فهذه َّ
مطلب من حرك ٍة جامهرييَّ ٍة واسع ٍة ،لك َّنها ،بالنظر إىل
افرتاض َّيةٌ ،ألنَّها
ٌ
أنها رشعيَّة بديلة ،ال تتحقَّق َّإل باالنتخابات .هذا إذا أخذنا خطاب
 30يونيو بحرف َّيته كام هو .وال َّ
لدي يف أ َّن حش ًدا كب ًريا من حشود
شك ّ
ذلك اليوم املشهود كان يؤمن بهذا املطلب ،ومل يعلم أ َّن انقالبًا يُدبَّر
بح َّجة أ َّن املطلب ،يف ح ِّد ذاته ،يُغني عن تحقيقه ،أي عن تنظيم
ٍ
انتخابات مبكِّر ٍة ،ويجي ُز انقالبًا عسكريًّا.

العدد 4
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فعل ،وات َّسع
لقد أظهرت املجتمعات تن ُّو ًعا سياس ًّيا وأيديولوج ًّيا مفاجئًا ً
ظل االستبداد ،حني
الفضاء لنقد اإلسالم ِّيني نق ًدا مل يكن متا ًحا حتَّى يف ِّ
كانوا يف املعارضة ،أل َّن الشَّ ارع كان متضام ًنا معهم؛ دين ًّيا وسياس ًّيا .كام
أ َّن اإلسالم ِّيني وصلوا إىل الحكم ،ووقفوا أمام خيار إ َّما التَّغيري وإ ّما
الفشل يف إدارة البالد ويف االنتخابات املقبلة .ولك َّن مث َّة من مل يع ِّول
عىل االنتخابات ،فعاد إىل حليفه القديم.

يف مثل هذه الحالة تصبح حركة  30يونيو  -عىل عظمة حشودها
عسكري ض َّد نظام حاكمٍ يتيح
النقالب
ورشعيَّة مطلبها -غطا ًء شعبيًّا
ٍ
ٍّ
أصل عىل األبواب .أ َّما من
االنتخابات ال َّدوريَّة ،وهي التي كان موعدها ً
رص عىل جعل  30يونيو ثور ًة انض َّم الجيش إليها ،أو كام يُقال عادةً:
ي ُّ
"انحاز الجيش إىل مطالبها العادلة" ،فهذا يعني أنَّها ثور ٌة مضا َّدة،
ألنَّه إن كانت هذه ثور ًة مبساندة بقايا نظام الحكم القديم وأجهزة
ال َّدولة املعادية للثَّورة فإنَّها تكون ثور ًة مضا َّدةً ،أي ثور ًة تهدف إىل وال َّ
شك يف أنَّه سيكون إلفشال تجربة اإلسالميِّني مع ال ِّدميقراطيَّة بعد
دريجي يف هذا االتجاه أث ٌر بال ٌغ يف ثقافة شبابهم
إزالة نتائج ثورة  25يناير ،وإعادة االمتيازات ملركَّبات ال ِّنظام القديم عقو ٍد من التَّط ُّور التَّ
ِّ
يايس يف املستقبل .ومثل هذا األمر ال يحتاج إىل تأكيد.
وشخوصه وعنارصه.
ومزاجهم ِّ
الس ِّ

6
يف الوقت الذي برز مثقَّفون دميقراطيُّون يعملون مع الشَّ باب من
اطي ،عارض كث ٌري من القوى العلامنيَّة واللرباليَّة يف
أجل التَّغيري ال ِّدميقر ِّ
الوطن العر ِّيب تغيري أنظمة الحكم االستبداديَّة .فقد امتلؤوا خشي ًة من
وصول اإلسالم ِّيني إىل الحكم .وتحالف مثقَّفون الئك ِّيون( ((1كثريون من
اليسار واليمني (الذين غال ًبا ما تُطلَق عليهم خطأً تسمية "لربال ِّيني")
العسكري أفضل من الشُّ مول َّية
عل ًنا مع االستبداد ،بح َّجة أ َّن االستبداد
َّ
الصعب
ال ِّدين َّية التي تحكم ال ُّدول وتستعبد العقول ،فيصبح من َّ
التَّخلُّص منها .وغال ًبا ما استحوذت عليهم متالزمة الجزائر التي كاد
يفوز فيها اإلسالم ُّيون يف االنتخابات .ومل يخطر ببال كثريين أ َّن الطَّريق
الوحيدة لكرس هذه الحلقة هي ال ِّدميقراط َّية نفسها ،فال ميكن تغيري
ظل االستبداد .أ َّما
السياس َّية إىل ثقاف ٍة دميقراط َّية يف ِّ
ثقافة ال َّناس ِّ
الثُّنائيَّة التي تجعل الخيارات تقترص عىل االستبداد أو اإلسالميني فام
هي إال ثنائيَّة أنظمة االستبداد نفسها .وحني تسقط هذه األنظمة
السياسيَّة واالجتامعيَّة للتَّعبري عن ذاتها يظهر
فسح املجال للقوى ِّ
ويُ َ
تن ُّو ٌع أغنى بكثريٍ من هذه الثُّنائيَّة ،أ َّما التَّيَّارات اإلسالميَّة فال بُ َّد أن
تُخترب يف الحكم .وسوف تكتشف يف حينها أ َّن شعار "اإلسالم هو
الحل" ليس مرشو ًعا ،وسيكون عليها أن تختار بني أن تتغيَّ أو تفشل.
ُّ

اطي فحسب ،أم
وال ندري هل يعوق هذا األمر عمل َّية التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
فشل
أنَّها ثور ٌة مضا َّدة شاملة؟ أم هل يتأكَّد أ ّن ثورة  25يناير فشلت ً
بقي ال ِّنظام القديم ،ومل يرتتَّب عىل هذا األمر ثور ٌة مضا َّد ٌة له،
كلِّ ًّيا ،إن َ
وأ َّن الطَّريق أمام القوى التي صنعت تلك املحطة ما زالت طويلةً؟
اطي،
ت ُقا َوم الثَّورة املضا َّدة للثَّورة ال ِّدميقراطيَّة مبواصلة الطَّرح ال ِّدميقر ِّ
والتَّوقُّف لل ِّدفاع عن كل تفصيل من تفاصيله .أ َّما استمرار ال ِّنظام
حرب
القديم فاملؤرش ال َّدال عليه هو عودة التَّحالفات القدمية إىل ٍ
شعواء ض َّد التَّيَّارات اإلسالميَّة ،ت ُطلق عليها تسمية "حرب عىل
اإلرهاب"؛ اسرتضا ًء للغرب من ناحية ،وترهيبًا ملعارضيها من ناحي ٍة
أخرى ،ثم ال تلبث أن ت ُ ْنبِت اإلرهــاب الذي تحاربه باستخدامها
اإلذالل ،والعنف غري املنضبط يف ق ْمعها.

وربا توضِّ ح لنا ال َّنتائج يف املستقبل أ َّن هذا كلَّه كان انحدا ًرا م َوقَّتًا يف
َّ
ٍ
منعطفات تبدو عود ًة
صاعدي الذي يتض َّمن
مسار الثَّورة الحلزو ِّين التَّ
ِّ
إىل الخلف ،ولك َّنها يف الحقيقة عود ٌة وهم َّيةٌ ،فال ُيكن إعادة عجلة
التَّاريخ إىل الوراء .ث ّم إنَّه يصعب استعادة ال ِّنظام القديم ،حتَّى لو
عادت شخوصه .ولكن هذا ال يثبت يف "فلسف ٍة تاريخ َّي ٍة" تقرتب عاد ًة
من أن تكون الهوت ًا خالص ًّيا ،بل يثبته الفاعلون عىل األرض حني يرون
وحل األحزاب،
أ ّن ق ْمع ح ِّريَّة التَّعبري ،والتَّحريض عىل ال َّرأي املخالفَّ ،
يايس لتربير القضاء عليه،
وإطالق تهمة اإلرهاب عىل الخصم ِّ
الس ِّ
السياس َّية يف آنٍ م ًعا ،ال ميكن اتّخاذه تعب ًريا عن
ومتلُّق ثقافة الغرب ِّ
"تصحيح مسار الثَّورة" ،وأ َّن القوى ال ِّدميقراط َّية هي التي تص ِّحح مسار
ٍ
قوى دميقراط َّية ،وال العسكر بالتَّأكيد،
وعىل الرغم من تكرارنا هذا الكالم م َّرات ع َّدةً ،فإ ّن هذه الحلقة مل الثَّورة .ليس اإلخوان املسلمون ً
السياس ِّيني الذين يع ّولون عليه
تنكرس نظريًّا ،فلقد كرستها الثَّورات ،قبل أن يقتنع املتحالفون مع وال املراهنون عىل العسكر من صغار ِّ
يقيض لهم عىل خصومهم من
األنظمة بذلك ،وانض َّم بعضُ هم إىل قطْف نتائج الثَّورات من دون بلؤمٍ َّ
وخس ٍة تاريخ َّي ْي ،ويحثُّونه عىل أن َ
االقتناع بها.
اإلخوان وغريهم .فالقوى ال ِّدميقراط َّية هي القوى التي تتلمذت عىل
قيم ثورة  25يناير ،ومل يَ ْج ِر احتواؤها ،وهي التي سوف تدافع عن
بدل من العلامن َّية ليك نشري إىل العلامنية املعادية
 10استخدمنا مصطلح الالئك َّية الفرنيسً ،
ملفهومنا ملصطلح العلامن َّية َّالذي يعني ال ِّدميقراط َّية الوليدة التي تكاثر عليها أعداء الح ِّريَّة والقوى الرجع َّية
خاص ،خالفًا
للدِّين عمو ًما ،ويف املجال العا ِّم عىل نح ٍو ٍّ
املعادية لل ِّدميقراط َّية يف مرص واإلقليم.
ِّيني.
تحييد الدَّولة يف الشَّ أن الد ِّ
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جماعة اإلخوان المسلمين
في مرحلة ما بعد مرسي

تــدرس هــذه الورقة تجربــة اإلخوان المســلمين في العملية السياســية في مصــر ،منذ انتصار
ثورة  25يناير ،مع التركيز على فترة العام التي قضاها محمد مرسي في الحكم .تحلل الورقة
التطورات البنيويّة لجماعة اإلخوان المسلمين ،واإلستراتيجيات السياسية المرافقة له أثناء
ً
قــوة فــي المعارضة ،وكيف انعكســت على ســلوكها ،بصفة عا ّمة بعد ثــورة يناير،
وجودهــا
وبصفة خاصة أثناء فترة حكم مرسي.
ً
ّ
تحولت من المعارضة
تعد
يركــز الكاتب على ما ّ
لحظة اســتثنائية في تاريــخ الجماعة ،عندما ّ
التحديــات الكبرى التي تفرضهــا إدارة الدولــة المصرية .وفي ضوء
إلى الســلطة ،فــي ضوء
ّ
أن جماعــة اإلخــوان لن تزول من المشــهد السياســي ،بســبب تغلغلها
تأكيــد الباحــث علــى ّ
العميــق فــي النســيج االجتماعي المصــري ،تناقش الورقة مــا يمكن أن ترســمه الجماعة من
إستراتيجيات ومسارات في مرحلة ما بعد االنقالب.
* باحث ومحارض بجامعة دورهام  -بريطانيا.
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ميثل انقالب  3متوز /يوليو  2013الذي أطاح حكم الرئيس املرصي وكذلك أوروبا وأمريكا .أما املرحلة الثالثة ،فقد بدأت وانتهت رسي ًعا
محمد مريس إحدى املحطات الفاصلة يف تاريخ جامعة اإلخوان مع سقوط الرئيس مريس.
املسلمني؛ وذلك ليس ملا يرتتب عليه من آثار وتداعيات سوف متس وقد كانت األيديولوجيا حارضة بقوة يف املرحلتني األوليني ،وكان من
يقل حضورها يف املرحلة الثالثة ،ولكن ما حدث هو
الجامعة وبنيتها التنظيمية والسياسية فحسب ،وإمنا أيضً ا ألنه جاء املفرتض أن ّ
بعد عام واحد فقط قضاه الرئيس مريس يف السلطة ،وانتهى به سجي ًنا العكس؛ إذ طغى عىل أداء اإلخوان وحركتهم وهم يف السلطة الكثري
تحت سيطرة املؤسسة العسكرية.
من املامرسات وكأنهم يف املعارضة.

تجادل هذه الورقة بأ ّن سقوط جامعة اإلخوان املسلمني كان نتيجة
لثالثة أسباب رئيسة :أولها ،فشل الجامعة يف التعاطي مع مسألة السلطة
والحكم بنحو ف ّعال وناجع .وثانيها ،املشاكل التنظيمية التي ساهمت
يف إرباك حسابات الجامعة وكشفت ضعفها وقرص رؤيتها السياسية.
وثالثها ،تكالب الدولة العميقة ونجاحها يف استدراج اإلخوان إىل معارك
جانبية جرى فيها استنزاف الجامعة وإفشالها من خالل حمالت
تحريضية وتشويهية مستعرة ساهمت كث ًريا يف شحن الرأي العام ضد
الجامعة؛ ما أدى إىل خروج الكثريين يف تظاهرات  30حزيران /يونيو
 2013للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس مريس.

وتنتهي الورقة إىل نتيجتني أساسيتني :أوالهام ،أ ّن محاوالت إقصاء
جامعة اإلخوان املسلمني واستئصالها من الحياة السياسية املرصية
ليس مآلها الفشل فحسب ،وإمنا أيضً ا من شأنها أن تدفع البالد باتجاه
سيناريوهات أكرث قتامة سياسيًا وأمنيًا وإسرتاتيجيًا .وثانيتهام ،أ ّن مثة
حاجة ماسة إىل أن تعيد الجامعة التفكري يف أخطائها وأيديولوجيتها
وخطابها السيايس من أجل البقاء كقوة فاعلة ومؤثرة ،ويك تتفادى
االنقسامات والرشوخ الداخلية.

من المعارضة إلى السلطة:
ما الذي تغير؟
قبل مثانني عا ًما وضع مؤسس جامعة اإلخوان املسلمني ومنظِّرها األول
اإلمام حسن البنا ثالث مراحل مهمة لتحقيق أهداف الجامعة :مرحلة
الدعاية والتبشري بالفكرة ،ومرحلة التكوين واختيار األنصار واألعضاء،
ومرحلة التنفيذ والعمل واإلنــتــاج((( .وعىل مدار العقود الثالثة
املاضية ،نجحت الجامعة يف إنجاز املرحلتني األوليني بشكل واضح؛
إذ انترشت أفكار البنا وجامعته إىل خارج حدود مرص ،وتجاوز عدد
أعضاء الجامعة وفروعها مئات اآلالف يف العاملني العريب واإلسالمي
 1حسن البنا" ،رسالة املؤمتر الخامس" ،مجموعة الرسائل (القاهرة :دار التوزيع والنرش
اإلسالمية ،)2011 ،ص .66

وقد كان حريًا بالجامعة طوال األعــوام الثالثة املاضية أن تنتقل
من عامل األفكار والتحيزات األيديولوجية والتنظيمية إىل عامل
السياسات والربامج الواقعية وما تحمله من مواءمات وتوازنات
سياسية واجتامعية واقتصادية .أي أن تنتقل من األيديولوجية إىل
امليثودولوجيا وهو ما مل يحدث .فعىل سبيل املثال ظلت معايري الوالء
واالنتامء الفكري أو التنظيمي واأليديولوجي للجامعة هي املحك يف
رسم سياساتها وتنفيذ برامجها .وهو ما جعل البعض يتهمها مبحاولة
الهيمنة واالستفراد واإلقصاء .وعىل الرغم من إدراك اإلخوان لضخامة
اإلرث الثقيل للرئيس السابق حسني مبارك من فساد وتخريب
ممنهج للدولة ومؤسساتها وثقافتها وقيمها والذي نالت الجامعة
قسطًا منه أيضً ا واملتمثل بتكلس لوائحها التنظيمية ومنط إدارة
عالقاتها الداخلية ،فإنها مل تتنب معايري الجدارة والكفاء أو ما يسمى
باملريتوقرايس meritocracy؛ التي تعني أ ّن معايري اختيار القيادات
واملسؤولني لشغل املناصب الحكومية يجب أن تستند إىل التعليم
والذكاء واملواصفات املهنية للشخص املسؤول .أو عىل األقل هذا ما
كان يجب أن يكون عليه الحال يك ال تتهم الجامعة باإلقصاء من جهة،
وال تتحمل وحدها تداعيات الفشل من جهة ثانية ،وليك تستفيد
من جميع الكفاءات والقدرات املوجودة من جهة ثالثة .فأي نجاح
يتحقق سوف يحسب يف النهاية لإلخوان ،وكذلك اإلخفاق أو الفشل.
قبل ثورة  25يناير كانت جامعة اإلخوان املسلمني مبنزلة قوة املعارضة
تنظيم وتأث ًريا يف مرص؛ وذلك يف ظل حالة الضعف
الوحيدة األكرث
ً
والهزال الشديدة التي عانتها القوى السياسية األخرى سواء اليسارية
أو اللربالية .وبعد الثورة ظلت الجامعة مرتددة يف ما يخص الحصول
عىل السلطة من عدمه ،إىل أن قررت الدفع مبرشح لها للمنافسة
عىل مقعد رئيس الجمهورية؛ وهو القرار الذي جاء وسط انقسام
حاد داخل "مجلس الشورى العام" للجامعة؛ إذ وافق عليه  ٥٦عض ًوا
مقابل اعرتاض  ٥٢عض ًوا .وبغض النظر عن املالبسات والخلفيات
التي صبغت هذا القرار ،فإنه كان قرا ًرا مفاجئًا بالنسبة إىل الكثريين
وبخاصة بعد تعهد الجامعة يف شباط /فرباير  2011بأنها لن تنافس
يف انتخابات الرئاسة؛ وهو القرار الذي فاجأ أيضً ا الكثري من قواعد
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الجامعة التي اضطرت لقبوله حفاظًا عىل وحدة الجامعة ومتاسكها
وسط حالة استقطاب وخالف حاد مع املجلس العسكري الذي كان
يدير البالد آنذاك(((.

تكوين نخبة سياسية بريوقراطية فعالة متكِّنها من إدارة دولة بحجم
مرص وتعقيداتها .وحقيقة األمر ،أ ّن كث ًريا من كوادر اإلخوان جرت
تنشئتهم داخل ًيا يف محاضن الجامعة يك يكونوا معارضني وليسوا
حكا ًما .بكلامت أخرى ،فإ ّن الجامعة مل تعرف منذ نشأتها كيف
تتعاطى مع البريوقراطية املرصية أو أن يكون لديها "رجال حكم"،
وإمنا هم ناشطون اجتامعيون ودعويون باألساس .ومن جهة أخرى،
فقد حرم نظام مبارك جامعة اإلخوان من أن تدير أي مؤسسة عامة
أو أن يحصل كوادرها عىل خربة تكنوقراطية وبريوقراطية ،لذا فقد
واجه اإلخوان مقاومة شديدة من البريوقراطية املرصية حني حاولوا
تطهريها وإصالحها .وعىل عكس نظرائهم يف تركيا ،مل يتول اإلخوان
اإلرشاف عىل املحليات والبلديات طوال العقود الثالثة املاضية .لقد
أضعفت هذه املشكالت وغريها قدرة جامعة اإلخوان عىل التحول
من مربع املعارضة إىل مربع السلطة ،وقللت من قدرتها عىل فهم
تعقيدات الدولة املرصية التي ظلت تعاملهم ألكرث من ستة عقود
كقوة خارجية .outsiders

لقد كان من املفارقات الكبرية طوال حكم اإلخوان أنه عىل الرغم من
أ ّن الجامعة متتلك أكرب قدر من الكوادر املهنية كاألطباء واملحامني
واملهندسني واملدرسني  ...إلخ ،وذلك مقارنة بغريها من القوى السياسية
واالجتامعية ،فإنها افتقرت للخربات واملهارات التي تساعدها عىل

األيديولوجية ضمن عاملها الخاص إىل حركة طبيعية ومنفتحة تقوم
عىل أسس املصارحة واملكاشفة والتدافع مع محيطها الخارجي ككيان
سيايس طبيعي .وقد كان من املفرتض أن تقوم الجامعة بعملية
أشبه بـ "البريوسرتيكا" الداخلية التي تعني إعادة الهيكلة التنظيمية
وبناء املؤسسات الداخلية الرئيسة يف الجامعة مثل مكتب اإلرشاد
ومجلس الشورى العام واملكاتب اإلدارية ومجالس شورى املحافظات
بشكل يسمح أولً بإعادة صوغ األوزان التنظيمية واالجتامعية داخل

ويف  30حزيران /يونيو  2012انتقل اإلخوان ،وللمرة األوىل منذ قيام
الجامعة عام  1928من املعارضة إىل السلطة؛ وذلك بعدما فاز الرئيس
محمد مريس باالنتخابات الرئاسية ضد مرشح النظام القديم الفريق
أحمد شفيق بفارق ضئيل كشف حجم االنقسام العميق داخل
املجتمع املرصي .وقد كان فوز مريس مبنزلة لحظة استثنائية يف تاريخ
الجامعة ليس ألنها املرة األوىل التي تصل فيها للسلطة فحسب ،بل
أيضً ا لطبيعة االستحقاقات التي كان عىل الجامعة مواجهتها؛ وأهمها
االنتقال من حالة التفكري كحركة معارضة إىل حزب حاكم .وهو ما
مل يحدث لسوء الحظ سواء عىل مستوى التنظيم أو عىل مستوى
السياسات والتكتيكات التي اتبعتها الجامعة طوال العام الذي قضته
يف السلطة .فعىل مستوى التنظيم ،مل تتغري طريقة تفكري الجامعة
وال توازنات القوة داخل مؤسسات صنع القرار فيها ،وبخاصة مجلس
الشورى العام ومكتب اإلرشاد؛ إذ ظل التيار املحافظ مهيم ًنا عليها،
وفضل عن التداخل والتضارب
ً
وهو ما سنتعرض له بالتفصيل الحقًا.
يف الترصيحات واملواقف بني الجامعة ورئاسة الجمهورية والتي "عقدة" التنظيم وميزان القوى
أرضت كث ًريا بصورة مريس وجعلت منه مجرد تابع للجامعة ،يف بلد داخل اإلخوان المسلمين
ٍ
يحظى فيه مقام الرئاسة تاريخيًا بقدر عال من التبجيل ،فقد ارتكبت ساهم الوصول املفاجئ لجامعة اإلخوان املسلمني إىل السلطة يف
وبدل من أن
الجامعة العديد من األخطاء السياسية واإلسرتاتيجية التي ساهمت يف الكثري من التعقيدات عىل املستوى التنظيمي داخلهاً .
إنهاء حكمها بشكل رسيع.
يؤدي الوصول إىل السلطة إىل فتح الكثري من امللفات العالقة فيها
أما عىل مستوى السياسات والتكتيكات ،فقد فشل اإلخوان املسلمون سواء تلك املتعلقة باإلصالح الداخيل أو تغيري الالئحة أو تحقيق قدر
يف الترصف كقوة حاكمة واثقة ولديها رؤية واضحة للمستقبل .فعىل من التوازن بني تياري املحافظني واإلصالحيني ،فإ ّن ما حدث كان
مدار العام املايض ،اعتمدت الجامعة آلية وحيدة لتحقيق توازن مع تكريس حالة التكلّس والجمود تحت يافطة التأجيل والرتكيز عىل
القوى السياسية املنافسة وهي الحشد والتعبئة حتى وهي يف الحكم .مسألة السلطة.
وقد استفادت الجامعة من تأييد بعض القوى اإلسالمية لها ،والتي إ ّن السؤال الكبري الذي حاولت الجامعة تفاديه طوال األعوام الثالثة
ثبت يف ما بعد أ ّن رضرها كان أكرث من نفعها ،وذلك من أجل إثبات املاضية كان سؤال اإلصالح .واإلصالح الذي نعنيه هو قدرة الجامعة
قدرتها عىل ملء املجال العام عىل الرغم من أنها كانت يف السلطة .عىل أن تتحول من طائفة كبرية منغلقة عىل ذاتها ومحاطة بأسوارها

2 “How the Muslim Brotherhood lost Egypt,” Reuters 25/7/2013, at:
http://www.reuters.com/article/2013/07/25/us-egypt-mistakes-specialreportidUSBRE96O07H20130725
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الجامعة من جهة ،ويشجع عىل التنوع الفكري واأليديولوجي والجييل
داخلها من جهة أخرى ،وهو ما مل يحدث.
كام كان من املتوقع أن تجرى عملية إعــادة صوغ العالقة بني
فضل عن تحقيق قدر
مؤسسات صنع القرار وتنفيذه داخل الجامعة ً
من التوازن بني هذه املؤسسات .فحسب الالئحة الداخلية لجامعة
اإلخوان ،فإ ّن الحدود الفاصلة بني مؤسسات الجامعة تكاد تكون
متداخلة إن مل تكن معدومة .فعىل سبيل املثال؛ يكاد يكون مجلس
شورى الجامعة خاض ًعا لسلطة مكتب اإلرشاد واملرشد ،يف حني أنه
من املفرتض أن يكون الجهة الترشيعية والرقابية عىل أعاملهام .وهو
ما يبدو بوضوح يف الفصل الثالث من الئحة الجامعة (املواد من 12
وحتى  )18املتعلق بعملية اختيار أعضاء مجلس الشورى وآلية عمله
والتي تجعله مجرد تابع ملكتب اإلرشاد ومنفذ إلرادة أعضائه .عالوة
عىل ذلك ،فهناك غياب للنص عىل آليات محاسبة مكتب اإلرشاد أو
املرشد العام للجامعة .ومام يتعلق بإعادة الهيكلة أيضً ا ،فثمة إعادة
النظر يف إجراءات الرتقي والحراك االجتامعي والتنظيمي ووسائلها
متثيل وشفافية ألطياف
وقواعدها داخل الجامعة ،بحيث تصبح أكرث ً
الجامعة كافة.
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ال تكمن املشكلة يف إمكانية تعديل الالئحة الداخلية لجامعة اإلخوان
املسلمني ،فهذا أمر حدث مرات عديدة من قبل ،ويكاد يكون محل
إجامع داخل الجامعة لدرجة أ ّن هناك لجنة مخصصة لذلك تسمى
"لجنة اللوائح" ،بل تكمن املشكلة باألساس يف مدى ترجمة أي
تغيريات يف الالئحة إىل حقائق تنظيمية تسمح بإعادة هيكلة الجامعة
ليس إداريًا فحسب ،وإمنا أيضً ا تربويًا وأيديولوج ًيا وسياس ًيا .بكلامت
أخرى ،ليس املطلوب أن تقوم الجامعة فقط بتعديل الالئحة القامئة
للتخلص من عيوبها التنظيمية واإلدارية أو تقديم الئحة جديدة
تسمح مبساحة إضافية للمرأة والشباب عىل نحو ما يرتدد ،وإمنا أن
تجرى إعادة تغيري العقلية التنظيمية واإلدارية التي تحكم الجامعة
وتدير دوالب العمل اليومي بحيث تتامىش التغيريات يف اللوائح مع
تغيري هيكيل ملراكز القوى الفكرية والجيلية داخل الجامعة.

ولسوء الحظ فقد جرت بالفعل عملية إلعــادة هيكلة الجامعة
تنظيم ًيا وأيديولوج ًيا طوال العقدين املاضيني .وهي العملية التي
أدت يف النهاية إىل سيطرة فصيل بعينه عىل مقاليد األمور وتفرده
بــإدارة الجامعة من دون رقابة أو مشاركة حقيقية من التيارات
األخرى أو من قواعد الجامعة .وقد يفيد بعض التفصيل هنا؛ فعىل
مدار العقدين املاضيني وتحدي ًدا منذ أواخر التسعينيات ،جرت عملية
إقصاء منظمة ملا كان يعرف بالتيار أو الجيل اإلصالحي داخل اإلخوان،
وذلك بعد عقدين من التوازن النسبي بني املحافظني واإلصالحيني
امتد منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات؛ فبعد أن
متتع اإلصالحيون بقدر من التأثري داخل قيادة التنظيم بفضل دعم
ورعاية املرشد األسبق عمر التلمساين وأحمد امللط وغريهام ممن
كانوا يُعرفون بتيار العمل العام داخل الجامعة ،نجح املحافظون يف
إقصائهم تدريج ًيا .وقد كان رحيل التلمساين يف أيار /مايو  1986وتويل
محمد حامد أبو النرص قيادة اإلخوان خلفًا له مبنزلة نقطة تحول
مهمة لصالح سيطرة املحافظني التي ستتضح آثارها بعد عقد كامل.
ففي عام  ،1996توىل مصطفى مشهور قيادة اإلخوان خلفًا ألبو النرص
وكان الحديث قد جرى خالل ترشين الثاين /نوفمرب  2012عن إعداد الذي كان ضعيفًا وجاء من الصفوف الخلفية للجامعة من دون ثقل
الجامعة الئحة جديدة تحاول معالجة عيوب الالئحة الحالية التي تنظيمي .وقد نجح مشهور ونائبه مأمون الهضيبي (الذي سوف يصبح
جرى تعديلها عدة مرات منذ أوائل الثامنينيات من القرن املايض الحقًا املرشد العام للجامعة) يف وضع حد ملا كان يعرف بالجيل الثاين
ممثل يف بعض الرموز منها عبد
أو الجيل اإلصالحي داخل اإلخوان ً
وحتى عام  .2009وهو ما نفته الحقًا بعض قيادات الجامعة(((.
املنعم أبو الفتوح وأبو العال مايض وإبراهيم الزعفراين وخالد داوود
 3جريدة الرشوق املرصية ،2012/11/13 ،انظر:
 http://www.shorouknews.com/news/view.وعصام العريان وحلمي الجزار (قبل أن ينقلب األخريان عىل عقبيهام
 aspx?cdate=13112012&id=c060b739-8b2c-43a6-9249-71e4367bb591وينضويان تحت جناح املحافظني) .ولعل أبرز محطات هذا التحول
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أبو خليل وحامد الدفراوي  ...إلخ .األكرث من ذلك ،أ ّن هذا التيار مل
يكن لديه قدرة كافية الستطالع حجم االحتقان والتوتر والتآمر عىل
اإلخوان طوال املرحلة التي سبقت  30يونيو .فعىل مدار األسابيع
تحدثت مع عدد من كبار قادة اإلخوان،
التي سبقت سقوط مريس،
ُ
وقد هالني حجم استخفافهم بتحركات الشارع ضدهم ،وبدا أ ّن مثة
مشكلة يف إدراك هؤالء لألزمة التي كانت تتجمع يف األفق .وعندما
سألت الدكتور محمود حسني ،األمني العام للجامعة ،كيف ترى يوم
 30يونيو؟ كانت إجابته :سوف يكون يو ًما عاديًا والشعب سوف
يحمينا .حينها أدركت أ ّن قيادات الجامعة تعيش يف عامل آخر ليس له
عالقة مبا يحدث(((.

وقد جاء التحول الثاين الذي ساهم يف زيادة هيمنة املحافظني عىل
الجامعة مع مطلع األلفية الجديدة حني توىل مأمون الهضيبي قيادة
اإلخوان يف ترشين الثاين /نوفمرب  2002خلفًا ملشهور .وعىل الرغم
من قرص عهد قيادته (عامان) ،فقد نجح الهضيبي يف تدعيم سيطرة
التيار املحافظ عىل الجامعة؛ إذ نجح محمود عزت (الذي كان قد
جرى اختياره أمي ًنا عا ًما للجامعة عام  )2001يف إعادة هيكلة املكاتب
تناغم وانصيا ًعا للتيار املحافظ.
اإلداريــة للجامعة يك تصبح أكرث
ً
يف املقابل ،بدأ نجم رجل األعامل والعقل اإلسرتاتيجي للجامعة
خريت الشاطر يف الظهور بعد أن احتل مواقع مؤثرة داخل الهيكل
التنظيمي والقيادي لإلخوان .فباإلضافة إىل اختياره عض ًوا يف مكتب
إرشاد الجامعة عام  ،1995أصبح الشاطر بعد وفاة الهضيبي من أكرث
القيادات الوسيطة تأث ًريا يف اإلخوان ،وهو ما ساعده يك يصبح نائ ًبا ثان ًيا
للمرشد الجديد آنذاك محمد مهدي عاكف الذي أعطى حرية مطلقة
للشاطر إلعادة هيكلة الجامعة حسبام يرى .وعىل مدار العقد األول
من األلفية الجديدة ،نجح تحالف "عزت  -الشاطر" يف إعادة الهيكلة
الفعلية (وليست الالئحية) للجامعة ،بحيث باتت مفاصل التنظيم وقد متثلت أهم مشاكل التيار املحافظ طوال العام املايض يف ما ييل:
تحت الهيمنة الكاملة للمحافظني (إ ّن العالقة بني الرجلني لها جذور
•ضعف النزعة التوافقية لدى ممثيل هذا التيار ،وبخاصة ما
أول ،ثم بريطانيا الحقًا ،وذلك خالل النصف
قدمية بدأت يف اليمن ً
يتعلق بالقوى والتيارات املخالفة للجامعة أيديولوج ًيا وسياس ًيا
األول من الثامنينيات) .فعىل سبيل املثال جرت إعادة ترتيب مكتب
كاللرباليني والعلامنيني؛ إذ وصلت العالقة طوال العام املايض
اإلرشاد ،وتم إقصاء الوجوه اإلصالحية كافة ،ومن أبرزها عبد املنعم
إىل درجة القطيعة مع هذه القوى ،وهو أمر غري مسبوق يف
أبو الفتوح ومحمد حبيب الذي خرج من الجامعة بشكل ال يليق
تاريخ الجامعة .صحيح أ ّن بعض هذه القوى كان يدفع باتجاه
بوزنه كنائب أول للمرشد إبان حقبة مهدي عاكف .كام جرت إعادة
القطيعة ،لكن سياسات الجامعة زادت من ذلك أيضً ا.
هيكلة مجلس شورى الجامعة يك يضم الكثري من أبناء املحافظات،
وأعيد ترتيب الوزن التنظيمي والتمثييل للمكاتب اإلدارية ومجالس
•طغيان األيديولوجيا عىل الحسابات السياسية الواقعية ،وغلبة
شورى املحافظات .كام تم تصعيد جيل جديد من املحافظني الذين
"النزعة الصفرية" عىل طريقة أداء الجامعة بطريقة "املباراة
هم أكرث والء وتبعية لتكتل "عزت -الشاطر"؛ ولعل أبرزهم الدكتور
الصفرية" يف الرصاع السيايس؛ وهو ما أدى إىل حالة تأزم عالقتها
محمد سعد الكتاتني واملهندس سعد الحسيني وصبحي صالح
ببقية القوى السياسية.
ومحمود غزالن ومحي حامد ومحمد عبد الرحمن وأسامة نرص وعبد
•التامهي مع القوى الدينية واالجتامعية املحافظة والتي مثلت -
الرحمن الرب وعصام الحداد ،وقبلهم جمي ًعا الرئيس محمد مريس.
وال تزال  -عبئًا عىل الخطاب الديني والفكري لجامعة اإلخوان؛
كالقوى السلفية وبعض الرموز الراديكالية .وقد أرضت هذه
وقد كان لهيمنة هؤالء املحافظني تأث ًريا كب ًريا ليس يف السياسات
القوى بالرئيس مريس وساهمت يف إسقاطه بشكل غري مبارش.
والقرارات التي اتخذتها الجامعة طوال وجودها يف السلطة فحسب،

وإمنا أيضً ا يف غياب أي رؤى نقدية داخل الجامعة ،وبخاصة يف ظل
تهميش التيار اإلصالحي وخروج رموزه وأعضائه من الجامعة مثلام
حدث مع الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب وهيثم

 4مقابلة مع الدكتور محمود حسني ،األمني العام لجامعة اإلخوان املسلمني ،يف 2013/6/13
يف املقر العام للجامعة باملقطم يف القاهرة.
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"الدولة العميقة" تبتلع اإلخوان
مل يكن فشل جامعة اإلخوان املسلمني يف السلطة مصادفة وحسب،
بل هو نتيجة لعدم قدرتهم عىل السيطرة عىل مخالب ما أطلق عليه
"الدولة العميقة" التي ظلت تناصبهم العداء أيضً ا .ونعني بهذه
الدولة مجموعة املؤسسات والرموز والشخصيات التي ترعرعت يف
عهد نظام مبارك وتقاتل من أجل اإلبقاء عىل ثقافة الفساد ومنظومته
الرثة سياس ًيا واقتصاديًا .وقد نجحت الدولة العميقة عىل مدار السنة
التي حكم فيها اإلخوان يف استنزافهم واالستثامر يف ضعف خربتهم
وقدرتهم عىل ترويض مؤسساتها من أجل العمل لصالحهم .وقد
وصلت إىل قمة توحشها عشية يوم  30حزيران /يونيو  2013حني
أطلت بوجهها القبيح يك تنهي أول تجربة دميقراطية يف مرص.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

وقد كشف انقالب  3يوليو عن الوجه القبيح لهذه الدولة العميقة؛
فتظاهرات  30يونيو كانت مبنزلة التقاء أط ـراف هذه الدولة
وتجميعها م ًعا من أجل اإلجهاز عىل مريس واإلخوان .وقد نجحت
هذه الدولة يف استغالل حالة االحتقان والتوتر االقتصادي واملجتمعي
من أجل تحقيق هدفها .فقد كشف الكثري من التقارير التي جرى
نرشها يف األسابيع املاضية عن تورط عدد كبري من مؤسسات الدولة
العميقة ورجال أعاملها يف متويل الشارع وتحريكه ضد مريس سوا ًء
من خالل دعم حركة "مترد" أو من خالل الحملة اإلعالمية التحريضية
والتشويهية ضد الرئيس مريس وجامعة اإلخوان .فبعد أسبوع واحد
فقط من وقوع االنقالب ،اعرتف رجل األعامل املعروف ،نجيب
ساويرس ،يف ترصيحات لصحيفة نيويورك تاميز ،رصاحة بتمويله
لحركة "مترد" وتسخريه مكاتب حزب "املرصيني األح ـرار" للعمل
ملصلحة الحركة((( .يف حني نرشت صحيفة وول سرتيت جورنال تقري ًرا
طويل حول العالقة التي نشأت بني قيادات حركة "مترد" وبعض
ً
القيادات العسكرية واالستخباراتية طوال الشهور األربعة التي سبقت
(((
تظاهرات  30يونيو.

ومن الواضح أ ّن جامعة اإلخوان مل يكن لديها إسرتاتيجية واضحة حول
كيفية التعاطي مع الدولة العميقة ،ومل يكن هناك تقدير كاف ملدى
عمق أذرع هذه الدولة وتغلغلها يف قلب املجتمع ذاته .فمنذ وصوله
إىل السلطة ،حاول الرئيس محمد مريس إعادة ترتيب مؤسسات الدولة
بحيث يضمن السيطرة عليها كام هي الحال يف القضاء والرشطة
واإلعالم  ...إلخ .كذلك ،حاولت جامعة اإلخوان يف البداية احتواء هذه
الدولة ومحاولة ترويضها؛ فقامت عىل سبيل املثال بالتصالح مع عدد
من رجال األعامل الذي ظهروا يف عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك مستقبل اإلخوان
مثل رجل األعامل الهارب حسني سامل ،ووزير التجارة والصناعة األسبق والخيارات المفتوحة
رشيد محمد رشيد .يف املقابل ،قام القضاء بدور مهم يف اإلفراج عن
ال ميكن الجدال بأ ّن جامعة اإلخوان املسلمني متر بأصعب اختبار لها
معظم رموز الدولة العميقة ومهندسيها مثل صفوت الرشيف وزكريا
منذ خمسينيات القرن املايض؛ وذلك حني تم حظر الجامعة واعتقال
عزمي وفتحي رسور وغريهم.
اآلالف من قادتها وأعضائها عام  1954مام أدى إىل إقصائهم متا ًما
ولكن مع فشل إسرتاتيجية االحتواء ،لجأ الرئيس مريس واإلخوان إىل
من املشهد السيايس ملدة عقدين وهي الفرتة التي تعرف يف أدبيات
املواجهة مع مؤسسات الدولة العميقة ،ولكنهم اختاروا أكرث هذه
الجامعة بفرتة "املحنة" ،والتي دامت حتى أوائل السبعينيات .بيد
املؤسسات حساسية لدى الرأي العام املرصي وهي مؤسسة القضاء.
أ ّن املحنة تبدو هذه املرة أشد وطأة وصعوبة ليس فقط لخروج
فعىل الرغم من إدراك كثريين لحالة الفساد التي تشوب بعض القضاة
املرصيني ،فإن محاولة اإلخوان تطهري القضاء من هؤالء الفاسدين تم اإلخوان من السلطة بعد عام واحد من وصولهم إليها ،وهي التي
ّ
تصويرها باعتبارها تعدي عىل السلطة القضائية ومؤسساتها .وهو ما انتظرتها عقو ًدا ،وإمنا أيضً ا لحالة العداء املتزايد التي تواجهها الجامعة
فضل عن الخطاب
وضع مريس وج ًها لوجه يف مواجهة واحدة من أهم السلطات يف مرص من مؤسسات الدولة وبعض قطاعات املجتمع ً
وهي السلطة القضائية .فقد سعى مجلس الشورى إىل إصدار قانون اإلعالمي التحرييض ضد قيادات الجامعة وأعضائها والذي مل يحدث
السلطة القضائية من دون التفاوض أو التحاور مع القضاة ،وهو ما منذ منتصف القرن املايض.
أثار كثريين ضد اإلخوان .وقد كان ذلك مبنزلة خطأ فادح لإلخوان
5 “Sudden Improvements in Egypt Suggest a Campaign to Undermine
والرئيس مريس الذي تحول منذئذ إىل طرف معاد للقضاة وكثري من
Morsi,” The New York Times, 10/7/2013.
6 “In Egypt, the ‘Deep State’ Rises Again,” Wall Street Journal, 19/7/2013.
مؤيديهم.
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وعىل الرغم مام سبق ،يصبح القول بأ ّن الجامعة يف طريقها لالختفاء املواجهة األمنية .ولعل هذا ما يفرس رفض العسكر لكل املبادرات
أو االندثار أبعد ما يكون عن الواقع .فجامعة اإلخوان ليست مجرد السياسية التي تدعو للتهدئة وإيجاد مخرج سيايس من األزمة.
حزب سيايس وإمنا هي باألساس حركة اجتامعية دينية ذات جذور
ولها شبكة تنظيمية واسعة يصعب تفكيكها من خالل القمع األمني .أما يف ما يتعلق بقدرة اإلخوان عىل التعاطي بواقعية مع مرحلة
بل عىل العكس من ذلك ،فإنه خالل فرتات القمع واإلقصاء الشديدة ما بعد االنقالب ،فإ ّن ذلك يعني أولً اعرتاف الجامعة بأخطائها
متيل الجامعة إىل الداخل  -شأنها يف ذلك شأن أي حركة أيديولوجية  -اإلسرتاتيجية والتي ارتكبت بعضها إما بسبب ضعف الخربة أو بسبب
من أجل تحقيق التامسك والبقاء .وهو ما يعني أنه كلام ازداد القمع سوء الحسابات .ولعل أحد األسباب التي تدفع قيادة الجامعة للرتكيز
الخارجي ،ازداد متاسك الجامعة وتضامن أعضائها خلف القيادة .عىل استخدام آلية التعبئة والحشد اآلن هو التخوف من املساءلة
لذا ،فإ ّن أحد النتائج غري املبارشة التي ترتبت عىل انقالب  3يوليو
الداخلية والهروب من تحمل املسؤولية عام حدث من أخطاء طوال
هو زيادة التامسك الداخيل يف التنظيم عىل األقل حتى اآلن .ولعل
الخطر األكرب الذي تخىش منه الجامعة اآلن هو حدوث انقسام أو املرحلة املاضية .ثان ًيا ،أن تعيد الجامعة النظر يف خطابها األيديولوجي
تصدع داخيل قد يؤدي إىل انفراط التنظيم وضعف قدرة القيادات والسيايس ،فقد متثلت إحدى مشاكل جامعة اإلخوان طوال العام
املايض يف نزوع خطابها نحو املحافظة الدينية والثقافية وذلك من
يف السيطرة عليه.
أجل إرضاء قاعدتها االجتامعية والدينية وكذلك الحصول عىل تأييد
من جهة أخرى ،فإ ّن الجامعة تبدو واقعة تحت ضغط الجمهور
التيارات السلفية ودعمها .وقد ثبت أ ّن انزياح الجامعة باتجاه اليمني
اإلسالمي الذي يطالبها بالتامسك والصمود يف مواجهة الدولة العميقة
قد كلَّفها الكثري فيام يتعلَّق بصورتها وشعبيتها يف أوساط الطبقة
ليس حفاظًا عىل املكاسب التي تحققت من خالل ثورة  25يناير
والتي ساهمت يف دمج اإلسالميني فحسب ،وإمنا أيضً ا من أجل ضامن الوسطى ،وزيادتها يف الطبقة الدنيا .لذا فإ ّن مستقبل الجامعة سيظل
مرته ًنا بقدرتها عىل استعادة موقعها وتحركها باتجاه الوسط الديني
عدم عودة الدولة البوليسية مرة أخرى.
واأليديولوجي .كذلك ،سيتوقف مستقبل الجامعة عىل ظهور قيادات
لذا ،فإ ّن الحديث عن مستقبل الجامعة متوقف عىل أمرين :أولهام ،أو تيار إصالحي حقيقي من رحم األزمة الراهنة بحيث يساهم يف
مدى استعداد العسكر والدولة لدمج اإلخــوان بشكل حقيقي
تراجع الدور املهيمن للتيار املحافظ عىل عملية صنع القرار.
والتعاطي معهم بواقعية وليس من خالل األداة األمنية .وثانيهام،
قدرة الجامعة عىل التعاطي بواقعية مع مرحلة ما بعد االنقالب.
وميكن القول بأ ّن منهج الدولة تجاه اإلخوان املسلمني سوا ًء كان
استئصال ًيا صدام ًيا أم احتوائ ًيا تعاون ًيا ،سوف يحدد إىل درجة بعيدة
يف ما يتعلق باألمر األول ،فإ ّن مثة اتجاهني داخل الدولة املرصية
بشأن كيفية التعاطي مع اإلخوان يف مرحلة ما بعد مريس :األول ،مستقبل الجامعة .وهنا ميكننا أن نتحدث عن سيناريوهني :أولهام
يرى رضورة إقصاء  -ورمبا استئصال – الجامعة ،وهو تيار يستأنس سيناريو املواجهة والتصعيد؛ وهو ما يبقي استمرار هيمنة التيار
بحالة الكراهية والخطاب الفايش املنترش يف األوســاط العلامنية املحافظ عىل التنظيم عىل حساب أي أصوات إصالحية .وهنا سوف
واللربالية والتي ترى أ ّن هذا أفضل وقت الستئصال اإلخوان من الحياة يظل اإلخوان ضمن الحالة "األربكانية" التي تعتمد عىل األيديولوجيا
السياسية .أما االتجاه الثاين ،فهو اتجاه الدمج املرشوط؛ وهو الذي والتعبئة والحشد الجامهريي .أما السيناريو الثاين فهو الدمج
يرى عدم واقعية إقصاء اإلخوان من املشهد السيايس ،ولكنه يرى أ ّن الحقيقي لإلخوان بحيث ميكن الدفع بوجوه وشخصيات أقل محافظة
الدمج يجب أن يجري برشطني :أولهام ،تفكيك جامعة اإلخوان أو وأكرث براغامتية وإصال ًحا .وهنا ميكن أن تسري الجامعة باتجاه الحالة
تحويلها لجمعية أهلية ليس لها عالقة بالسياسة .وثانيهام ،أن يتخىل "األردوغانية" .وهو أمر يبدو من املستبعد أن يحدث يف األفق املنظور.
حزب الحرية والعدالة عن مرجعيته الدينية ،وأن يقبل قواعد اللعبة
السياسية حسبام يضعها العسكر ومن يدعمهم .ولسوء الحظ ،فإ ّن يبدو مستقبل جامعة اإلخوان املسلمني مفتو ًحا عىل كل االحتامالت،
التيار املهيمن اآلن هو التيار اإلقصايئ االستئصايل؛ وهو تيار قريب وجميعها تيش بأ ّن وضع الجامعة ومصريها بعد انقالب  3يوليو رمبا
من املؤسسة العسكرية واالستخباراتية يف مرص ويدفع بقوة يف طريق لن يعود كام كان قبله.
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أماني َّ
الطويل

*

معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان

تناقــش هــذه الدراســة األحداث التي جــرت في مصر بيــن حزيران /يونيو وآب /أغســطس ،2013
تاريخي ضخمّ ،
ٌ
تمثل فيه ثورة
بإرث
محكومة
يمقراطي في مصر
الد
حول ِّ
وترى أن معركة ال َّت ُّ
ٍّ
ِّ
ٍ
ً
قرن ،بين
حراكا لحســم
المصريِّيــن فــي عام  ،2011وتوابعها في عام ،2013
صراع امتد ألكثر من ٍ
ٍ
ّ
تفرع
األوربــي ،مع
متجــذر ٍ فــي فكــرة الخالفة اإلســام َّية ،وآخر منحــاز إلى نمــوذج الحداثة
توجــ ٍه
ِّ
ٍ
ٌ
ثالث للتوجه الثاني ،هو خلطة مصريَّة متفردة.
تــرى الدراســة أن فشــل الرئيس مرســي فــي إدارة الدولة أثناء فتــرة حكمه ،أحدث انحســارًا في
شــعبيته وشــعبية حزبــه .وتعــدد الدراســة مظاهــر مــا تــراه إســاءة حكومــة مرســي اســتخدام
النفــوذ ،ويشــمل ذلــك حصــر وظائــف الدولــة التجاريــة الصغيــرة فــي المواليــن مــن أعضــاء
شعبي واسع .كما تعرض الدراسة لإلشكاالت الفكرية
ٍّ
الحزب والجماعة ،ما تسبب في تذمرٍ
المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق األقباط ،وتأثيرها السالب على القوى المستنيرة في المدن.
تنازالت في هذه
أن دور الجيش مستقبال مرهون بأمرين :تقديم اإلخوان
وتخلص الدراسة إلى َّ
ٍ
المرحلة ,وقدرة الحكومة في مجال تحقيق العدالة االجتماع َّية .وإذا لم يتحقق ذلك ،فسوف
ً
ً
ثالثة من ثورة  25يناير.
موجة
تشهد مصر
*

السياس َّية واإلسرتاتيج َّية.
خبرية مبركز األهرام لل ِّدراسات ِّ

دراسات وأوراق تحليليّة
معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان

اطي يف مرص عىل قد ٍر كبريٍ من التَّشابك
تبدو معركة التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
والتَّعقيد ،فهذا التَّح ُّول محكو ٌم يف تفاصيله ٍ
تاريخي ضخمٍ يؤطِّر
بإرث
ٍّ
مالمح الهويَّة املرصيَّة .وقد تكون ثورة املرصيِّني عام  2011وتوابعها
عام  2013تقود نحو حسم رصا ٍع استمر أكرث من قرنٍ  ،بشأن صورة
ال َّدولة املرصيَّة يف العرص الحديث ،ما بني ثالثة مناهج فكريَّ ٍة :األ َّول
منحا ٌز للخالفة اإلسالم َّية بنامذج متن ِّوع ٍة وبتجل ٍ
ِّيات فكريَّ ٍة مختلف ٍة،
بد ًءا باألفغاين ومح َّمد عبده ،وصولً إىل رشيد رضا وحسن الب َّنا .أ َّما
املنهج الثَّاين فينحاز إىل منوذج الحداثة األور ِّيب ببطليه طه حسني
وتوفيق الحكيم ،يف حني أ ّن يتح َّدث ال َّنموذج الثَّالث عن خلط ٍة
الحقيقي
الس ِّيد ،وبطلها
مرصيَّة منفرد ٍة ،تحدث عنها أحمد لطفي َّ
ُّ
واملؤسس ملصطلح "شخص َّية مرص" هو جامل حمدان.
ِّ
السياسيَّة املرصيَّة بعد  30حزيران/
السياق تحوز التَّط ُّورات ِّ
ويف هذا ِّ
هائل؛ داخليٍّا وخارجيٍّا ،متيِّزه حالة االستقطاب بني
يونيو  2013جدلً ً
الفرقاء التَّاريخيِّني ،ولكن بفارق اصطفاف فريقَي الهويَّة املرصيَّة
ٍ
والحداثة األوربيَّة يف خندقٍ
واحد ضد معسكر الخالفة اإلسالميَّة
بتن ُّوعاته الحزبيَّة والفكريَّة .ويف هذه املعركة يتخندق املعسكر
الشعيَّة ،ومعرك ًة
اإلسالمي ليؤطِّر توابع ثورة  2011بوصفها انقالبًا عىل َّ
ُّ
ض َّد اإلسالم ،بينام يراها الخليط الثَّاين إراد ًة شعبيَّةً ،استخدمت آليَّ ٍ
ات
دميقراطيَّةً ،وساندتها الق َّوات املسلَّحة باعتبارها أحد أعمدة الوطنيَّة
املرصيَّة.
رئيسا ىف تحريك
يف هذا الرصاع يؤدي اإلعالم القديم والجديد دو ًرا ً
السياسات .ومن هنا تم تحييد هذا العامل
ال َّرأي العا ِّم ،وصناعة ِّ
االجتامعي لحالة
من جانبنا ،يف ضوء ما يبدو لنا من أ َّن التَّحليل
َّ
التَّغيري يف مرص رمبا يكون األداة األكرث أمانًا لتحقيق حالتَي املوضوع َّية
واقعي حول دوافع التَّغيري وآل َّياته ،ث َّم
والحياد ،والوصول إىل تقييمٍ
ٍّ
استرشاف مستقبله ،ومدى قدرته عىل تحقيق استقرا ٍر يقود إىل تح ُّو ٍل
كل املجاالت.
اطي ،يكون بطبيعته قاطرة التَّق ُّدم مبرص يف ِّ
دميقر ٍّ
وسوف يتض َّمن هذا التَّقييم محورين رئيسني :األ َّول يعنى باإلجابة
ٍ
واحد؟ والثَّاين
عن السؤال :ملاذا خرس اإلخوان حكم مرص خالل عامٍ
حقيقي.
اطي
ٍّ
يبني فرص مرص يف تح ُّو ٍل دميقر ٍّ
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بعد وصولهم إىل س َّدة الحكم مبنطق التَّنظيم املغلق الذي ال يتفاعل
إال مع من هم معه تنظيميًّا ،ونطاقه األوسع عىل اإلطالق ،وهم
ٍ
شاب لوزي ٍر يف
املتعاطفون معه .أ َّما ال ِّرواية الثَّانية فهي من
مساعد ٍّ
قائل:
اري األخري ،روى شهادته عىل ما جرى يف الوزارة ً
التَّشكيل الوز ِّ
وجدنا أ َّن مفاصل الوزارة ،من مستوى مديري العموم ،قد تح َّولت إىل
اإلخوان ،بإجر ٍ
اءات غري صحيح ٍة قانونيًّا أحيانًا ،فجرى انتداب املنتمني
ٍ
ٍ
من وزار ٍ
مستويات أعىل ،أو ت َّم
أقل ،إىل
وظيفي َّ
وبتصنيف
ات أخرى،
ٍّ
ٍ (((
توظيف من الخارج لعنارص إخوان َّية .
ٌ

تفكيك الروايتني يعني أ َّن اإلخوان قد خرسوا الفئتني االجتامع َّيتني
األقل من
األوسع يف مرص ،وهام :الفقراء الذين يشكِّلون  %40عىل ِّ
السكَّان ،والطَّبقة الوسطى .فال ِّرواية األوىل ت ُظهِر أ ّن اإلخوان مل يدركوا
ُّ
أ َّن قدرة هؤالء عىل تدبري املعيشة ،أو التَّحايل عليها ،مبعنى َّ
أدق،
تستند إىل التَّفاعل مع الحاكمني مبنطق املنافع البسيطة التى تعني
عىل الحياة الشظفة ،والتي تصل أحيانًا إىل ح ِّد الجوع ،وذلك عرب
الحصول عىل تسهيالت إجرائ َّية؛ من أمثلة عال ٍج عىل نفقة ال َّدولة،
الصغر .وقد فوجىء ال َج ْوعى بأ َّن هذه
أو إقامة املرشوعات املتناهية ِّ
الطَّلبات املحدودة مقصور ٌة عىل أعضاء التَّنظيم وأنصاره فقط.

أ َّما ال ِّرواية الثَّانية فتشري إىل تط ُّو ٍر مل تشهده مرص منذ عام  ،1952وهو
إقامة دولة الحزب عىل ٍ
أسس أيديولوجيَّ ٍة يف املستويات الوسيطة
أ َّو ًال ،أسباب خسارة اإلخوان
من البريوقراط َّية املرصيَّة التَّليدة ،مبا يعني ،أ َّو ًل ،استبعاد قطا ٍع واسعٍ
الحكومي الذي يعمل به نحو خمسة ماليني
من املوظَّفني يف الجهاز
ِّ
حكم مصر
مواطنٍ  ،كان ال ب َّد أن يتح َّولوا يف هذه العمل َّية إىل ُمعادين لل ِّنظام
نلجأ إىل روايتني مختلفتني رمبا تفرسان ما يجري يف مرص حال ًّيا :ال ِّرواية
وخصوصا
منطقي ،هو تهديد مصالحهم املبارشة،
لسبب
الحاكم،
ٍ
ً
ٍّ
ٍ
األوىل من إنسانٍ
بسيط يكسب قوته يو ًما بعد يومٍ  ،قال يل" :مل نكن
نعرف كيف ندخل إليهم" ،مبا يعني أ َّن اإلخوان تح َّركوا يف الشَّ ارع  1وزارة القوى العاملة املرصيَّة ،وديوان محافظة املنوف َّية ،وغريهام أمثل ٌة كثريةٌ.
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أ َّن نظام األجور يف البريوقراط َّية املرصيَّة قائ ٌم عىل مبدأ الحوافز
متجاهل مبدأ األجر مقابل
ً
واملكافأت والبدالت للمواقع الوظيف َّية،
العمل((( .ويعني ،ثانيًا ،اعتامد اإلخوان عىل ٍ
أسس إداريَّ ٍة فاسد ٍة،
انكشفت أمام ال َّناس ،وهي أ َّن إسرتاتيج َّية التَّمكني لها األولويَّة عىل
بكل مفرداته لدى
يني ِّ
آليَّات الحكم ال َّرشيد .ومن هنا فق َد الخطاب ال ِّد ُّ
جامعة اإلخوان صدق َّيته التي َّأسست شعب َّيتهم يف الفئات االجتامع َّية
الحكومي.
وخصوصا داخل القطاع
الوسيطة يف مرص،
ً
ِّ
وبعي ًدا عن الشَّ هادات املبارشة ،فمن املؤكَّد أ َّن الفئات االجتامعيَّة
خصوصا األقباط ،مل يحصلوا عىل دعم اإلخوان عىل اإلطالق،
امله َّمشة،
ً
تاريخي
خطاب
عىل ال ّرغم من الجهود اإلخوانيَّة لجذبهم عرب تأسيس
ٍ
ٍّ
(((
يشري إىل حرص حسن الب َّنا عىل التَّفاعل اإليجا ِّيب معهم  ،فهذه
املحاولة مل تكتسب صدق َّي ًة لدى األقباط عىل اإلطالق ،استنا ًدا إىل
ٍ
قيادات إخوان َّية يف مكتب اإلرشاد خالل العقود
فتاوى صدرت من
الثَّالث املاضية ،وميكن رصدها اعتبا ًرا من عام  ،1980عندما نرشت
مجلَّة الدَّ عوة يف كانون األ َّول/ديسمرب فتوى ملح َّمد الخطيب ،عضو
مكتب اإلرشاد ،بعدم جواز بناء الكنائس ،وكذلك فتوى من مصطفى
مشهور ،مرشد الجامعة ،عام  ،1997أكد فيها أ َّن عىل األقباط دفع
بديل من االلتحاق بالجيش(((.
الجزية ً
املنشق حال ًّيا عن الجامعة ،موقف الجامعة ال ِّنها َّيئ
وبلور محمد حبيب،
ُّ
من مسألة املواطَنة بقوله" :نظرتنـا لألقباط عىل أنَّهم مواطنون لهم كافَّة
حقوق املواطنة((( ،ويرتتَّب عىل ذلك حقُّهم الكامل يف تو ِّل الوظائف
التشُّ ح لل ِّرئاسة ينبع من كونه
العا َّمة ،ما عدا رئيس ال َّدولة ،استنا ًدا إىل أ َّن َّ
(((
والي ًة كربى ،وال والية لغري املسلم عىل املسلم"  .وقد أعلنت الجامعة
تول األقباط واملرأة منصب رئيس ال َّدولة ،وذلك يف
املوقف ذاته يف عدم ِّ
اإلصالحي الذي طُرِح عىل املرصيِّني عام .2007
برنامجها
ِّ
ئايس يف
وقد ُص ِّنفت احتجاجات املرصيِّني ضد اإلعالن "ال ِّد
ِّ
ستوري" ال ِّر ِّ
وخصوصا يف التظاهرات الحاشدة حول
ترشين الثَّاين/نوفمرب ،2012
ً
السياسية
2
تقرير االتِّجاهات االقتصاديَّة اإلسرتاتيج َّية( ،القاهرة :مركز ال ِّدراسات ِّ
واإلسرتاتيجيَّة.)2003 ،
دسوقي" ،اإلخوان املسلمني واألقباط" ،ويكبيديا اإلخوان املسلمني ،عىل
 3عبده مصطفى
ّ
الرابط اآليت:
http://www.ikhwanwiki.com/index.
)php?title=%D8%A8%A8%D8%A7%D8%B7_(1
4 AL Ahram weekly, 13/4/1997.
الهضيبي عام  1998ىف مق ِّر مجلَّة الدَّ عوة بالقاهرة ،ناقشنا
 5جمعني لقا ٌء واملستشار مأمون
َّ
خالله وضع األقباط يف الجيش ،وكان من رأيه َّأل يؤدُّوا الخدمة العسكريَّة ،وأن يدفعوا الجزية.
 6ترصيحات ملح َّمد حبيب (ومل يكن أعلن انشقاقه عن اإلخوان املسلمني حينها) ،جريدة
الشق األوسط 27 ،ترشين الثَّاين/نوفمرب .2005
َّ
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ئايس ،بأنَّها تظاهرات املسيح ِّيني ،وذلك من جانب
قرص االتِّحادية ال ِّر ِّ
يايس
خريت الشاطر((( الذي يُنظَر إليه يف مرص عىل أنَّه صانع القرار ِّ
الس ِّ
َّبيعي أن تفشل مغازالت اإلخوان
الحقيقي ،وطبقًا لذلك كان من الط ِّ
ُّ
وأل يعت َّد األقباط بوعود
لألقباط خالل حكم ال َّرئيس مح َّمد مريسّ ،
ديني
اإلخوان،
ً
وخصوصا أنهم يصفون خطاب اإلخوان ضمن خطاب ّ
استعال ّيئ(((.
من املفهوم يف هذا السياق أن يفقد اإلخــوان كتل ًة سكان َّي ًة من
املرصيِّني ال يُستهان بها؛ إذ تذهب بعض التَّقديرات إىل أ َّن أعداد
املتظاهرين األقباط يف امليادين املرصيَّة يو َمي  30حزيران/يونيو 2013
و 26متُّوز/يوليو  2013كانت غري مسبوقة وقد بلغت املاليني يف كل
الصعيد،
تظاهرة(((َّ .
ولعل ذلك هو ما يفرس الهجوم عىل بعض كنائس َّ
وعىل كنيس ٍة ىف بورسعيد أيضً ا صبيحة تظاهرات  26متُّوز/يوليو .بل
إن مطالبات األقباط بإقرار مبدأ املواطَنة املتساوية اعتربها جانب من
اإلسالميني نتيج ًة مبارش ًة لعزل مريس(.((1
الشيحة العليا من الطَّبقة
أما يف ما يتعلق باملرأة ،فمن املؤكَّد أ َّن َّ
الوسطى والفئات االجتامع َّية العليا واألرستقراط َّية يف املجتمع ترفض
أسباب:
وتفصيل ،لثالثة
ً
جامعة اإلخوان ،جمل ًة
ٍ
تعليم متميِّ ًزا وقادرة عىل نقد
1.1أ َّن هذه الرشيحة متعلِّمة
ً
يني لإلخوان ،واكتشاف مواطن عطبه.
الخطاب ِّ
الس ِّ
يايس وال ِّد ِّ
رشيعي ضد الحقوق املستق َّرة لل ِّنساء،
يايس والتَّ
2.2األداء ِّ
الس ُّ
ُّ
وخصوصا عىل صعيد الحريَّات العا َّمة واألحوال الشَّ خصيَّة،
ً
من جانب اإلخوان والسلف ِّيني ،وهو ما انعكس عىل التَّمثيل
ال ِّنسا ِّيئ يف مجلس الشَّ عب عام  ،2011وهو الذي مل يتجاوز
اإلخباري Copt
 7فيديو منقول عن قناة الجزيرة مبارش مرص ،عىل موقع شبكة ال َّرصد
ِّ
 Realالقبط َّية ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=69281
وانظر أيضً ا :بيرت مجدي" ،ليسوا مثانني أو ستني بل مئ ٌة باملئة أقبا ٌط يا شاطر" ،موقع صحيفة
التَّحرير ( )2012/12/12عىل الرابط اآليت:
http://www.tahrirnews.com/news/view.aspx?id=9750a04c-f1e7-46bd-acf616073a35e042
 8ع َّزت أندراوس" ،األقباط واإلخوان املسلمني" ،موسوعة تاريخ األقباط ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.coptichistory.org/new_page_1242.htm
 9ال ت ُجري الدَّولة حاليًّا إحصا ًء سكَّانيًّا عىل ٍ
طائفي ،وتذهب تقديرات األقباط إىل
أساس
ٍّ
السكَّان أي نحو  14مليون نسمة .انظر املوقع اإللكرتو َّين لجريدة
أنَّهم ميثِّلون نسبة  %15من ُّ
السابع ،عىل ال َّرابط اآليت:
اليوم َّ
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1083416
 10محمود سلطان" ،هل كان عزل مريس انتصا ًرا لألقباط يف مرص؟" ،شبكة األخبار العرب َّية
محيط ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/JmC702

دراسات وأوراق تحليليّة
معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان

نسبة  %1.8من املقاعد( .((1كام انعكس عىل طبيعة الجدل
يايس" ،وهو ما
الربملا ِّين من جانب أح ـزاب "اإلســام ِّ
الس ِّ
بالشيعة اإلسالم َّية
كشف عن ركاك ٍة تصل إىل ح ِّد الجهل َّ
ذكوري يعاين من تركي ٍز
خطاب
الصحيحة( ،((1وانحيا ٍز إىل
ٍ
َّ
ٍّ
األنثوي يف املرأة وتجاهل كينونتها اإلنسان َّية.
الجزء
عىل
ِّ
فقد تحدث بعض النواب يف مجلس الشعب عن جواز زواج
الــقــارصات( .((1وسعى مجلس الشُّ ورى إىل إلغاء املجلس
القومي للمرأة ،عرب عمل َّي ٍ
فضل عن
ات ممنهج ٍة لتشويهه(ً ،((1
ِّ
موقف جامعة اإلخوان املسلمني من وثيقة األمم املتَّحدة
املناهضة للعنف ض َّد املرأة( ،((1كام تجاهل ال ُّدستور مسألة
حامية الطُّفولة .وأخ ًريا ،ش َّجع هذا الجدل وطبيعته املتش ِّددة
عىل ظهور حرك ٍة محدود ٍة لجامعات "األمر باملعروف وال َّنهي
بالسويس يف الشَّ ارع،
شاب ُّ
عن املنكر" التي تس َّببت يف مقتل ٍّ
بسبب مرافقته لفتا ٍة(.((1

27
حزب الح َّرية والعدالة موقفًا مراوغًا من هذه املسألة ىف
لفي أ َّن الفروق
برنامجه االنتخا ِّيب ،كام اعترب حزب ال ُّنور َّ
الس ُّ
تؤسس مامرسة متيي ٍز
الفسيولوج َّية بني ال ِّرجال وال ِّنساء ِّ
ض َّدهن ،وتح ِّدد عمل املرأة يف أدوارهــا اإلنجاب َّية فقط،
وهو األمر الذى أعطاه دستور  2012أيضً ا وزنًا أعىل ،مبا ال
وخصوصا يف املا َّدة
يقارن باألدوار اإلنسانيَّة والعا َّمة للمرأة،
ً
العارشة .كام مل يُرت َجم البند الثَّالث من مق ِّدمة ال ُّدستور يف
موا َّد مح َّددة املضامني ،وهو البند الذي يشري إىل أ َّن ال ِّنساء
شقائق ال ِّرجال ،له َّن ما لل ِّرجال من حقوقٍ وعليه َّن الواجبات
واملسؤوليات نفسها(.((1

واملنهجي الذي بلورته أحـزاب "اإلسالم
لبي
3.3املوقف َّ
ُّ
الس ُّ
يايس" من املرأة؛ إذ رفضت جامعة اإلخوان املسلمني
ِّ
الس ِّ
تول املرأة رئاسة ال َّدولة عام  ،2007من دون إعالن املوقف
ِّ
(((1
يؤسسه ،بل بسبب الجهل به أحيانًا  .واتَّخذ
الفقهي الذي ّ
ِّ
السياسيَّة للمرأة املرصيَّة" ،مجلَّة الدِّ ميقراط َّية ،عدد
 11أماىن الطَّويل" ،تحدِّيات املشاركة ِّ
متُّوز/يوليو ، 2013ص ص .177-170
بطلب للجنة الشَّ كاوى واالقرتاحات
 12تقدَّم ال َّنائب مح َّمد العمدة يف  12نيسان/أبريل ٍ 2012
مبرشوع قانونٍ  -دعمه فيه آخرون  -بإلغاء املادَّة  20من قانون األحول الشَّ خص َّية؛ معل ًِّل
القومي للطُّفولة هناك إقصا ٌء ألحكام
القومي للمرأة واملجلس
طلبه بأنَّه منذ إنشاء املجلس
ِّ
ِّ
السفر إىل الخارج
حق
وجة
ز
ال
ومنح
ة،
ي
خص
الشَّ
األحوال
ترشيعات
الشيعة اإلسالم َّية ،ومنها
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
من دون إذن زوجها .انظر :الب َّوابة ال َّرسم َّية للجامعة اإلسالم َّية املرص َّية ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/NpZqVO
 13تعدَّدت مرشوعات القوانني املقدَّمة من ال ُّن َّواب إىل مجلس الشَّ عب لتنظيم ال َّزواج،
وتحديد ح ٍّد أدين لعمرالعروس ،كان آخرها مرشوع القانون الذي تقدَّم به الدُّكتور عادل
عفيفي ،رئيس حزب األصالة ،وكيل لجنة حقوق اإلنسان مبجلس الشَّ عب ،مطالبًا بإلغاء ال َّن ِّص
للشيعة التي
أجنبي ومرصيَّ ٍة عىل  25عا ًما .مؤكِّدًا أنَّه
السن بني
امللزم َّ
ٌ
مخالف َّ
بأل يزيد فارق ِّ
ٍّ
السياق نفسه ،تقدَّم ال َّنائب
للس ِّن بني األزواج .يف ِّ
مل تذكر س ًّنا معيَّن ًة لل َّزواج ،ومل تحدِّد فارقًا ِّ
لفي ،نارص مصطفى شاكر ،عضو مجلس الشَّ عب عن حزب ال ُّنور ،مبرشوع لتخفيض س ِّن
َّ
الس ُّ
ال َّزواج من  18إىل  16عا ًما .انظر :جريدة الوفد 27 ،آذار/مارس.2012 ،
 14انظر :بوابة األهرام اإللكرتون َّية ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://gate.ahram.org.eg/News/323173.aspx
الشق األوسط ،عىل ال َّرابط اآليت:
اإللكرتوين لصحيفة َّ
َّ
 15املوقع
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12527&artic
le=721050#.Ugdk-dJHKK8
العريب ،عىل ال َّرابط اآليت:
َّ
 16املوقع
اإللكرتوين لصحيفة ّ
http://www.alarabynews.com/?p=43227
ونيس ،راشد الغ ُّنوىش هذا ال َّرأي ،وف َّند
 17دحض املفكِّر
اإلسالمي ،رئيس حزب ال َّنهضة التُّ ِّ
ُّ
ويش ،املرأة بني القرآن وواقع املسلمني( ,القاهرة:
ن
الغ
اشد
ر
انظر:
املغلوطة.
أسسه الفقه َّية
ُّ
ّ

والشَّ اهد هنا أ َّن جز ًءا ال يُستهان به من الهيئة ال ِّنسائيَّة ال َّناخبة
ٍ
يايس" عا َّمةً،
( 23مليون
صوت) أصبحت ض َّد أحزاب "اإلسالم ِّ
الس ِّ
خاصةً.
واإلخوان املسلمني َّ
السياسيَّة ،فإ َّن عد ًدا من العوامل قد ساهم
ويف ما يتعلَّق بالتَّفاعالت ِّ
بغض ال َّنظر عن مخطَّطات إفشالهم من
يف فشل اإلخوان يف الحكمِّ ،
جانب ما اصطُلِح عىل تسميته بال َّدولة العميقة ،ونستطيع أن نشري
إىل أسباب فشل اإلخوان يف ال ِّنقاط التَّالية:
1.1عدم إدراك اإلخوان مدى التَّح ِّديات الهائلة والواقعيَّة لحكم مرص
يف مرحلة غليانٍ
ثوري ترتفع فيه نسبة التَّوقُّعات الشَّ عب َّية ،وذلك
ٍّ
يف أعقاب حكم مبارك الذي ج َّرف ال َّدولة املرصيَّة ،وفكَّك مفاصلها،
وأقعد قدراتها الكامنة.

سألت شخصيًّا د .عصام العريان يف مقابل ٍة مبركز
دار ُّ
الشوق ,)2012 ،ص ص .118-112وقد ُ
الفقهي لهذا ال َّرأي ،فلم يفد بيش ٍء.
السياسيَّة باألهرام عن أسس املوقف
ال ِّدراسات ِّ
ِّ
السياس َّية للمرأة املرصيَّة".
 18أماين الطَّويل" ،تحدِّيات املشاركة ِّ
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2.2افتقاد منوذج تنمي ٍة اقتصاديَّ ٍة (نظريَّة) يستجيب ملطالب الكتلة
دعوي
خطاب
السكَّان َّية املرصيَّة الهائلة؛ إذ يعتمد اإلخوان عىل
ٍ
ٍّ
ُّ
(((1
فضل عن تناقض
يحسبونه كافيًا للتَّنمية ومواجهة التَّح ِّديات ً .
وأي ترشيعات منحازة إىل مبدأ العدالة
مصالح التَّنظيم وأفـراده ِّ
مؤسسات ال َّدولة،
االجتامع َّية؛ فقد عمل معظم اإلخــوان خارج َّ
وأصبحت لديهم إمربطوريات اقتصاديَّة هائلة مثل تنظيمهم ،وهي
للضائب التَّصاعديَّة ،أو رفع الح ِّد األدىن
تتعارض وس َّن قانونٍ عاد ٍل َّ
لألجور ،وهي أمو ٌر أفقدتهم تأييد قطا َعي الشَّ باب والفئات الوسطى
فضل عن الفقراء الذين يرون يف الرضائب
من الطَّبقة الوسطىً ،
تناقضات إخوانيَّ ٍة أو رص ٍ
ٍ
اعات مل ت ُكشَ ف تفاصيلها بع ُد،
دعم لقدرة ال َّدولة عىل تقديم الخدمات لهم؛ من صح ٍة 5.5ما بدا من
التَّصاعديَّة ً
السلطة القضائ َّية؛ إذ
أزمة
مع
عامل
ت
ال
يف
ا
ي
باد
مظاهرها
أحد
وكان
َّ
ً
ُّ
وتعليمٍ وبني ٍة تحتيَّ ٍة.
السلطة القضائيَّة بعد تع ُّهد
أقدم مجلس الشورى عىل مناقشة قانون ُّ
3.3غلبة مرشوع التَّمكني لإلخوان يف مفاصل ال َّدولة ،وهو أم ٌر أكسبهم
بأل
ال َّرئيس مريس أمام أعضاء مجلس القضاء األعىل يف قرص االتِّحاديَّة َّ
السياديَّة تحت مظلَّة
عداء البريوقراطيَّة املرصيَّة
ومؤسسات ال َّدولة ِّ
َّ
يناقَش هذا القانون إال أمام مؤمت ٍر للعدالة(.((2
وخصوصا بعد تعيني طاقم الرئاسة والحكومة
الهواجس املتبادلة،
ً
6.6افتقاد الكوادر والكفاءات اإلخوانية القادرة عىل قيادة ال َّدولة،
وال َّنائب العا ِّم واملحافظني يف حركتهم األخرية من اإلخوان.
فتشكَّلت الحكومات يف فرتة حكم ال َّرئيس مريس بصعوب ٍة بالغ ٍة ،ويف
الصادر
4.4العمل َّيات ال ُّدستوريَّة الفاشلة ،ومنها اإلعالن "ال ُّدستوري" َّ
طويلٍ
يايس انطبا ًعا
الس
ارع
الشَّ
ة
ي
العمل
هذه
وأعطت
،
زمني
مدى
ِّ
َّ
َّ
ٍّ
من جانب ال َّرئيس يف ترشين الثَّاين/نوفمرب  2012الــذي أسس
ٍ
ٍ
خصوصا مع غياب تص ُّورات واقعيَّة للحكم،
لسلطات لها طابع ديكتاتوري ،وكذلك عملية صناعة ال ُّدستور املرصي عن مدى عجز اإلخوان،
ً
ِّ
َّ
الحكومي؛ حيث تحفل
شكيل
ت
ال
يف
ا
ات
ي
املحسوب
عىل
واالعتامد
أيضً
َّ
َّ
ِّ
ٍ
وإجراءاتها املتع ِّددة؛ من تكوين لجن ٍة من اإلسالم ِّيني ،ومتثيلٍ
ضعيف
السياسيَّة بروايات ع َّد ٍة تكشف مامرسات وثيقة
للمرأة واألقباط ،ث َّم اإلرساع بكتابة دستور ال يحوز توافقًا مجتمعيًّا(((2؛ كواليس ال ُّنخب ِّ
الصلة مبامرسات نظام مبارك.
ِّ
السياس َّية اإلخوان من التَّفاعل اإليجا ِّيب مع
إذ حرمت هذه العمل َّيات ِّ
السياس َّية األخرى ،بل إنها حرمتهم من حلفائهم َّ
القوى ِّ
ئايس وشخصيَّة ال َّرئيس ،فعرب  59خطابًا
السلف ِّيني أيضً ا7.7 ،طبيعة الخطاب ال ِّر ِّ
ٍ
رغم ما بذله األخريون من
محاوالت جا َّدة دائبة لتجسري املسافات بني للرئيس مريس  -مبع َّدل خمسة خطابات شهريًّا  -تض َّمنت خطاباته
السياس َّية األخرى ،وهى املبادرات التى قبلها تحالف لغ ًة اعتربها املرصيون يف كثريٍ من األحيان ال تليق برئيس دولة مرص،
اإلخوان والقوى ِّ
(((2
فضل عن فراغ كثريٍ من هذه الخطابات
اإلنقاذ املعارض ومل يقبلها اإلخوان  ،وذلك عىل ال ُّرغم من خيانة وال تعكس خرب ًة سياسيةًَ ،
التاجع عن من مضمونٍ
اإلخوان وال َّرئيس مريس لتعهداتهم أمام الشَّ عب؛ من َّ
منطقي ،وغياب الهيكلة املطلوبة ملثل هذا ال َّنوع من
ٍّ
وربا يكون من األه ِّم َّية مبكانٍ اإلشارة إىل دراسة
حجم املشاركة ِّ
السياس َّية ،سوا ًء ىف االنتخابات الربملانية أو ال ِّرئاس َّية ،الخطابات ال ِّرئاس َّيةَّ .
وعدم التزام ال َّرئيس مريس بتع ُّهداته بتحقيق التَّحالف
الوطني الواسع تحليل مضمونٍ ألحد حوارات ال َّرئيس مع جريدة األهرام؛ حيث
ِّ
السياس َّية؛ فقد ب َّينت وثيق ٌة صادر ُة أشارت ال ِّدراسة إىل أ َّن العبارات اإلنشائ َّية غري مح َّددة املضمون
يف اجتامع فريمونت أمام القوى ِّ
السلف ِّيني طبيعة الجهود التي بذلوها مع اإلخوان املسلمني قبل
عن َّ
مؤسس
 30يونيوِّ ،
السياسيَّة األخرى( .((2بل إ ِّن ِّ
لحل األزمة مع القوى ِّ
صباحي،
السابق لرئاسة الجمهوريَّة ،حمدين
عبي ،املرشَّ ح َّ
ّ
التَّ َّيار الشَّ ِّ
قد قبل َّ
الس ِّيد
مؤسسة ال ِّرئاسة يف لقا ٍء مع َّ
كل أنواع التَّعاون مع َّ
السودا ِّين األسبق ،إمام األنصار ،يف مرص،
َّ
الصادق املهدي ،رئيس الوزراء ُّ
نائب
مش ًريا إىل أنَّه ال يطلب سوى إلغاء اإلعالن ال ُّد
ستوري ،وتعيني ٍ
ِّ
عا ٍّم من مجلس القضاء األعىل ،وتكوين حكوم ٍة مستقلَّ ٍة ،لإلرشاف
عىل االنتخابات .وقد اعترب إمام األنصار يف هذه الجلسة أ َّن ما تطلبه
املعارضة أم ٌر مرشوع(.((2

قائل :إن الله سيزيد حجم
السامء يف أحد الفيديوهاتً ،
 19رفع ال َّرئيس مريس يديه إىل َّ
مياه ال ِّنيل.
ٌ
وتحليل ،شهادة من داخل الجمع َّية
ٌ
توثيق
 20وحيد عبد املجيد ،أزمة دستور ،2012
ٌ
التَّأسيس َّية( ،القاهرة )2013 :ص ص.32-5
"عتاب هادئٌ لإلخوة املخالفني يف الدَّاخل والخارج" ،صحيفة املرصي
 21يارس برهامي,
ٌ
اليوم 20 ،متُّوز/يوليو  ،2013عىل ال َّرابط اآليت:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=390477

مرسبة لحزب ال ُّنور عن ال َّرئيس املعزول مريس تض َّمنت ات ٍ
ِّهامات ض َّد
 22انظر" :وثيقة رسيَّة َّ
السعوديَّة" ،املوقع اإللكرتو ُّين ملعهد العربيَّة لل ِّدراسات
السوريَّة واإلخوانيَّة يف ُّ
دعاة الجامعة ُّ
عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/V67tTV
وداين األسبق ،إمام األنصار ،وحمدين
الس ِّ
الصادق
السيِّد َّ
ِّ
املهدي ،رئيس الوزراء ُّ
 23اجتام ٌع بني َّ
عبي يف  17أيَّار/مايو .2013
ئاىس
ِّ
السابقِّ ،
املرصي َّ
صباحي ،املرشَّ ح ال ِّر ِّ
مؤسس التَّيَّار الشَّ ِّ
 24جريدة الوفد 26 ،ترشين الثَّاين/نوفمرب .2012

دراسات وأوراق تحليليّة
معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان
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ٍ
معلومات متثِّل ما نسبته  %48من الحوار ،وأ َّن كام اهت َّم هذا املنهج أيضً ا بصورة عرض خارطة الطَّريق وإخراجها؛
والتي ال تستند إىل
املرصي،
منص ٍة جامع ٍة ملك ِّونات املجتمع
نسبة  %36فقط من إجابات ال َّرئيس متثِّل إجاب ًة عن األسئلة ،بينام من حيث إعالنها من عىل َّ
ِّ
السييس لهذه
السؤال( .((2بتن ُّوعاته ال ِّدين َّية والجيل َّية والجنس َّية ،ف ُق ِّدم عرض ِّ
كانت نسبة  %15من اإلجابات خارج نطاق املوضوع أو ُّ
الخارطة بحضور شيخ األزهر ،وبابا األقباط ،واملرأة ،والشَّ باب ،وهي
عبي.
صور ٌة حظيت بالتَّأييد الشَّ ِّ

يك لجامعة اإلخوان يف معادلة
8.8إعطاء وزنٍ مبالَغٍ فيه لل َّدعم األمري ِّ
املرصي
السياسة ال َّداخل َّية ،وهو أم ٌر يفتقر إىل الخربة املطلوبة بالتَّاريخ
ِّ
ِّ
مؤسسات ال َّدولة يف التفاعل مع مثل هذا
الحديث ،وإىل كفاءة بعض َّ
التَّح ِّدي ،وإىل إسناده بدعمٍ شعبي أيضً ا.
السياق نستطيع القول إن اإلخوان املسلمني ،قد فقدوا دعم
يف هذا ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ألسباب واقعيَّة متن ِّوعة مرتبطة باملصالح
الكتلة املرصيَّة الحرجة،
ٍ
حرييض التي
املبارشة لهذه الكتلةِّ ،
بغض ال َّنظر عن حالة الشَّ حن التَّ
ِّ
تقوم بها وسائل اإلعالم من الفريقني ،وتقف من ورائها مصالح محليَّةٌ
وبغض ال َّنظر أيضً ا عن حالة دعم بعض
أو إقليميَّ ٌة أو حتى دوليَّةٌ،
ِّ
مؤسسات ال َّدولة عمليَّة التَّظاهر ض َّد اإلخوان يف املرحلة األخرية من
َّ
املوضوعي إلزاحتهم.
نضج الظَّرف
ِّ

ثان ًيا ،فرص االستقرار
يمقراطي في مصر
والتَّح ُّول ال ِّد
ِّ
السييس،
تض َّمنت خارطة الطريق التي أعلنها وزير ال ِّدفاع ،عبد الفتَّاح ِّ
حقيقي ،ولك َّن صدق َّية هذه الخارطة مرهون ٌة
اطي
ٍّ
مالمح تح ُّو ٍل دميقر ٍّ
بعبور عد ٍد من التَّح ِّديات األساس َّية .ومن امله ِّم يف هذا السياق أن نتع َّرض
ملنهج إعالن هذه الخارطة؛ من حيث اعتامدها عىل املخطَّط الشَّ با ِّيب يف
مطلب متوات ٌر
السلطة إىل رئيس املحكمة ال ُّدستوريَّة العليا ،وهو
تسليم ُّ
ٌ
السياسيَّة املرصيَّة منذ إزاحة ال َّرئيس األسبق حسني مبارك
لدى ال ُّنخب ِّ
وخصوصا من الفريق املد ِّين الذي كان منحازًا
مبارش ًة يف شباط/فرباير،
ً
املرصي قبل إجراء االنتخابات الربملان َّية.
إىل فكرة كتابة ال ُّدستور
ِّ
 25صفوت العامل" ،تحليل كالم ال َّرئيس مريس" ،موقع طريق األخبار ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://elakhbar.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=198862

املوضوعي ،فقد استندت خريطة الطَّريق إىل
ويف ما يتعلَّق بالشِّ ِّق
ِّ
تح ُّرك الق َّوات املسلَّحة استجاب ًة لبلورة إراد ٍة شعبيَّ ٍة مثَّلتها حركة
أي ٍ
طرف إال بعد أن حقَّقت
"مت ُّرد" التي مل يُلتفَت إليها من جانب ِّ
هائل يف فرت ٍة محدود ٍة ،مستند ًة إىل ما أسلفناه يف الجزء
دعم شعبيًّا ً
ً
رضر مصالح معظم املرصيِّني من حكم
األ َّول من هذا التَّقييم من ت ُّ
مؤسسات
اإلخوان .وإذا كانت هذه الحركة قد حازت إسنا ًدا من بعض َّ
عبي
ال َّدولة فاملؤكَّد أ َّن هذا اإلسناد (إن كان حدث) ٌ
الحق لإلسناد الشَّ ِّ
املرصي لحركة مت ُّرد ،وليس سابقًا لها.
ِّ
السياق إىل أن اإلرادة الشَّ عب َّية املرصيَّة
وال ب َّد من اإلشارة يف هذا ِّ
قد اعتمدت عىل إجر ٍ
اءات دميقراط َّي ٍة مع َرت ٍف بها ،من حيث اللجوء
يايس
إىل املطالبة بآل َّي ِة االنتخابات املبكِّرة ً
بديل من انسداد األفق ِّ
الس ِّ
ٍ
سيايس من جانب
استقطابات هائل ٍة وعدم توفيق
تحت مظلَّة
ٍّ
ال َّرئيس يف قراءة هذه اإلرادة يف ضوء الهواجس التَّاريخية من جانب
اإلخوان ض َّد الجيش ،وما يقول به اإلخوان من تقاعس األجهزة األمن َّية
يف حامية ال َّرئيس إبَّان حكمه( .((2كام إنه من امله ِّم تأكيد أ َّن تدخُّل
السياس َّية قبل  30حزيران/يونيو
الجيش عرب توجيه اإلنذارات للقوى ِّ
جاء يف ضوء تفاعلٍ بني وزير ال ِّدفاع وال َّرئيس ،بدا فيه ال َّرئيس عاج ًزا
يايس بشكلٍ منفصلٍ عن جامعته ،وذلك يف ضوء
عن قراءة املشهد ِّ
الس ِّ
السياس َّية الروس َّية،
السياس َّية املحدودة التي دفعت القيادات ِّ
خرباته ِّ
والسعي إىل مقابلة الرئيس بوتني
ً
مثل ،بعد زيارته منتجع دوفيستي َّ
(((2
إىل عدم االعتداد به ،ووصفه بفاقد الخربة والحكمة م ًعا .
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو :هل جاء تدخُّل الجيش يف
السياسة طبقًا ملح ِّد ٍ
للشع َّية؟ نلجأ
دات مقبول ٍة ،أم أنَّه تح ُّر ٌك فاق ٌد َّ
ِّ
ٍ
السياس َّية الحديثة
ات
ي
األدب
يف
عليها
فق
ت
امل
ات
املؤش
من
د
عد
إىل
هنا
ِّ
َّ
ِّ
َّ
مقبول:
ً
العتبار التَّدخُّل العسكري
والقمعي االستقالة استجاب ًة
االستبدادي
•أن يرفض ال ِّنظام
ُّ
ُّ
للمطالب الشَّ عبية.
•أن ينارص الجيش الشَّ عب يف مطالب مرشوع ٍة دميقراط ًّيا.

السابق ،قناة الجزيرة 31 ،متُّ وز/يوليو .2013
 26املستشار أحمد ميك ،وزير العدل َّ
الشوق 28 ،متُّ وز/يوليو
 27عمر عبد الحميد" ،هل حزنت روسيا عىل مريس؟" ،جريدة ُّ
 ،2013عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.shorouknews.com/columns/amr
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ٍ
وخصوصا يف ضوء التَّح ِّديات األمن َّية يف سيناء ،وانتشار
بعالقات وثيق ٍة مع الشَّ عب قامئ ٍة عىل االحرتام .اإلسرتاتيج َّية،
•أن يتمتَّع الجيش
ً
املؤسسة لتنظيم القاعدة يف وسط إفريقيا.
السلفية الجهاديَّة ِّ
َّ
•إذا دعا الجيش إىل انتخابات ح َّر ٍة ونزيه ٍة خالل م َّدة قصري ٍة.
السلطة إىل قاد ٍة دميقراط ِّيني منتخبني من جديد.
إذا نقل الجيش ُّ
السياسيَّة املمثَّلة بجبهة اإلنقاذ لن تكون تابع ًة للجيش يف
أ َّن الحركة ِّ
ٍ
وميكننا أن نجد يف أداء تلك الحكومة وفقًا لهذه املؤرشات
حقيقي،
اطي
ٍّ
حاالت ضوء خرباتها املرتاكمة ،ومطالبتها املستم َّرة بتح ُّول دميقر ٍّ
السياسيَّة لزعاماتها.
عامل َّي ًة مثيل ًة للحالة املرصيَّة؛ مثل :تركيا عام 1960؛ إذ تدخَّل الجيش ورمبا أيضً ا نتيجة املصالح ِّ
اطي املنتخب بعد تظاهرات طالبية
ُّ
التيك إلقالة حكومة الحزب ال ِّدميقر ِّ
أ َّن هناك وعيًا قد تبلور لدى املرصيِّني ،نتيجة ثورة كانون الثَّاين/يناير،
الصحافة واملفكرين .كام أن هذه الحالة تشبه أيضً ا
وشعبية وقلق لدى ِّ
اطي والعدالة االجتامع َّية ،يصعب
ثورة "الوالت" يف الربتغال عام 1974؛ حيث تدخَّل الجيش ضد الرئيس بتحديد مطالب للتَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
َّ
متا ًما احتواؤها بعمليَّة تد ُّخلٍ
رش من الجيش.
سيايس مبا ٍ
ٍّ
االستبدادي إستادو نوفو الذي س َّبب انحطاطًا اقتصاديًّا وو َّرط بالده
ِّ
السيناريو الثَّاين فيمكن أن يتحقَّق يف حال رفض اإلخوان املسلمني
أما
التيك أردوغان هو اآلخر وصل إىل
يف مشكالت .كام أن رئيس الوزراء ُّ
ِّ
ٍ
الحكم عقب انتخابات جاءت بعد االنقالب
والسعي الستمرار
العسكري األبيض الذي قام تقديم
ِّ
اطيَّ ،
تنازالت حقيق َّي ٍة ملصلحة التَّح ُّول الدميقر ِّ
(((2
به الجيش يف عام  1997ضد نظامٍ تع َّدى عىل ح ِّريَّات املجتمع .
السياس َّية املرصيَّة يف إطار ثنا ٍّيئ بني حكوم ٍة مدن َّي ٍة وإسالمٍ
املعادلة ِّ
سيايس كام كان الحال يف حكم مبارك ،وتشري التَّفاعالت بني اإلخوان
السياسة أم
السؤال املرشوع هنا هو :أيخرج الجيش
ُّ
املرصي من ِّ
ُّ
ٍّ
السياس َّية
يستويل عىل ُّ
السلطة عرب عد ٍد من الوسائل املطروقة؛ منها :ترشُّ ح وزير والحكومة إىل استمرار العقل َّية اإلخوان َّية املفضية إىل األزمة ِّ
ال ِّدفاع لالنتخابات ال ِّرئاسيَّة ،وهو الذي يحوز شعبيَّ ًة هائل ًة قد تغري املرصيَّة؛ فالوساطات التي قادتها الواليات املتَّحدة األمريك َّية بني
اتجاهاته ،أو إقدام َّ
املؤسسة العسكريَّة عىل تقديم وجو ٍه لصيقة بها ،األطراف املرصيَّة ظلت رهينة التَّخندق اإلخوا ِّين يف إطار املطالبة بعودة
تضمن عمل َّي ًة دميقراط َّي ًة شكل َّي ًة فارغةً.
مسك
السابقة عىل  30حزيران/يونيو؛ ومنها :التَّ ُّ
السياس َّية َّ
عنارص البيئة ِّ
يف تقديرنا أ َّن هناك ً
حل يجب أن يستند إىل دستور  ،2012وإىل فكرة "تفويض" مريس
أي ٍّ
فرصا لسيناريوهني متضا َّدين :أ َّولهام أن تعمل بأ َّن َّ
بفض
كوابح هذا التَّو ُّجه بفاعل َّية ،والثَّاين أن تتعطَّل هذه الكوابح و تتح َّول صالحياته ملن ينوب عنه ،وذلك من دون تقديم تنازالت تتعلَّق ِّ
إىل دوافع لقبول الجميع بدو ٍر
ٍّ
سيايس أكرب للجيش يف املرحلة املقبلة .اعتصامي منطقتي رابعة العدويَّة أو ال َّنهضة ،أو يف ما يتعلَّق برتاجعها
السيناريو األ َّول عىل ال ِّنقاط التَّالية:
ويعتمد تحقُّق ِّ
عن إسرتاتيجية التَّصعيد يف الشَّ ارع التي اكتسبت طاب ًعا عنيفًا(،((2
السياسة إىل ح ٍّد يجعل وانتهى األمر بإعالن الحكومة وصول املباحثات إىل طريق مسدود ،ثم
عدم رضا الشَّ باب عن تدخُّل الق َّوات املسلَّحة يف ِّ
وخصوصا يف ما يتعلَّق بسيطرة العسكريِّني عىل
منظومة مبارك مستمرةً،
فض االعتصامني بالق َّوة يف  14آب/أغسطس  ،2013ومالحقة قيادات
ً
ِّ
املناصب املدن َّية ،وقد بدأ تح ُّرك الشَّ باب بالفعل يف ما أسموه امليدان الجامعة وأنصارها املتهمني بارتكاب أعامل عنف َّية والتَّحريض عليها ،مع
الثَّالث الذي دعا إىل تظاهر ٍ
ات ع َّد ٍة.
السياس َّية لغري املتَّهمني بذلك منهم.
ترك املجال مفتو ًحا للمشاركة ِّ
التكة
أ َّن األزمات االقتصاديَّة حاكم ٌة يف مرص ،ومن مث َّة فإ َّن هذه َّ
إجامل ،إىل أ َّن الجيش سيكون له
ً
السياق تتَّجه تقديراتنا،
هذا
يف
ِّ
الثَّقيلة قد تكون ضا َّر ًة بالجيش أكرث منها نافعةً ،يف ضوء سيطرته عىل
السياسيَّة ،وأ َّن هذا الوزن مرتهن
يل غري مبارش يف العمليَّة ِّ
وز ٌن مستقب ٌّ
باملؤسسة العسكريَّة يحقق طموحاتها.
خاص
اقتصا ٍد موا ٍز ٍّ
َّ
ٍ
تنازالت يف هذه املرحلة،
بأمرين؛ هام :مدى قدرة اإلخوان عىل تقديم
أ َّن مدركات الق َّوات املسلَّحة اإلسرتاتيج َّية تعطي وزنًا أعىل للحفاظ
وقدرة الحكومة يف مجال العدالة االجتامعيَّة .أما إذا تخندق اإلخوان
الحساسة من
املؤسسة العسكريَّة املرصيَّة يف هذه املرحلة
َّ
عىل َّ
املتغيات اإلقليمية؛ إذ فقدت األمــة العربية الجيشني العراقي ومل تحقق الحكومة مطالب العدالة االجتامع َّية فسوف تشهد مرص
َّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
حتم موج ًة ثالث ًة من ثورة  25يناير.
ً
املرصي مزي ًدا من األعباء
متغياتٌ تلقي عىل الجيش
ِّ
والس َّ
ُّ
وري ،وهي ِّ
السياسة
اطي يف مرص بني تحديَي عسكرة ِّ
 28انظر :جورج ثروت فهمي" ،التح ُّول الدِّميقر ُّ
وتسييس الجيش" ،موقع منتدى البدائل العر ّيب لل ِّدراسات ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/ubV4sr

الهلباوي ،يف حوا ٍر مع قناة الحياة
السابق يف جامعة اإلخوان املسلمني ،كامل
 29ذكر
ّ
ُّ
القيادي َّ
الفضائيَّة املرصيَّة يف  22آب/أغسطس  2013أنَّه حرض  20اجتام ًعا بشأن املصالحة ،رفضها
اإلخوان كلَّها .انظر موقع أخبارك عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.akhbarak.net/articles/m/13332838#.Uhh4yNJHJ2U
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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.

33
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
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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
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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.

38
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
ّ
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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:
http://www.almasryalyoum.com/node/820041
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صالح النعامي

*

ما وراء االحتفاء اإلسرائيلي
باالنقالب العسكري في مصر

تناقــش هــذه الورقــة مواقــف النخــب اإلســرائيلية ،وترحيبهــا باالنقــاب العســكري فــي مصــر،
أي مــدى تعكس هذه المواقف حقيقة الموقف اإلســرائيلي الرســمي ،على الرغم من
وإلــى ّ
عــدم إعالنــه .وتســتعرض الورقة تكثيف رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهــو تحركاته،
وتوظيــف النخبــة اإلســرائيلية الحاكمــة عالقاتهــا الدوليــة وجهودهــا الدبلوماســية ،من أجل
تأمين االعتراف بالحكومة التي جاء بها االنقالب ،ال سيما لدى اإلدارة األميركية.
ً
مبــرزة مصلحــة إســرائيل في دعــم االنقالب،
وتقــدم الورقــة تفســيرات للمواقــف اإلســرائيل ّية،
ّ
عــدة عوامل ،أبرزها :اســتعادة الشــراكة اإلســتراتيجية مــع مصر ،وبعث
ذلك
فــي
فتســتعرض
ّ
العربــي ،وتجفيف منابــع الحركات اإلســامية ،ومحاصــرة حماس،
االعتــدال
الحيــاة فــي محور
ّ
وتحفيز المفاوضات ،وإطالة أمد الحســم في سورية ،وتوسيع دوائر الشرخ واالستقطاب في
العالم العربي ،وتضييق الخناق على إيران ،إضافة إلى العوائد االقتصادية.
* باحث وصحايف متخصص يف الشأن اإلرسائييل وتقاطعاته املختلفة.
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عىل ال ّرغم من ِحرص إرسائيل الرسمية عىل ض ْبط النفس وعدم التعبري
عن موقف من االنقالب العسكري الذي أ َّدى إىل ع ْزل الرئيس املرصي
محمد مريس ،فإ ّن ال ُّنخب اإلرسائيلية استغرقت يف جدل عميق وواسع
يف ما يتعلَّق باالنقالب وتداعياته ،إذ برزت خالل هذا الجدل ،عىل
خاص ،مظاهر االحتفاء العارمة ،عالوة عىل التوسع يف ط ْرح
نح ٍو ّ
التوصيات املتعلقة بهذا املوضوع.
وستحاول هذه الورقة الوقوف عىل مظاهر االحتفاء اإلرسائييل
فضل عن اإلحاطة بجملة الرهانات اإلسرتاتيجية
باالنقالب وتفسريهً ،
املعب
ّ
الخاصة باملتحاورين يف شأنها .واستعراض املواقف اإلرسائيلية َّ
عنها يف املجال العا ّم ،ونعني بها تلك التي متيل إىل تأييد ما جرى يف
مرص منذ  30يونيو ،وبدرجة أكرب منذ  3يوليو ،ال يعني أنه مث ّة عالقة
لالنقالبيني ،أو املتظاهرين ،أو ال ُّنخب السياسية التي قادتهم ،بهذه
مم جرى
املواقف اإلرسائيلية .فام سنستعرضه هو املواقف اإلرسائيلية ّ
بدل من املواقف املرصية من إرسائيل.
يف مرصً ،
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السييس ،والدميقراطية غري املتنورة للرئيس مريس؛ ال يوجد يف
إرسائيل جدل متعلّق بهذه املسألة ،فكلُّنا مع السييس ،كلُّنا مع
االنقالب العسكري ،كلُّنا مع الجرناالت الحليقي اللّحى الذين
تلقَّوا تعليمهم يف الواليات املتحدة ،ونحن نؤيِّد حقَّهم يف إنهاء
ُحكم زعيم منتخب ملْتَ ٍح ،عىل ال ّرغم من أنه تلقَّى تعليمه ،أيضً ا،
يف الواليات املتحدة ،وعىل ال ّرغم من أ ّن هؤالء الجرناالت كان
يوجب أن يكونوا خاضعني لتعليامته ،كام هو الحال يف ال ُّنظم
الدميوقراطية".

االحتفاء باالنقالب
عىل ال ّرغم من التعليامت التي أصدرها رئيس الحكومة اإلرسائيلية
بنيامني نتنياهو لوزرائه بالتزام الصمت وعدم التعليق عىل االنقالب
العسكري ،الذي أطاح الرئيس املرصي محمد مريس ،فإ ّن ال ُّنخب
اإلرسائيلية احتفت باالنقالب العسكري احتفا ًء يلفت النظر .وقد
تض َّمن الجدل اإلرسائييل بشأن االنقالب الكثري من الثناء واإلعجاب
بالسييس .ولقد ص َّور الكاتب اإلرسائييل آرييه شافيت مظاهر االحتفاء
حظي بها االنقالب العسكري وحالة اإلعجاب مبا أقدم
العارمة التي َ
(((
عليه السييس" ،عىل النحو التايل :
•"إ ّن الجرنال عبد الفتاح السييس هو بطل إرسائيل ،فال يحتاج
ـاص ،حتى
املــرء إىل أن تكون لديه عني ثاقبة ،عىل نح ٍو خـ ّ
الخفي اللذين
يكتشف نسبة التشجيع العميق واإلعجاب
ّ
تك ّنهام ال ُّنخبة اإلرسائيلية لقائد قوات الجارة الكربى من الجنوب
الذي أقدم عىل س ْجن الرئيس املنتخب الذي كان قد ع َّينه يف
منصبه .ويف الوقت الذي يحتدم الجدل ،يف الواليات املتحدة،
بشأن املوقف من التنوير غري الدميقراطي الذي ميثله الجرنال
 1انظر :آرييه شافيت" ،الكيمياء اإلرسائيلية تجاه الجرنال السييس" ،هارتس،2013/ 7/11 ،
عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2068559

وال ميكن ف ْهم مظاهر االحتفاء اإلرسائييل العارمة باالنقالب مبعزل
عن املوقف اإلرسائييل التقليدي من ال ُّنخب الحاكمة يف مرص بعد
ثورة الخامس والعرشين من يناير ،ذلك أنه موقف ينطلق من
افرتاض مفاده أ ّن احتفاظ العسكر مبعظم الصالحيات يف مرص ميثل
رض بهذه
"مصلحة قومية" إلرسائيل؛ يف حني أ ّن إضعاف نفوذهم ي ّ
املصلحة((( .وإ ّن محافل التقدير اإلسرتاتيجي يف إرسائيل ترى يف هيئة
الحكم القامئة حاليًّا يف مرص بعد االنقالب ،تلك التي تض ّم العسكر
واللرباليني ،أفضل صيغة ُحكم ميكن أن يساهم وجودها يف تحقيق
مصالح إرسائيل اإلسرتاتيجية؛ إذ يسود افرتاض مداره عىل أ ّن مثل
فاعل ج ّدا يف مواجهة "الجهات املتطرفة" ،ألنه
هذا التحالف سيكون ً
(((
ال توجد قيود أيديولوجية متنعه من القيام مبهمة املواجهة هذه .
ومن املفارقة أ ّن مظاهر االحتفاء الذي تبديه ال ُّنخب اإلرسائيلية بشأن
عب عن هذا املوقف بوضوح وزير الدفاع اإلرسائييل السابق بنيامني بن اليعازر ،انظر:
2
َّ
أمول من مبارك ،هل كان من املمكن َّأل يعلم
سامي برييتس" ،بن إليعازر :لو كنت أتلقى ً
املوساد؟" ،ذي ماركري ،2012 /4 /27 ،عىل الرابط:
http://www.themarker.com/dynamo/1.1694938
 3هذا التقييم جاء ضمن تقدير موقف أعدّه طاقم من باحثي "مركز أبحاث األمن القومي"،
انظر :هأمبخا همترسيت" ،الثورة يف مرص :توصيات إلرسائيل" ،2013 /07 /11 ،عىل الرابط:
http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=94&incat=&read=11728
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ما وراء االحتفاء اإلسرائيلي باالنقالب العسكري في مصر

ظل شبه إجامع داخل إرسائيل عىل
االنقالب العسكري يف مرص تأيت يف ّ
وصف ما حدث بأنه انقالب عسكري عىل رئيس منتخب((( .ويف بعض
األحيان يحمل االحتفاء اإلرسائييل بانقالب العسكر وتزيينه يف طياته
عب الزعم أ ّن
مضامني عنرصية ذات خلفيات استرشاقية استعالئيةْ ،
التجربة دلَّت عىل أ ّن الدميقراطية ال تصلح للعرب ،وأ ّن الطغاة فقط
هم الذين بإمكانهم ُحكم مرص(((.
وقد استف َّزت مظاهر االحتفاء باالنقالب العسكري يف مرص بعض
أصحاب الرأي الذين رأوا أ ّن هذه املظاهر تعكس يف الواقع نفاق
ال ُّنخب اإلرسائيلية وعدم مبدئيتها؛ فهي تبيح لنفسها تربير التع ِّدي
عىل الدميقراطية ،ألنها جلبت للحكم قوى ال تنسجم مع مصالح
إرسائيل ،وأل ّن صعود اإلخوان ساعد – ضمن أمور أخرى  -حركة
حامس(((.

رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ووزير دفاعه موشيه
يعلون ومستشار األمن القومي يعكوف عامي درور يف الجهد الهادف
إىل ضامن االعرتاف األمرييك باالنقالب وعدم قطْع املساعدات للجيش
كل من وزير الخارجية األمرييك جون
املرصي ،من خالل تواصلهم مع ّ
كريي ،ووزير الدفاع تشاك هيغل ،ومستشارة األمن القومي سوزان
رايس ،وحثّهم عىل عدم اإلصغاء إىل الدعوات التي تصاعدت يف
الواليات املتحدة مطالب ًة بوقف تقديم الدعم للجيش املرصي ،عىل
أساس أ ّن تواصل هذا الدعم يتعارض مع القانون األمرييك ،الذي يحظر
تقديم املساعدة لق َّوة انقلبت عىل حكومة منتخبة((( .ومبا أ ّن الحكومة
األكرث مييني ًة وتطرفًا يف تاريخ إرسائيل قد كانت معني ًة بتقديم الدعم
السيايس واملايل لالنقالب ،فقد انشغلت الكثري من ال ُّنخب اإلرسائيلية
مبؤسسة الحكم بتقديم نصائح وتوصيات متعلقة بالسبل
املرتبطة ّ
الكفيلة بدعم االنقالب وضامن تكريس رشعيته الداخلية.

ومن األهمية مبكان الوقوف عند جملة التوصيات التي قدمها "مركز
الدعم اإلسرائيلي لالنقالب
أبحاث األمن القومي" اإلرسائييل الذي يُع ّد أحد أه ّم محافل التقدير
بسبل
إ ّن التزام إرسائيل الرسمية الصمت إزاء ما حدث يف مرص ،يتناىف اإلسرتاتيجي يف إرسائيل لص َّناع القرار يف تل أبيب ،يف ما يتعلّق ُ
مع ما نرشته الصحف اإلرسائيلية عن التحرك الكثيف الذي قامت د ْعم االنقالبيني يف مرص وتكريس رشعيتهم(((:
به حكومة اليمني برئاسة نتنياهو من وراء الكواليس لضامن نجاح
11.1رضورة القيام بتحرك عاجل وفاعل لتشجيع املستثمرين
االنقالب .ومبوجب هذه التغطية الصحفية ،مل ترت ّدد ال ُّنخبة اإلرسائيلية
األجانب عىل تدشني مشاريع البنى التحتية يف مرص ،من
الحاكمة يف توظيف عالقاتها الدولية ،محاول ًة بذلك تأم َني اعرت ٍ
اف
أجل توفري فُرص العمل وتقليص مستويات البطالة يف مرص،
باالنقالب ،وال سيام ضامن اعرتاف اإلدارة األمريكية .وقد تو ّجهت
بالنظر إىل أ ّن استمرار تدهور األوضاع االقتصادية يف مرص
الحكومة اإلرسائيلية من خالل ع ّدة قنوات إىل مسؤولني كبار يف اإلدارة
سيه ِّدد ُحكم العسكر.
املس باملعونات األمريكية املق ّدمة للجيش
األمريكية ،مطالب ًة بعدم ّ
2.2يجب عىل إرسائيل أن تطلب من الواليات املتحدة تشجيع
املرصي ،املق ّدرة بـ  1.3مليار دوالر ،بالنظر إىل أ ّن قطْع املساعدات
األنظمة العربية التي ناصبت ُحكم اإلخــوان املسلمني
كل من
سينعكس سلب ًّيا عىل األمن القومي اإلرسائييل((( .وقد شارك ّ
العداء ،وال سيام السعودية وبعض دول الخليج ،عىل مواصلة
تقديم املساعدات لحكم العسكر من أجل ضامن نجاح
حكمهم ،مع تأكيد أ ّن هذه األنظمة كانت معن َّية بإفشال
4 Hillel Frisch, Welcome Back to Mubarak’s Egypt, 04/ 07/ 2013,
http://besacenter.org/perspectives-papers/welcome-back-to-mubaraks-egypt
ُحكم اإلخوان ،ألنها كانت ترى أ ّن نجاح حكمهم قد يولد قوة
 5عىل سبيل املثال ،اعترب السفري السابق واملعلق بوعاز بسموت ،أ ّن االنقالب يثبت أ ّن نظام
دفعٍ تؤث ِّر سلب ًّيا يف فرص بقائها.
حكم عىل غرار نظام مبارك هو الذي يصلح فقط ،للتعامل مع املرصيني ،انظر :بوعاز بسموت،

"مرص تحتاج إىل مبارك جديد" ،إرسائيل اليوم،07 /07 /2013،
http://www.haaretz.co.il/.premium-1.2062705
عبوا عن هذا املوقف ،املفكر اإلرسائييل جون لينسرت ،انظر :جون لينترس" ،يا
 6أحد الذين َّ
له من انقالب ساحر" ،واي نت ،عىل الرابط:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4401602,00.html
 7براك رفيد" ،إرسائيل للواليات املتحدة :واصلوا تقديم الدعم للجيش املرصي" ،هارتس،
 ،2013/ 7/9عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2066810

3.3السعي إليجاد قنوات اتصال بالحركات الشبابية ذات التوجه
العلامين اللربايل التي شاركت يف تفجري الثورة املرصية ،وذلك
بتوظيف القوة اإلرسائيلية الناعمة من خالل ط ْرح فكرة

 8املرجع السابق.
 9انظر" :الثورة يف مرص" ،مرجع سابق.
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حل املشاكل االقتصادية أو االطالع عىل
التعاون يف مجال ّ
تجربة إرسائيل يف إدارة الحكم.
إىل جانب ذلك ،هناك من دعا إىل تحديد مكامن الخطر االقتصادي
التي ته ِّدد ُحكم العسكر وإىل املسارعة إىل تقديم املساعدة يف حلِّها،
وال سيام يف ما يتعلَّق مبشكلتي املياه والزراعة ،مع تقديم اقرتاح
يعرض إمكانية استفادة مرص من القدرات التقنية والعلمية إلرسائيل،
لتقليص تأثري هاتني املشكلتني(.((1

أي
وبالطبع ال توجد مؤرشات دالّة عىل نجاح إرسائيل يف تحقيق ّ
خطوة من هذه الخطوات التطبيعية ،وال سيام أ ّن قادة التحرك
االنقاليب يف مرص يستندون إىل ما يسمونه "رشعية الشارع" ،ومثل
هذه الخطوات تساهم يف تقويض حتى هذا النوع من الرشعية.
وقد وصل الحامس واالحتفاء باالنقالب إىل ح ّد مطالبة بعض ال ُّنخب
الرئيس األمرييك باراك أوباما باستخدام نفوذه من
السياسية اإلرسائيلية
َ
أجل تغيري القانون األمرييك الذي يحظر تقديم ال َّدعم لجهات تنقلب
عىل نظام ُحكم منتخَب( .((1وقد ظلَّت ال ُّنخب اإلرسائيلية تؤكِّد ما
تع ّده عوائد إيجابية يف حال نجاح ُحكم تحالف العسكر واللرباليني يف
إدارة شؤون مرص ،وأهمية ذلك يف كبْح جامح اإلسالميني يف املستقبل
القريب والبعيد(.((1
 10جاءت هذه الدعوة يف تقدير موقف أعدَّه وكيل وزارة الخارجية السابق ألون ليفني،
والباحث يوفال بوستون ،انظر :ألون ليفني" ،الرشق األوسط ينشطر أربع َة أقسام" ،سيكور
مموكاد( ،يونيو  ،)2013عىل الرابط:
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html
 11لقد صدرت هذه الدعوة عن وزير القضاء السابق والرئيس السابق لحركة "مرييتس"
اليسارية التي تدَّعي احرتام الدميقراطية ،ومل يرتدَّد الوزير يف وصف الرتدُّد األمرييك بـ"السخيف"،
انظر :بويس بيلني" ،املساعدات األمريكية ملرص :املنطق يتحدَّث" ،إرسائيل اليوم ،عىل الرابط:
http://www.israelhayom.co.il/opinion/99547
عب عنه إفرايم كام ،كبري باحثي "مركز أبحاث األمن القومي" اإلرسائييل ،انظر:
 12هذا ما َّ
إفرايم كام" ،إرسائيل ومرص :الخطر والفرصة" ،إرسائيل اليوم ،عىل الرابط:
http://www.israelhayom.co.il/opinion/103013
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الرهاناتاإلسرائيليةعلىاالنقالب
إ ّن االحتفاء اإلرسائييل باالنقالب وتج ّند الحكومة األكرث تط ُّرفًا يف تاريخ
إرسائيل لضامن عدم محارصتها دوليًّا يعكسان ،يف الواقع ،أه ّمية
الرهانات التي تعقدها الدولة العربية عىل ذلك االنقالب ،وسعيها يف
توظيفه لتخليصها من التداعيات "السلبيًّة" لثورات الربيع العريب التي
رضت ببيئتها اإلسرتاتيجية ،ويف هذا السياق يتعرض الباحث لجملة
أ َّ
من الرهانات:

ً
أوال :استعادة الشراكة اإلستراتيجية مع مصر
نظرت إرسائيل إىل ثورة الخامس والعرشين من يناير بوصفها نقطة
تح ّول فارقة يف عالقتها مبرص؛ حيث انطلقت ال ُّنخبة العسكرية
اإلرسائيلية من افرتاض مفاده أ ّن هذا الحدث التاريخي امله ّم مي ِّهد
لتحول درامتييك يف نسق العالقة بني الجانبني .ولعل التطور الذي
ك َّرس هذا االنطباع هو القرار الذي اتخذته لجنة الشؤون العربية يف
مجلس الشعب املرصي بتاريخ  ،2012 /3 /12عندما دعت اللجنة
املجلس العسكري الحاكم برئاسة املشري طنطاوي إىل أ ّن إرسائيل هي
"العدو الرئيس" ملرص ،وأ ّن الدولة العربية هي أكرب مصدر تهديد لألمن
القومي املرصي؛ وأنه يجب التعامل مع إرسائيل عىل هذا األساس.
وعىل ال ّرغم من أ ّن قرار اللجنة الربملانية املرصية مل يرتك صدى
حظي باهتامم كبري لدى ال ُّنخب
واس ًعا للجدل الداخيل املرصي ،فإنه َ
السياسية والعسكرية يف تل أبيب بوصفه تطو ًرا "تأسيسيًّا" ملرحلة
جديدة يف العالقات مبرص( .((1وإ ّن هذا التحول ،يف نظر املستويات
اإلرسائيلية ،كان يؤذن بانتهاء الرشاكة اإلسرتاتيجية التي كانت قامئة
بني الجانبني يف عهد نظام الرئيس املخلوع مبارك ،عىل ال ّرغم من
تواصل بعض صور التنسيق األمني بني الجانبني حتى يف عهد الرئيس
املعزول مريس .وكان معيار تحقُّق الرشاكة اإلسرتاتيجية مع نظام
مبارك ،يتمثل بتط ُّوع مرص ملساعدة إرسائيل يف تحقيق أهداف
إسرتاتيجية وتحقيق اخرتاقات إقليمية( .((1ولقد ظلت إرسائيل ترى
 13يهودا دحوح هليفي" ،عالمات مقلقة بشأن إرسائيل يف الربملان املرصي عشيَّة االنتخابات
الرئاسية" ،مركز القدس لشؤون املجتمع ،2012/ 3/14 ،عىل الرابط:
http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=839&DBID=1&LNGID
=2&TMID=99&IID=26556
 14أوضح الجرنال رون تريا ،الباحث يف "مركز أبحاث األمن القومي" اإلرسائييل مفهوم
الرشاكة اإلسرتاتيجية الذي كان قامئًا بني إرسائيل ومرص يف عهد مبارك ،إذ أشار إىل أ ّن الرشاكة
اإلسرتاتيجية متثلت بوضوح من خالل نظام مبارك ملساعدة مرص عىل تحقيق أهداف
إسرتاتيجية ،مش ًريا إىل دور هذا النظام يف متكني إرسائيل من ش ّن حرب لبنان الثانية ،2006
وحرب غزة  ،2008يف "ظروف مثالية" ،إىل جانب تط ُّوع مرص يف محارصة حامس والتصدي
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يف مرص تحت ُحكم مبارك "حجر الزاوية األه ّم يف النظام اإلقليمي"،
إذ كان االنطباع السائد لدى ص َّناع القرار يف تل أبيب أ ّن السياسات
(.((1
اإلقليمية التي اتبعها مبارك كانت تالئم املصالح اإلرسائيلية متا ًما
وإ ّن إدراك مدى استفادة إرسائيل من الرشاكة اإلسرتاتيجية مع نظام
مبارك وعمقها ،كان مس ّوغًا لدى ال ُّنخب السياسية اإلرسائيلية ملطالبة
الواليات املتحدة بقطْع املساعدات عن مرص يف عهد مريس ،لرفضه
السامح باستعادة هذه الرشاكة(.((1
ما يُغري إرسائيل بالتفاؤل بتبعات االنقالب عىل مريس ،ليس إمكانية
استعادة مظاهر الرشاكة اإلرسائيلية فحسب ،بل حالة الفوىض
ُرص
وحقيقة االستقطاب وعدم االستقرار من العوامل التي ستقلِّص ف َ
بأي تحرك نهضوي يساهم يف تغيري موازين
تف ُّرغ املرصيني للقيام ِّ
القوى القائم أيضً ا(.((1
تأمل إرسائيل أن يكون أ ّول مظاهر استئناف الرشاكة اإلسرتاتيجية مع
ُحكم العسكر هو تعزيز التعاون مع الجيش املرصي يف مواجهة البؤر
الجهادية يف سيناء والتصدي لعمليات تهريب السالح عرب سيناء إىل
قطاع غزة ،بالنظر إىل أ ّن هذا األمر سيح ُّد الخطر املنبعث من قطاع
غزة ،وال سيام عىل الجبهة الداخلية اإلرسائيلية( .((1ومن هنا تصاعدت
الدعوات يف إرسائيل عقب االنقالب من أجل التعامل مبرونة وواقعية
نصت
والسامح للجيش املرصي بالعمل بح ِّرية يف سيناء مجاوزًا ما َّ
عليه اتفاقيات كامب ديفيد من أجل محاربة "اإلرهاب" ،مع االنتباه
إىل عدم استغالل املرصيني األمر من أجل تكريس حقائق عىل
األرض(.((1
إليران .انظر :رون تريا" ،اهتزاز الفضاء اإلسرتاتيجي إلرسائيل" ،عدكون إسرتاتيجي ،املجلد ،14
العدد ( ،3أكتوبر .)2011
 15ملزيد من التفاصيل حول التقييم اإلرسائييل لسياسات نظام مبارك ودورها يف تعزيز األمن
القومي اإلرسائييل ،انظر :جايب سيبوين" ،الهزة يف العامل العريب ومغزاها للجيش اإلرسائييل" ،يف:
يوئيل جوزنسيك ومارك هيلري ،عا ٌم عىل الربيع العريب :تداعيات إقليمية ودولية( ،تل أبيب:
مركز دراسات األمن القومي ،مارس  ،)2012ص .75 -71
 16أحد الذين تب َّنوا هذه الدعوة هو يويس بيلني وزير القضاء السابق والزعيم السابق لحركة
"مرييتس" ،انظر :يويس بيلني" ،بني مريس وإرسائيل" ،إرسائيل اليوم ،2012 /6 /27 ،عىل الرابط:
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=9000&hp=1&n
ewsletter=27.06.2012
 17لقد اعترب وزير الخارجية اإلرسائييل السابق أفيغدور ليربمان يف حينه أ ّن مرص بعد
فوز مريس باتت أكرث خطورة من الربنامج النووي اإليراين ،وأ ّن األمر بات يتطلب توجيه
املوازنات ملواجهتها ،انظر :بن كاسبيت" ،ليربمان يحذر نتنياهو :مرص تثري القلق أكرث من
إيران" ،معاريف ،2012/4 /22 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/360/472.html?hp=1&cat=404
" 18الثورة يف مرص" ،مرجع سابق.
 19جاءت هذه الدعوة يف تقدير موقف أعدَّه وكيل وزارة الخارجية السابق ألون ليفني،
والباحث يوفال بوستون ،مرجع سابق.
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ثان ًيا :بعث الحياة
في "محور االعتدال العربي"
لقد انطلقت إرسائيل يف احتفائها ورهاناتها الواسعة عىل االنقالب
العسكري يف مرص من افرتاض مفاده أ ّن هذا االنقالب يفتح املجال
إلحداث تغيري جذري يف منظومة التوازنات اإلقليمية التي فرضتها
الثورات العربية ،وقد يعيد االنقالب وما تبعه من تح ّوالت هذه
املنظومة إىل الواقع عىل نح ِو ما كانت عليه قبل الربيع العريب ،عىل
أن يكون أحد أه ّم مظاهر التحول يف التوازنات اإلقليمية هو انبعاث
محور االعتدال العريب من جديد ،ويُفرتض أن يض ّم هذا املحور إىل
كل من السعودية واألردن وجميع دول الخليج ماعدا
جانب مرصًّ ،
دولة قطر؛ إذ تنطلق إرسائيل من افرتاض مفاده أ ّن هذا التحول
سيسمح لها م ّرة أخرى بهامش مرونة كبري يف التعامل مع دول املنطقة
بكيفيّة تحقِّق مصلحتها( .((2ما يبعث االطمئنان يف ال ُّنخب اإلرسائيلية
عىل عودة منظومات التوازنات التي ترفد انبعاث محور االعتدال
من جديد ،هو ،مسارعة دول الخليج  -ماعدا قطر  -إىل تقديم 12
مليار دوالر إلنقاذ االقتصاد املرصي بعد االنقالب( .((2ومن هنا ،فإ ّن
االفرتاض السائد يف إرسائيل هو أ ّن نجاح تحالف العسكر واللرباليني
سيحسن البيئة اإلسرتاتيجية إلرسائيل ،وذلك
يف جلْب االستقرار ملرص
ّ
من خالل تعزيز فُرص مواجهة الجامعات الجهادية اإلسالمية ،وص ّد
التهديد اإليراين ،وتوفري أحوال أفضل ملواجهة برنامج طهران النووي،
ومن مث ّة ال يجد اإلرسائيليون غضاض ًة يف مطالبة اإلدارة األمريكية
باملساهمة يف تعزيز ق َّوة تحالف الجيش واللرباليني يف مرص(.((2
ً
ثالثا :تجفيف منابع الحركات اإلسالمية
يكمن أحد أه ّم دوافع االحتفاء اإلرسائييل باالنقالب عىل مريس
يف أنه قد مثَّل ،يف نظرهم ،فرص ًة لتقليص دور الحركات اإلسالمية
يف التأثري يف دوائر ُصنع القرار يف العامل العريب ،يف املدى املنظور.
وإ ّن ما ضاعف الشعور بالرضا بالنسبة إىل بعض ال ُّنخب اإلرسائيلية،
حقيقةً ،أ ّن االنقالب أثبت لها بطالن ذلك االنطباع القائل إ ّن اإلسالم
السيايس قوة سياسية ال تهزم ،وال سيام بعد فشل اإلخوان املسلمني
 20املرجع السابق.
 21هذه املعطيات احتفى بها السفري اإلرسائييل السابق يف القاهرة تسفي مزال ،انظر :تسفي
مزال" ،هل منظومة التوازنات يف الرشق األوسط تعود إىل سابق عهدها" ،موقع مركز القدس
لدراسات املجتمع والدولة ،عىل الرابط:
http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=925&DBID=1&LNGID
=2&TMID=99&IID=27867
 22املرجع السابق.
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يف إدارة شؤون بلد مثل مرص أكرث من عام .وترى تلك ال ُّنخب أ ّن تأييد
االنقالب عىل مريس ُّ
يدل عىل أنهم مل
قطاعات واسعة من املرصيني
َ
(((2
يعودوا يؤمنون بشعار "اإلسالم هو الحل"  .ولقد أغرى االنقالب
بعض ال ُّنخب اإلرسائيلية بتقديم تصورات لصورة العالقة "املثالية"
التي يجب أن تكون سائدة بني الجانب العسكري والجانب املدين يف
إدارة الحكم يف مرص ،كام أغرتها دعوة تفويض الجيش املرصي بإعادة
تجربة تدخُّل عسكر تركيا الطاغي يف الحكم ،عندما كانوا يحكمون
تحت غطاء مدين قبل صعود أردوغان( .((2ومل يرت َّدد بعض املعلِّقني
باملؤسسة الحاكمة يف إرسائيل يف دعوة ص َّناع القرار يف تل
املرتبطني
ّ
أبيب من أجل إقناع الغرب بقيادة تحرك عاملي يهدف إىل إبعاد
كل
اإلخوان املسلمني عن الحكم ،وليس ذلك يف مرص فحسب ،بل يف ّ
دولة عربية ،وال سيام تلك التي صعد فيها اإلسالميون(.((2
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حجر الزاوية( .((2ويف إرسائيل هنالك من راهن عىل أ ّن االنقالب
لن يساهم يف انهيار جامعة اإلخوان املسلمني فحسب ،بل سيؤدي
واملؤسسات اإلسالمية العاملة يف أرجاء العامل
رضر املنظامت
ّ
إىل ت ُّ
 وتحدي ًدا يف أوروبا  -الناشطة يف تقديم الدعم للفلسطينيني ويفحمالت ن ْزع الرشعية عن إرسائيل(.((2

ح ْفز المفاوضات
رابعا :محاصرة حماس ،و َ
ً
ال خالف بالنسبة إىل إرسائيل عىل أ ّن حركة حامس هي أكرث األطراف
رض ًرا من االنقالب عىل مريس ،وال سيام بعد كيْل االتهامات لها بشأن
ت ّ
التدخل يف الشأن املرصي ،وبعد أن تحولت إىل "عد ّو االستقرار" يف
مرص ،وهي الصورة التي يسعى اإلعالم املرصي لتثبيتها .ويسود انطباع
يف إرسائيل ُمجمله أ ّن الحكم الجديد سيكون عدائ ًّيا لحركة حامس يف
قطاع غزة ،يف حال استقرار تحالف العسكر واللرباليني يف مرص ،وهذا
كل من تركيا
األمر سيجعلها أكرث ارتباطًا باملساعدات التي تقدمها ّ
وقطر( ،((2يف حني أ ّن يف إرسائيل من يحذِّر من أ ّن "األزمة" التي تعانيها
حامس حاليًّا قد تضط ّرها إىل محاولة استعادة وترية عالقتها بطهران
عقب فقدانها عالقتها مبرص ،ألنها محتاجة إىل الدعم املايل اإليراين(.((2

السؤال املركزي الذي يُطرح بق َّوة يف الجدل اإلرسائييل الداخيل بشأن
مستقبل التعامل اإلرسائييل مع حركة حامس ،عقب االنقالب الذي
قاده السييس ،هو :أتكون إرسائيل أكرث جرأة يف توجيه الرضبات
خاص ،وإىل فصائل املقاومة العاملة يف
العسكرية إىل الحركة بوج ٍه ّ
وضمن "العوائد اإليجابية" لالنقالب ،كام يشري إىل ذلك اإلرسائيليون ،قطاع غزة بوج ٍه عا ّم أم أنها تواصل التعامل مع الحركة بحذر؟
مرتقب يف تشجيع األنظمة العربية عىل ش ِّن حرب ال هواد َة من األهمية مبكان اإلشــارة إىل حقيقة أ ّن الكثري من املستويات
دو ٌر
ٌ
فيها ض ّد اإلسالم السيايس ،وضمن ذلك خطوات قد يتَّخذها النظام الرسمية يف إرسائيل قد استنتجت عقب ثورة  25يناير ،وتحدي ًدا بعد
األردين ض ّد جامعة اإلخوان املسلمني ،إىل جانب َحفْز االحتجاجات فوز مريس ،أ ّن هذا التطور سيقلِّص من قدرة الجيش اإلرسائييل عىل
ض ّد الحكومات التي شكَّلها اإلسالميون ،أو كان لهم فيها مشاركة ما،
 26يرون فريدمان" ،انقالب وبعده دولة عسكرية ...السييس بلباس مبارك" ،واي نت7/31 ،
وال سيام ذلك التحالف الحاكم يف تونس الذي ت ُع ُّد فيه حركة النهضة  ،2013 /عىل الرابط:
مثل :آرييه شافيت" ،اإلسالم يتن َّحى والفوىض تتصاعد" ،هارتس،2013 /7 /4 ،
 23انظر ً
عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/.premium-1.2062705
 24املرجع السابق.
 25يقول دان مرغليت ،كبري معلقي صحيفة إرسائيل اليوم ،املق َّربة من نتنياهو إنه عىل
ال ّرغم من أ ّن إرسائيل الرسمية تحافظ عىل الصمت ومتتنع عن التعليق عىل االنقالب لدوا ٍع
معروفة ،فإنها سعيدة جدًّا بإسقاط حكم اإلخوان ،وستكون سعادتها مضاعفة يف حال إنهاء
كل البلدان التي صعدوا للحكم فيها يف أعقاب الربع العريب ،انظر :دان
ُحكم اإلسالميني يف ّ
مرغليت" ،يجب إبعاد اإلخوان املسلمني من مراكز النفوذ" ،موقع ولال اإلخباري ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=/2680/2657817

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4412018,00.html
السابق يف القاهرة تسفي مزال ،انظر :تسفي مزال" ،حرب
 27هذا ما يتوقعه سفري إرسائيل ّ
ثقافة" ،يديعوت أحرنوت.2013 /7 /4 ،
 28ليفني ،مرجع سابق.
مام ال ّ
شك فيه أ ّن حجم الرهان عىل االنقالب دفع النخب اإلرسائيلية للمبالغة يف تقدير
حجم تأث ُّر حركة حامس مبا حدث ،إذ إ ّن هناك شكوكًا كبري ًة يف كون ص َّناع القرار الجدُد يف
مرص يؤمنون حقًّا مبا يُنسب إىل الحركة من دور يف تخريب األوضاع يف مرص ،وهذا يعني أ ّن
كل
استقرار األوضاع يف مرص ال يقتيض ،من حيث الرضورة ،تكثيف التحرك ض ّد حامس .ويف ّ
األحوال ،ال يوجد هناك أساس لالعتقاد أ ّن سلوك الحكم الجديد يف مرص سيكون أكرث عدائية
تجاه الحركة أكرث من ُحكم الرئيس املخلوع حسني مبارك.
 29فريدمان" ،انقالب وبعده دولة عسكرية" ،مرجع سابق.
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رضب حركات املقاومة الفلسطينية ،وال سيام يف قطاع غزة ،بسبب الجامهري العربية ضغوطًا عىل ص َّناع القرار التخاذ سياسات عدائية
ْ
(((3
التأث ُّر الطاغي الذي بات يتمتَّع به الرأي العام العريب ،ودوره املحتمل تجاه إرسائيل .
يف الضغط عىل ص َّناع القرار يف العواصم العربية للر ّد عىل االعتداءات
وبغض النظر عن موقف الحكومة اليمينية يف تل أبيب من هذه
ّ
(((3
اإلرسائيلية  .فأ ّول وهلة ،بدا االنقالب كام لو كان مح ِّف ًزا إلغراء التوصيات ،فإنها ّ
تدل عىل أ ّن اإلرسائيليني يرون أ ّن هامش الخيارات
إرسائيل باملبادرة إىل التح ُّرش بحركة حامس واستدراجها إىل مواجهة املتاح لدى حركة حامس واملقاومة الفلسطينية مينحها القدرة عىل
عسكرية ،وهذا االنطباع هو الذي خلصت إليه كثري من التحليالت إعادة خلْط األوراق ،وهذا األمر يستدعي الحذر لدى التفكري يف
العربية والفلسطينية عىل وجه الخصوص.
الخيارات العسكرية.

لك ّن الرأي السائد يف إرسائيل ،عىل خالف االنطباعات املتق ِّدمة ،أنه
ليس من مصلحة تل أبيب تحدي ًدا استغالل ما جرى يف مرص الستهداف
حامس وش ّن حمالت عسكرية عىل غزة ،أو حتى زيادة وطأة الحصار.
فبحسب توصيات "مركز أبحاث األمن القومي" اإلرسائييل للحكومة
اإلرسائيلية ،يجب عدم استغالل االنقالب ومحارصة حركة حامس يف
الزاوية ،وظهرها للحائط ،بحيث ال يكون أمامها َّإل خيار واحد ،أال
وهو تكثيف العمل املسلَّح ض ّد إرسائيل( .((3وبحسب هذا املنطق،
فإ ّن دفْع حامس إىل ش ّن عمليات عسكرية ض ّد إرسائيل؛ وما يتبعه
من ردود إرسائيلية ،سيه ِّدد ما تُع ّده إرسائيل فوائد لها من االنقالب
العسكري األخري يف مرص ،بالنظر إىل أ ّن الردود العسكرية اإلرسائيلية
ستجعل الرأي العام العريب يُبدي اهتام ًما بالسلوك اإلرسائييل ،بحيث
يتولَّد ضغْط عىل الحكم الجديد يف القاهرة التخاذ سياسات سلب َّية
تجاه إرسائيل .ولتج ُّنب هذا السيناريو أوىص "مركز أبحاث األمن
القومي" باتخاذ خطوة درامتيكية للتأثري يف منط العالقة بحركة
حامس ،وذلك بتعزيز "العنارص املعتدلة" يف هيئتها القيادية؛ وتتمثل
هذه الخطوة بالتوصل إىل اتِّفاق مع حكومة غزة بشأن استخراج
الغاز االحتياطي املكتشف قبالة ساحل غزة ،وذلك لرشاء الهدوء
األمني( .((3وإ ّن ما يحثُّ محافل التقدير اإلسرتاتيجي يف إرسائيل عىل
استخالص هذه االستنتاجات ،حقيقةً ،أنها تدرك أ ّن االنقالب عىل
مريس مل يقلِّل من دور الرأي العام العريب ،واضطالعه بدور مركزي يف
التأثري عىل دوائر ُصنع القرار ،وال سيام يف البلدان التي شهدت ثورات
الربيع العريب ،لذا ،فإ ّن االستنتاج الذي خلصت إليه الكثري من هذه
املحافل ،هو ،أنه ينبغي ّأل يُهمل تأثري الرأي العا ّم العريب عند التفكري
بش ّن حمالت عسكرية ض ّد املقاومة الفلسطينية ،خشية أن متارس
 30بن كاسبيت" ،اإلخوان املسلمون يرون يف حامس زمالء" ،معاريف،2012 /6 /24 ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/380/123.html?hp=1&cat=479&loc
 31همترسيت" ،الثورة يف مرص" ،مرجع سابق.
 32املرجع السابق.

ويف الوقت ذاته يسود يف إرسائيل رأي مفاده أ ّن االنقالب ،وإخراج
اإلخوان املسلمني من املشهد السيايس ،وتضعضُ ع مكانة حركة حامس،
أحداث ستنعكس "إيجابيًّا" عىل فرص إحياء املفاوضات بني إرسائيل
والسلطة الفلسطينية ،بالنظر إىل أ ّن الرئيس الفلسطيني محمود
عباس سيجد غطا ًء عرب ًّيا إلجراء املفاوضات مع إرسائيل( .((3لك ّن
إجراء املفاوضات ال يعني بالرضورة تحقيق نتائج إيجابية ،وليس ذلك
بسبب منطلقات حكومة اليمني التي نجحت يف إمالء موقفها الذي
يفرض فكرة تجميد االستيطان والتهويد عىل السلطة الفلسطينية
فحسب ،بل ألن االنقالب أضفى ،يف نظر ال ُّنخبة اإلرسائيلية اليمينية،
صدقًا ما عىل خطاب اليمني اإلرسائييل األيديولوجي أيضً ا ،فقد اعترب
بعض الكتاب اليمينيني أ ّن حالة "التشظي" التي يشهدها العامل
تدل عىل ِ
العريب ،والتي برزت عقب االنقالبّ ،
حل الدولتني،
بؤس ِّ
من حيث هو مسار لتسوية الرصاع ض ّد الفلسطينيني ،إذ ال يجدر
بإرسائيل التخيل عن أوراق القوة لديها يف الوقت الذي يستنزف
العرب بعضهم اآلخر(.((3

خامسا :إطالة أمد الحسم في سورية،
ً
َّ
واتساع دوائر الشرخ واالستقطاب
في العالم العربي
إ ّن إحدى الثامر "اإليجابية" لالنقالب عىل مريس ،كام ترصدها
إرسائيل ترتكز عىل أ ّن هذا التطور يساهم يف تحقيق هدف إرسائييل
إسرتاتيجي ،أال وهو إطالة أمد املواجهة املسلحة بني النظام والثوار يف
سورية؛ بالنظر إىل أ ّن تحالف العسكر واللرباليني الحاكم يف مرص تب َّنى
بالفعل مواقف معادية من الثورة السورية ،وهو ما أوقف جملة من
 33تريا" ،اهتزاز الفضاء اإلسرتاتيجي ،مرجع سابق.
 34فريدمان" ،انقالب وبعده دولة عسكرية" ،مرجع سابق.
مثل :نداف هعتسني،
 35هذه الفكرة برزت يف كتابات عدد كثري من الكتَّاب اليمينيني ،انظر ً
"رشق أوسط مستنزف" ،معاريف ،2013 /7 /11،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/489/372.html?hp=1&cat=479
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األمنية( .((4وبحسب املنطق اإلرسائييل ،فقد أ َّدى االنقالب يف مرص،
وما تبعه من وقوع بالد النيل يف حالة من عدم االستقرار األمني
والسيايس واالجتامعي ،إىل تقليل فرص نشوب حرب يف املستقبل بني
حسن البيئة اإلسرتاتيجية إلرسائيل أ ّن االنقالب جاء
مرص وإرسائيل .وما َّ
عقب تفكُّك الجيش السوري الذي جعل فرص حزب الله يف مواجهة
إرسائيل تتضاءل ،وال سيام عقب تورطه يف مواجهة الثورة السورية،
وهذا األمر يسمح بإحداث تقليص يف موازنة األمن ،ويعني توجيه
املزيد من املوارد للمجاالت املدنية .وتكتسب هذه املعطيات أهمية
كبرية ،أل ّن قيادة الجيش اإلرسائييل افرتضت بعيد فوز مريس أ ّن املواجهة
مم جعل هيئة أركان الجيش
بني إرسائيل ومرص باتت مسألة وقتّ ،
(((4
تطالب مبوازنة إضافية بقيمة  15مليار شيكل ( 4.4مليار دوالر) .

اإلجراءات التي اتخذها الرئيس املعزول مريس ملصلحة الثوار ،والتي
وصلت ذروتها يف مشاركة مريس شخصيًّا يف مؤمتر جامهريي حاشد
نظَّمته الجامعات السلفية يف القاهرة لنرصة الثورة السورية( .((3ومام
يضاعف اآلثار "اإليجابية" لالنقالب عىل مريس يف نظر اإلرسائيليني،
الشخ ودوائر االستقطاب يف العامل العريب؛
وسع من بُؤر َّ
حقيقةً ،أنه َّ
الشخ املذهبي الذي وصل إىل مستويات غري مسبوقة بني
فإىل جانب َّ
السنة والشيعة ،وال سيام مع اندالع الثورة السورية ،ووقوف حزب
الله وإيران وقوى شيعية أخرى إىل جانب النظام؛ فإ ّن االنقالب يف
مرص قد أعاد إىل السطح االستقطاب بني املتدينني والعلامنيني يف العامل
العريب ،ومن الواضح أنه كلام تع َّددت بُؤر الرشخ ودوائر االستقطاب
يف العامل العريب ،فإ ّن الرتكيز عىل الرصاع العريب اإلرسائييل يرتاجع،
وهذا يحقِّق الطراز األول من املصلحة اإلرسائيلية(.((3
وإ ّن التقديرات األولية للتكلفة املالية ملتطلبات إعادة بناء القوة
العسكرية عقب فوز مريس ،كام ق َّدمها وزير الخارجية اإلرسائييل
سادسا :تضييق الخناق على إيران
ً
السابق أفيغدور ليربمان لحكومة نتنياهو الثانية ،تفوق العرشة
(((4
إ ّن ق ّوة تضاعف فرص استعادة "محور االعتدال" وفاعليته ،يف العامل مليارات دوالر  .ولنئ كان االنقالب عىل مريس يع ِّزز فرص صمود
العريب ،إمنا هام بَعد االنقالب عىل مريس؛ ذلك أ ّن هذا األمر قد قاد – اتفاقية كامب ديفيد ،فإ ّن تحقُّق هذا السيناريو يحمل يف طياته ،عىل
يف نظر كثري من املحافل اإلرسائيلية – إىل تقليص هامش املناورة أمام الصعيد االقتصادي ،أهمية إسرتاتيجية كربى إلرسائيل ،إذ إ ّن ضامن
إيران ،بالنظر إىل أ ّن هذا التحول قد يزيد من فاعلية القوى اإلقليمية الحفاظ عىل هذه االتفاقية يع ُّد رك ًنا أساس ًّيا من أركان األمن القومي
اإلرسائييل ،ألنه – ضمن أمور أخرى – يضمن عدم عودة إرسائيل
العربية املناهضة إليران ،بعد انضامم مرص إليها( .((3ولقد تط َّوعت
إىل الوضع االقتصادي الكاريث الذي ساد بعد حرب  ،73وقبل توقيع
الكثري من ال ُّنخب اإلرسائيلية يف توصية دوائر ُصنع القرار يف تل أبيب
"كامب ديفيد"؛ إذ كانت موازنة األمن تستحوذ عىل  %47من موازنة
إىل تح ُّرك عاجل من أجل استغالل الواقع الجديد ،وتحسني قدرتها الدولة ،يف حني تتجاوز حصة األمن يف املوازنة عند تف ُّجر ثورة  25يناير
عىل املناورة بني الفرقاء يف العامل العريب ،لتحقيق أكرب قد ٍر من التأثري  %15.1من املوازنة(.((4
عب إيجاد
يف مواجهة إيران ،وتضيق الخناق عىل برنامجها النوويْ ،
قاعدة للتعاون اإلقليمي ض ّد الجمهورية اإلسالمية(.((3

مخاطر

سابعا :العوائد االقتصادية
ً
إ ّن كثريا من األوساط داخل إرسائيل ترى أ ّن تحسن البيئة اإلسرتاتجية إزاء العوائد اإليجابية التي يرصدها اإلرسائيليون بوصفها نتا ًجا لالنقالب
ُّ
ً
للدولة العربية ،عقب االنقالب عىل مريس ،سيسمح للجيش اإلرسائييل عىل مريس ،فإ ّن هناك مخاوف من أن تؤدي حالة عدم االستقرار يف
مبواصلة خططه الهادفة إىل إحداث تقليص يف موازنة األمن وتبني مرص إىل تضاعف خطر الجامعات اإلسالمية املسلحة ،بالنظر إىل أنها
ِّ
إصالحات يف نظام بنيان القوة العسكرية ،مبا يسمح بتقليص النفقات  40ألون ليفني" ،مرص تغرق يف الفوىض" ،سيكور مموكاد( ،يونيو  ،)2013عىل الرابط:
 36ألون ليفني ،يوفال بوستون" ،انتهاء حلم الدميقراطية" ،مجلة سيكور مموكاد( ،يونيو
 ،)2013عىل الرابط:
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/egypt062013.html
توصل إليه ألون ليفني ،وكيل وزارة الخارجية اإلرسائييل السابق ،والباحث يوفال
 37هذا ما ّ
بوستون ،انظر" :الرشق األوسط ينشطر" ،مرجع سابق.
 38املرجع السابق.
" 39الثورة يف مرص ،مرجع سابق.

http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/strategy062013.html
 41حنان جرينبريغ" ،الجيش اإلرسائييل يرجع إىل الجبهة املرصية ويطلب مبلغًا إضافيًّا
بقيمة  15مليار شيكل" ،معاريف ،2012 /6 /28 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/381/473.html?hp=1&cat=875&loc=1
 42بن كاسبيت ،مرجع سابق.
مربرة" ،ذي ماركري ،2011 /01 /30،عىل
 43مرياف أورلزروف" ،المباالة وزارة املالية غري َّ
الرابط:
http://www.themarker.com/markets/1.599447
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ما وراء االحتفاء اإلسرائيلي باالنقالب العسكري في مصر

نتاج حالة الفوىض التي قد يقود إليها احتجاج اإلسالميني عىل ع ْزل
مريس .وتخىش إرسائيل إن تطورت أشكال االحتجاج ض ّد التحالف
الحاكم من العسكر واللرباليني ،فتصل إىل ح ّد قيام الجامعات اإلسالمية
باستهداف إرسائيل انطالقًا من سيناء(.((4
وتنطلق إرسائيل من افرتاض مفاده أ ّن أبرز نتيجة لهذا التحول هو
تضاعف التهديد عىل الجبهة الداخلية اإلرسائيلية ،أل ّن الجامعات
اإلسالمية ستكثِّف استخدام الصواريخ .وإ ّن تضاعف هذه املخاطر
يضفي جانبًا من الصدق ،يف نظر الكثري من املعلِّقني اإلرسائيليني،
عىل قرار الجيش اإلرسائييل بشأن إدخال تغيري عىل بناء منظومة
القوة العسكرية ،ليك تالئم أمداء التهديدات الجديدة .ويُفرتض
أن يهدف التوجه الجديد إىل تحقيق هدفني أساسيني ،هام :حامية
الجبهة الداخلية ،والر ّد بحزم عىل الهجامت من دون االضطرار إىل ش ّن
حرب برية؛ وهذا يستدعي زيادة االستثامر يف مجال تعزيز الوحدات
الخاصة واالستخبارات والدفاعات الجوية وقدرات سالح الج ّو ،وذلك
عىل حساب سالح املدرعات واملدفعية وسالح املشاة( .((4وإن ما
خاص ،هو
يثري القلق لدى دوائر ُصنع القرار يف تل أبيب ،عىل نح ٍو ّ
أن تتمكن الجامعات اإلسالمية من السيطرة عىل سيناء عقب حالة
تنتهي إليها األوضاع يف مرص( ،((4ومن هنا،
الفوىض التي ميكن أن
َ
تدرك املحافل اإلرسائيلية أهمية تكثيف التعاون األمني واالستخباري
بني إرسائيل ومرص يف هذه الفرتة ،إىل ح ّد أ ّن هناك من اقرتح أ ْن
تبادر إرسائيل إىل تزويد مرص بقدرات متكِّن أجهزتها األمنية من ج ْمع
عم يحدث يف سيناء بطريقة ناجعة وف َّعالة(.((4
معلومات استخبارية ّ

كل ما ينطوي عليه األمر من عودة محتملة لإلسالميني(.((4
ال ّرغم من ّ
ويحذِّر روزنبريغ من أ ّن مرص غري قابلة للتقدير العقيل ،أل ّن الفوىض
طويل .ويتَّفق قائد
ً
هي التي تسيطر ،وستبقى مسيطرة زم ًنا آخر
سالح البحرية اإلرسائييل السابق الجرنال إليعازر مروم مع روزنبريغ
عىل أ ّن حالة الفوىض وعدم االستقرار الناجمة عن عدم قبول اإلخوان
تبش بخري إلرسائيل وستكون ِ
خطرة كث ًريا(.((4
املسلمني باالنقالب ال ِّ

خاتمة
لقد احتفت ال ُّنخب اإلرسائيلية باالنقالب العسكري يف مرص ،وتج َّندت
الحكومة اإلرسائيلية ملساعدة االنقالبيني لضامن تحقيق اعرت ٍ
اف بهم،
وعلَّقت محافل التقدير اإلسرتاتيجي ،يف جدل عميق وهي تصوغ
توصيات لدوائر ُصنع القرار يف تل أبيب ،عىل ُسبل مساعدة االنقالبيني
عىل تكريس رشعيتهم ،وذلك أل ّن إرسائيل ترى يف هذا االنقالب فرص ًة
لتحقيق جملة من املكاسب ،وفرصة للتخلص من "العوائد السلب ًّية"
يحسن من
لثورات التحول الدميقراطي يف العامل العريب ،عىل نح ٍو ِّ
بيئتها اإلسرتاتيجية.

ومن الواضح أ ّن الرهانات اإلرسائيلية آنفة الذِّكر تنطلق من خلفية
استرشاقية عنرصية منفلتة ،وأنانية تقارب ما يحدث من حراك سيايس
واجتامعي يف العامل العريب من زاوية املصلحة اإلرسائيلية .وإ ّن أحد
أه ّم مس ِّوغات االحتفاء اإلرسائييل ،هو ،ذلك االفرتاض السائد الذي
ولقد أبدت فئة قليلة من الباحثني اإلرسائيليني أكرث من تحفُّظ عىل سيضع ح ًّدا لعملية التحول الدميقراطي يف العامل العريب ،بالنظر إىل
حالة االحتفاء باالنقالب ،وشكَّكت يف عوائده اإلسرتاتيجية بالنسبة إىل أ ّن وصول هذه العملية إىل غاياتها النهائية يُع ُّد املتطلّب األسايس
ُغي واقع العرب نحو األفضل بطريقة جذرية ،وهذا
إرسائيل ،وال سيام يف ما يتعلَّق باملبالغة يف الحديث عن التداعيات لتحقيق نهضة ت ِّ
ما ال ينسجم مع املصالح اإلرسائيلية.
"اإليجابية" لصعود العسكر وتنامي دور السعودية عىل حساب قطر.
حق الشعوب العربية االعرتاض واالحتجاج
ويحذِّر الباحث واملؤرخ العسكري تشيلو روزنبريغ من أ ّن تح ُّرر من هنا ،فإ ّن كان من ّ
بغض النظر عن طابعه األيديولوجي ،أو اآللية
املرصيني من حالة الخوف سيجعلهم يخرجون لالحتجاج مج َّد ًدا ض ّد عىل أي نظام ُحكمٍ – ِّ
ظل املؤرشات التي تؤكد التي جاء بها – يف الحال التي ترى أنه ال يخدم مصلحتها ،فإنه ينبغي
وخصوصا يف ّ
تحالف العسكر واللرباليني،
ً
حل مشاكل مرص املستعصية ،عىل لل ُّنخب العربية التي قادت ثورات التحول الدميقراطي وف َّجرت
أنه لن يكون بوسع هذا التحالف ّ
الربيع العريب أن تحذَر حال َة االستقطاب السيايس التي قد تؤ ِّدي إىل
التضحية باألهداف العظمى التي ض َّحى العرب بدمائهم من أجلها،
لئل نكتشف أننا ك َّنا ،يو ًما ما ،نسري ُمغ َميض العيون ،منقادين – من
ّ
ندري – للدليل اإلرسائييل لِ َوأْد الربيع العريب يف مهده.
 44انظر :ليفني" ،الرشق األوسط ينشطر" ،مرجع سابق.
دون أن َ

 45املرجع السابق.
 46إييل بردشتاين" ،خوف يف إرسائيل :عنارص إرهابية تسيطر عىل سيناء" ،معاريف ،عىل
الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/486/853.html?hp=1&cat=666&loc=3
 47ليفني ،مرجع سابق.

 48تشيلو روزنبريغ" ،يتن َّبؤون ث ّم يفكرون" ،معاريف ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/487/587.html?hp=1&cat=479&loc=10
 49إليعازر مروم" ،ال يوجد نصف عسكرية ونصف دميقراطية" ،إرسائيل اليوم ،عىل الرابط:
http://www.israelhayom.co.il/opinion/100177
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مروة فكري

*

المؤسسات األمنية
ّ
والحراك الثوري في مصر

تناقــش هــذه الورقــة العالقات بين المؤسســات العســكرية واألمنية في مصــر وقوى الحراك
الثوري منذ ثورة  25يناير .وتق ّيم هذه العالقات عبر ثالث مراحل رئيسة مرّت بها مصر :المرحلة
ّ
االنتقالية األولى ،وهي التي أدارها المجلس العسكري بصورة مباشرة؛ فمرحلة رئاسة محمد
مرسي؛ ثم مرحلة الحراك الثوري بعد عزل مرسي.
واعتمدت هذه الورقة على آلية رصد المحطات األساسية في هذه العالقات ،والتي اعتمدت
على قراء ٍة تفصيل ّية لألحداث الكبرى التي جرت في مصر في كل مرحلة من المراحل الثالث،
ً
توصيفا
حــدث مــن هذه األحداث في صــوغ هذه العالقــة .وقد قدمت الورقــة
وتحليــل أثــر كل
ٍ
لطبيعــة هــذه العالقــة في كل مرحلــة من المراحل وأثرهــا في العملية السياســية في مصر
بصفة عا ّمة.
*

محارضة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

دراسات وأوراق تحليليّة
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المؤسسات األمنية والحراك الثوري في مصر
ّ

مل يكن اختيار يوم الخامس والعرشين من يناير لتدشني الحركة
االحتجاجية ض ّد نظام حسني مبارك عشوائ ًّيا ،وإمنا كان مقصو ًدا
لكونه موافقًا لعيد الرشطة .فقد كانت النظرة السائدة إىل الرشطة
أنها الظهري األسايس للنظام الذي استند إليه لقمع معارضيه وتكميم
وخصوصا
األفواه .وهذا ما جعلها محور اهتامم العديد من الناشطني،
ً
املد ِّونني قبل الثورة((( .ومل يكن شعار "الرشطة والشعب يف خدمة
الوطن" يف تلك املرحلة (استبدلت به وزارة الداخلية املرصية الشعار
التقليدي "الرشطة يف خدمة الشعب") إال تأكي ًدا لفكرة والئها للنظام
وحده ،فالنظام والوطن كانا ،عىل ما يبدو ،مرتادفني عند جهاز
الرشطة .وهكذا ،كان شعار الكرامة اإلنسانية إشار ًة واضح ًة إىل رفْض
مامرسات الدولة البوليسية.
املؤسسة العسكرية عىل قدر كبري من االستقاللية يف ما يشبه
وظلَّت ّ
(((
وضْ ع دولة داخل الدولة  .وكان وجود الجيش يف الحياة السياسية
أساسا ،بشخص رئيس الجمهورية الذي تولَّته شخصية ذات
ً
ممثلً ،
خلفية عسكرية منذ انقالب يوليو  .1952كام شغل العديد من ألوية
الجيش السابقني مناصب داخل الدولة ،محافظني أو يف دواوين
حظي الجيش مبكانة كبرية ظهرت يف
الوزارات .وعىل املستوى الشعبي َ
الرتحيب العارم للمواطنني به عند نزوله بأوامر من مبارك نفسه ،أثناء
ثورة  25يناير ،ثق ًة منهم بأنّه لن يستهدف املتظاهرين السلميني.
املؤسستني األمنيتني بالحراك
وتستعرض هذه الورقة عالقة هاتني ّ
الثوري ،منذ  25يناير  ،2011إىل ما بعد  30يونيو  .2013وترصد
الصدام
الورقة أربع مراحل أساسية لهذه العالقة :األوىل هي مرحلة ّ
مع الرشطة واالحتفاء بالجيش ،وهي متت ّد من  25يناير ،إىل 11
كل من الرشطة
الصدام مع ّ
شباط /فرباير ،2011والثانية هي مرحلة ِّ
والجيش ،وقد امت َّدت من  11شباط /فرباير  ،2011إىل  30حزيران/
يونيو  ،2012وأ ّما الثالثة فهي مرحلة إعادة ص ْوغ العالقة ،وهي متت ّد
من  30حزيران /يونيو  2012إىل  30حزيران /يونيو  ،2013وأخ ًريا
مرحلة التعاون (أو التحالف) مع الرشطة والجيش ،وهي فرتة ما بعد
 30حزيران /يونيو .(((2013
 1من أكرث الذين سلَّطوا الضوء عىل مامرسات الرشطة يف فرتة ُحكم مبارك املدون وائل
عباس ،من خالل مد َّونته الوعي املرصي ،عىل الرابط:
http://misrdigital.blogspirit.com
كام كانت حادثة قتْل الشاب اإلسكندري خالد سعيد (يف يونيو  )2010التي ات ُّهم فيها بعض
أفراد الرشطة ،نقطة تح ّول بالنسبة إىل الحراك السيايس املوجود آنذاك والدَّفع به إىل االتجاه
الثوري ،انظر تفاصيل الحادثة عىل الرابط:
http://25janaer.blogspot.com/2011/06/blog-post_843.html
 2يزيد صايغ" ،فوق الدولة ..جمهورية الضباط يف مرص" ،أوراق كارنيجي ،عىل الرابط:
http://linkis.com/blogspot.com/HlBb
 3وتجدر اإلشارة إىل أ ّن أحداث العنف الواقعة يف سيناء ال تدخل يف نطاق هذا التقرير
لعدّة أسباب؛ منها أ ّن أحداث العنف واإلرهاب يف سيناء بدأت منذ فرتة مبارك ،ومن مث ّة فهي

مرحلة التصادم مع الشرطة
واالحتفاء بالجيش:
من  25كانون الثاني/يناير
إلى  11شباط /فبرير 2011
شهدت العالقة بني الرشطة والحراك الثوري ،يف هذه املرحلة ،منطًا
صداميًّا ،يف حني متيَّزت العالقة بالجيش بقدر كبري من الحميمية
التي تبلورت يف شعار "الجيش والشعب إيد واحدة" .وكانت هناك
ع ّدة محطات أساسية شكّلت هذه العالقة ،وسيجري الرتكيز يف هذا
السياق عىل األيام  ،25و 28و 30كانون الثّاين /يناير ،و 2شباط /فرباير
(موقعة الجمل).
لقد تعاملت الرشطة بعنف ،كام كان متوق ًعا ،ملنع تظاهرات 25
فض االعتصام
يناير من الوصول إىل ميدان التحرير بالقاهرة ،وجرى ّ
القصري يف اليوم التايل .وكانت املواجهات يف محافظات أخرى أكرث
دمويةً ،وبخاص ٍة يف السويس التي استشهد فيها ثالثة مواطنني .وتع ُّد
الفرتة املمت َّدة من يوم ( 28جمعة الغضب) إىل  30كانون الثّاين/
يناير ،فرت ًة مفصلي ًة يف تحديد مسار هذه العالقة يف الفرتات التالية،
الحي عىل
نظ ًرا إىل استخدام الرشطة العنف املفرط ،وإطالق الرصاص ّ
املتظاهرين ،ود ْهسهم مبد ّرعات األمن املركزي .يف املقابل ،تزايدت
أعامل العنف؛ مثل ح ْرق أقسام الرشطة ومقا ّر الحزب الوطني الحاكم
آنذاك .وكان من أسوأ األحداث الواقعة يف تلك الفرتة ،ما يتعلَّق بفتح
السجون وهروب املساجني ،وانتشار البلطجية ،وتع ُّدد حاالت السلب
ظل غياب أمني تا ّم ،مام ترت َّب عليه
كل ذلك يف ّ
والنهب .وقد جرى ّ
ف ْرض حظْر التجول ،ونزول الق َّوات املسلحة لحامية املنشآت العامة
والحيوية باألساس.
وتجدر اإلشارة إىل اقرتان هذه الفرتة باقتناع قطاع كبري من املرصيني-
وبخاصة الثوار -بأ ّن حالة االنفالت األمني مدبَّرة من الداخلية ،إ ّما
محاول ًة أخري ًة لبثّ الرعب يف النفوس إلجهاض الثورة ،وإ ّما أنها
عقاب للجامهري بسبب مت ّردها .وبرصف النظر عن صحة ادعاء
تو ُّرط الداخلية من عدمه ،فإ ّن الصورة التي ظلَّت ثابتة يف األذهان
هي أ ّن الرشطة تخلَّت عن الناس وتركتهم فريس ًة ألعامل البلطجة،
وإن كانت قد اتخذت من ًحى تصاعديًّا فإنها ليست ناتج ًة عن الحراك الثوري عىل نح ٍو مبارش.
وأ ّما السبب الثاين فهو متعلِّق بوجود قدر كبري من االتفاق بني الفواعل املختلفة عىل الساحة
املرصية ،عىل أ ّن ما يحدث يف سيناء أعامل إرهابية تقتيض مواجه ًة من الدولة ،عىل ال ّرغم من
االختالف يف أسلوب التعامل تجاه تلك األعامل .وأ ّما السبب الثالث فهو أ ّن املعلومات املتاحة
تعتيم عىل حقيقة ما يحدث هناك ،وعىل
بشأن طبيعة العمليات يف سيناء قليلة؛ إذ إ ّن هناك ً
أبعاده املختلفة.
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عىل ال ّرغم من أ ّن ذلك االختفاء كان ،يف ح ّد ذاته ،إشار ًة واضح ًة
إىل تهاوي النظام ،وق َّوة امل ّد الثوري .وعىل النقيض من ذلك ،ر َّحبت
الجامهري بنزول ق َّوات الجيش ،وقد كانت النظرة إليها آنذاك – عىل
مؤسسة محايدة.
ّ
أقل تقدير – ّ
وكانت أكرث الحوادث دموي ًة يف تلك الفرتة حادثة ليلة  2شباط /فرباير،
يف ما ُعرف بـ"موقعة الجمل" التي كانت نقطة تح ُّول مه ّمة يف مسار
الثورة((( .فقد هاجم اآلالف من مؤيِّدي مبارك اعتصام التحرير ُممتطني
الجِامل واألحصنة .واشتبك الطرفان ع ّدة ساعات استطاع يف نهايتها
ليل إىل إلقاء مجهولني -
املعتصمون أن يظلّوا بامليدان .وتط َّور األمر ً
القنابل الحارقة عىل
َ
كانوا قد اعتلوا سطوح املباين املحيطة بامليدان -
الحي .وكان لوجود الق َّناصة أثره
املتظاهرين ،واستهدفوهم بالرصاص ّ
وخصوصا بعد
يف اتِّهام املتظاهرين الرشط َة بوقوفها وراء األحداث،
ً
ع ْرض هويَّ ِ
ات رشط ٍة سقطت من الذين اقتحموا امليدان .وهكذا بدأ
يظهر ط َرف جديد يف أحداث العنف يف مرص :البلطجية .كام أُثريت
تساؤالت عن حقيقة دور الجيش يف األحداث ،ألنه كان يف ميدان
التحرير ،وعىل الرغم من ذلك فقد سمح للمؤيِّدين بدخول امليدان،
إضاف ًة إىل أنه مل يتدخّل للدفاع عن املتظاهرين .إال أ ّن تلك التساؤالت
تلق تصديقًا واس ًعا بني عا ّمة املرصيني.
مل َ

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

مشاركة مدنية يف إدارة املرحلة االنتقالية ،ومحاكمة رموز النظام
السابق وقتَلة الشهداء ،وإلغاء املحاكامت العسكرية للمدنيني،
السامت
وتطهري أجهزة الدولة وبخاص ٍة الداخلية .وكانت إحدى ِّ
املميزة لهذه املرحلة ،هي ،بروز دور فاعل جديد يف املعادلة األمنية،
باملؤسستني األمنيتنيُ ،عرف
ومح ّدد أسايس يف عالقة الحراك الثوري
ّ
ظل الحديث عن "الطرف الثالث" ،طوال فرتة
بـ"الطرف الثالث" .وقد ّ
دال عىل فلول النظام السابق ،إضاف ًة إىل
ُحكم املجلس العسكريًّ ،
بعض األطراف الخارجية يف إطار من نظرية املؤامرة .ولكن الحقيقة
أ ّن هذا "الطرف الثالث" مل ي ْج ِر تحديده أو محاسبته قطُّ.

إال أ ّن هذا ال يعني أ ّن الرشطة كانت خارج املشهد ،فاالشتباك األكرث
دموي ًة كان  -بحسب ما ر َّوجه الثوار  -إ ّما بني ق َّوات الرشطة والثوار،
وإ ّما بتدبري الداخلية وتواطُ ِئها .وظلَّت املطالب املتعلِّقة مبحاكمة
ضباط الرشطة م َّمن قتلوا الشهداء ،وتطهري جهاز الرشطة من رموز
َ
الفساد،
العامل الرئيس املح ّدد لعالقة الحراك الثوري بالرشطة(((.
وعىل ال ّرغم من ِح ْرص الرشطة عىل إعادة شعار "الرشطة يف خدمة
الشعب" ،فإ ّن الشكوك كانت متعلق ًة بحقيقة القطيعة عن املامرسات
السابقة .وتأكدت هذه الشكوك مع تكرار حوادث بعينها تخلَّلت
هذه املرحلة ،وكشفت بوضوح عن استمرار العقيدة الرشطية عىل
وعقب تنحي مبارك يف  11شباط /فرباير  ،2011بدأت مرحلة انتقالية ما كانت عليه يف ِظ ّل نظام مبارك .وظ َّل الوجود الرشطي يف الشوارع
ِّ
فس بالرضبة املوجعة التي أضعفت
تحت قيادة املجلس العسكري .وهي مرحلة ستشهد استمرارية يف منط رمزيًّا ،وهذا األمر الذي قد يُ َّ
العالقة بالرشطة ،وتغيا يف النمط السابق لعالقة الجيش بالحراك الثوري .الجهاز الرشطة يف  25يناير ،أو بامتناع الضباط الذين وجدوا الثورة
ُّ ً
تسلبهم ما متتعوا به من مكانة وهيبة ،عن أداء واجبهم ،إضاف ًة إىل
كراهية الشارع لهم.
مرحلة التصادم مع الجيش والشرطة :ورسعان ما ظهرت بوادر الشقاق بني الجيش والقوى الشبابية ،وذلك
تحدي ًدا عقب تظاهرات  25شباط /فرباير التي ُعرفت بـ "جمعة
من  11شباط /فبراير ،2011
التطهري"((( .فقد ق ّرر بعض املتظاهرين االعتصام يف امليدان ،ولك ّن
إلى  30حزيران /يونيو 2012
الرشطة العسكرية استخدمت الق َّوة لتفريقهم .ويبدو أ ّن قيادات
حملت خريطة الطريق((( التي أعلن عنها املجلس العسكري بذور الجيش أدركت وقْع الحادثة عىل الرأي العا ّم عمو ًما ،وعىل الثوار
رص ًة عىل وجود عىل وجه الخصوص ،فسارعت إىل إصــدار رسالة اعتذار لشباب
ِّ
الصدام مع الحركات الشبابية الثورية التي كانت م َّ

 4كان مبارك قد ألقى إىل الشعب املرصي خطابًا عاطفيًّا ،يف  1فرباير ،معل ًنا أنه عاش يف
أرض مرص وأنه سيموت فيها .وكان للخطاب أث ٌر يف قطاع غري بسيط من املرصيني الذين رأوا
أن يسمحوا له بإكامل مدّته الرئاسية ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=KWDSXUwoe3o
 5أعلن املجلس األعىل للقوات املسلحة يف بيانه الخامس أنه سيتوىل ُحكم البالد بصفة
موقَّتة إ ّما مدّة ستة أشهر ،وإ ّما حتى نهاية االنتخابات الربملانية والرئاسية .وقد عطَّل العمل
وحل الربملان وك َّون لجن ًة لتعديل بعض مواد الدستور ،عىل الرابط:
بالدستور ّ
http://www.youtube.com/watch?v=ZqB1OHsiBEk

 6كان من أبرز املشاهد ذات الداللة يف تلك املرحلة ،اقتحام مقا ّر أ ْمن الدولة يف القاهرة
وعدّة محافظات ،بنا ًء عىل القول إ ّن الضباط أتلفوا امللفات .انظر :عمر عاشور" ،إصالح
القطاع األمني يف مرص :املعضالت والتحديات" ،موجز السياسة ،مرشوع مركز بروكنجز (قطر)،
.2012 /11 /03
 7كان الهدف من هذه التظاهرة الضغط عىل املجلس األعىل للقوات املسلحة لالستجابة
للمطالب الثورية ،وعىل رأسها إقالة حكومة أحمد شفيق ،وإلغاء حالة الطوارئ واإلفراج عن
املعتقلني السياسيني ،عىل الرابط:
https://www.facebook.com/events/189013504472156
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المؤسسات األمنية والحراك الثوري في مصر
ّ

الشكل ()1
أحداث العنف وعدد القتىل يف فرتة حكم املجلس العسكري

الثورة موضِّ ح ًة عدم تع ُّمد االحتكاكات ،ومؤكِّد ًة اتخاذ االحتياطات داخل املتحف املرصي .بيد أ ّن ما ف َّجر الخصومة ،حقيقةً ،هو احتجا ُز
ملنع تكرار ذلك يف املستقبل((( .واحتوى البيان عىل الجملة الشهرية سبع عرشة ناشط ًة وإجراء كشوف العذرية له ّن((( .وكلها أمور زادت
"رصيدنا لديكم يسمح" التي أصبحت يف ما بعد مفتا ًحا لفهم تط ُّور من شكوك الناشطني يف ن َّيات الجيش يف ما يتعلق باملرحلة االنتقالية.
واملؤسسة العسكرية ،فتكرار الحوادث
العالقة بني قوى الدفع الثوري
ّ
كان التباطؤ يف تنفيذ مطالب الثوار  -وعىل رأسها محاكمة مبارك،
أ ّدى إىل نفاد الرصيد.
تطهري الفساد ،واستبعاد رموز النظام السابق  -سب ًبا يف عودة الدعوة
وسنلقي الضوء يف ما ييل عىل أحداث بعينها تخلَّلت هذه الفرتة ،إىل التظاهرات املليونية بعد شهر من التهدئة .وأفرز هذا التباطؤ
وأ َّدت إىل جنوح العالقة بني املجلس العسكري وقوى الحراك الثوري
إحساسا بالتواطؤ لدى الكثري من الناشطني الذين بدؤوا يتح َّدثون عن
ً
الصدام بينها وبني الرشطة.
الصدام ،عىل غرار ِّ
إىل ِّ
رضورة التفرقة بني الجيش الذي حمى الثورة ،واملجلس العسكري
جاء ثاين استخدام للق َّوة إلخالء امليدان يف  9آذار /مارس  ،2011عىل
إثر اشتباك بني "البلطجية" واملعتصمني ،بسبب االختالف يف إخالء  9وذلك بحسب رواية الناشطة سمرية إبراهيم التي رفعت دع ًوى ض ّد املجلس العسكري،
كم صاد ًرا من مجلس الدولة قىض مبنع هذا الكشف يف
امليدان .ودفع االشتباك الجيش إىل التدخل ،وجرى القبض عىل عدد ولكنها خرست القضية .إال أ ّن ُح ً
املستقبل .وقد اعرتف الفريق عبد الفتاح السييس (مدير االستخبارات الحربية آنذاك)
رضبهم
من الناشطني ،ا ّدعى بعضهم أنه قد جرى االعتداء عليهم و ْ
بإجراءات كشوف العذرية عىل املحتجزات يف أحداث  9مارس  ،2011وذلك يف حوار مع أمني
8 http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/february/26/
revolution_army.aspx

منظمة العفو الدولية .وكانت حجته يف ذلك هي السعي لحامية الجيش من مزاعم االغتصاب
التي قد تلحق بالجنود بعد اإلفراج عن املحتجزات ،عىل الرابط:
http://goo.gl/nyCBv1
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وانتقدت العديد من القوى السياسية – اإلسالمية بشكل خاص -هذه
الخطوة .وشهدت أحداث العباسية األوىل( ((1بداية شحن املواطنني
ظل
ض ّد الفئات الثورية ،ض ّد حركة  6أبريل تحدي ًدا ،وبخاص ٍة يف ّ
الصدام
استهجان أغلب ّية الرأي العا ّم ترصفات "الثوار" ،إلرصارهم عىل ِّ
بالجيش .فقد استبق املجلس العسكري موعد املسريات وأصدر بيانًا
يتَّهم فيه حركة  6أبريل بالسعي للوقيعة بني الجيش والشعب تحقيقًا
ملصالح خاصة بها( .((1وساهمت قنوات التليفزيون املرصي يف عملية
الشحن تلك ،األمر الذي نتج عنه حالة احتقان و ُعنف ض ّد املتظاهرين.
وبات واض ًحا أ ّن هناك قطا ًعا عريضً ا من املواطنني يتب َّنى رؤية املجلس
يف تخوين حركة  6أبريل والقوى الثورية املختلفة .ولذلك ،تع َّرضت
املسريات عند وصولها إىل العباسية للهجوم من فوق سطوح املنازل
بالحجارة واملولوتوف ،ث ّم اعت َدت عنارص مجهولة عىل املسرية بأسلحة
بيضاء .وأصبح املتظاهرون محصورين بني ق َّوات الجيش من جانب،
واألهايل والبلطجية من جانب آخر .وأسفرت األحداث عن شهيد
ومئات املصابني(.((1

الذي يحمي مبارك ورموز نظامه .ومن هنا كانت مليونية  8نيسان/
أبريل ("جمعة املحاكمة والتطهري") مبشاركة القوى السياسية املختلفة،
وعىل رأسها جامعة اإلخوان املسلمني للمطالبة برسعة محاكمة مبارك
ورموز نظامه .وأعلن عد ٌد من شباب الثورة عن ب ْدء اعتصامهم حتى
بزي
تجري االستجابة ملطالبهم .وظهر يف ذلك اليوم عىل املنصة أفراد ّ
َ
الق َّوات املسلحة من ِّددين بسياسة املجلس العسكري ،و ُمعلنني عن
انضاممهم إىل املعتصمني ،يف ما عرف بـ"ضباط  8أبريل"( .((1ويبدو
أ ّن وجود الضباط ضمن املعتصمني أثار حفيظة الجيش ،لخروجهم
عىل التقاليد العسكرية وتشجيعهم عىل االنشقاق .ولذلك استخدمت
الرشطة العسكرية – وفقًا لروايات الشهود – الرصاص الحي والقنابل
املسيلة للدموع يف مهاجمة االعتصام ٍ
بغرض أسايس هو القبض عىل
أولئك الضباط( .((1وجاء يف بيان املجلس العسكري بشأن تلك الواقعة
أ ّن املعتصمني ارتكبوا أعامل شغَب وأشاعوا الخوف ،كام َو َّجه االتهام
املندسني وفلول النظام السابق الذين يهدفون إىل إشاعة
إىل بعض
ِّ
الفوىض وإثارة الفتنة بني الجيش والشعب( .((1وح ّملت القوى املدنية
والثورية املجلس مسؤولية األحداث وأصبح الحديث عن رضورة
ويُالحظ ،يف هذه املرحلة األوىل من ُحكم املجلس العسكري أ ّن
املشاركة املدنية يف املرحلة االنتقالية أكرث بروزًا(.((1
عالقته بالتيارات اإلسالمية ،بوج ٍه عا ّم ،كانت جيدة ،فقد ارتأت هذه
ازدادت ح َّدة التصعيد بني املجلس العسكري وثوار التحرير بإعالن التيارات أ ّن اإلجراءات التي جرى اتخاذها حتى ذلك الوقت ،وإن مل
يظل
بعض املعتصمني يف التحرير ن َّية الزحف إىل مق ّر وزارة الدفاع تكن مرضي ًة متا ًما ،فإنها كانت كافي ًة إلعطاء فرصة ما ،عىل أن ّ
بالحق يف العودة إىل التظاهر قامئًا .وقد ظهر هذا املوقف
بالعباسية يف ذكرى ثورة  23يوليو ،للمطالبة مبحاكمة رموز النظام االحتفاظ
ّ
السابق وقتَلة الثوار محاكم ًة جا َّدةً ،وبتسليم السلطة للمدنيني(.((1
جليًّا يف "مليونية تصحيح املسار" ،يف  9سبتمرب  2011التي دعت
 10وقد استنكرت بعض القوى السياسية ،وعىل رأسها جامعة اإلخوان املسلمني ،ما قام به إليها القوى السياسية (غري اإلسالمية) والحركات الشبابية الثورية
الضباط .وجاء عىل لسان اللجنة التنسيقية لجامهري الثورة املرصية أ ّن العالقة بني الجيش للمطالبة مبشاركة مدنية يف املرحلة االنتقالية ،من أجل تخليص
والشعب خ ّط أحمر لن يُسمح ألحد بتجاوزه ،كام أنه لن يُسمح ألحد باملساس بالقوات
ومم لفت النظر ما جرى ترديده
أجهزة اإلعالم والرشطة من الفسادّ .
املسلحة ومتاسكها .للتفاصيل انظر عىل الرابط:
_http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/april/10/revolution
من ُه ٍ
تاف يف هذه التظاهرات مثل" :الشعب يريد إسقاط املشري"
friday.aspx
(((1
 11نفى الجيش أن يكون أطلق ذخرية ح ّية عىل املتظاهرين .ونقل عن السلطات أ ّن ّفض و"يسقط يسقط ُحكم العسكر"  ،يف تعبري واضح عن مدى توت ُّر
االعتصام جاء يف إطار تطبيق حظْر التجول من الساعة الثانية إىل الخامسة صبا ًحا.
459940=http://www.lahona.com/show_files.aspx?fid 12
 13دعا محمد الربادعي عقب الهجوم عىل املتظاهرين إىل حوار بني الشعب املرصي
والجيش ،وإىل مشاركة مدنية يف الحكم ،مح ِّذرا من املساس بالثقة بني الشعب والجيش.
وأضاف أ ّن الطريق إىل االستقرار يتطلَّب استجاب ًة رسيع ًة ملطالب الثورة ،ومشارك ًة مدني ًة يف
املرحلة االنتقالية ،وخارط َة طريقٍ متكاملة ،وحوا ًرا وطنيًّا جادًّا بشأن أسس الدولة ،عىل الرابط:
http://goo.gl/CE2iIG
 14قامئة املطالب التي رفعها املتظاهرون :نقل مبارك إيل سجن طره ،وتطبيق قانون الغدر
عىل رموز النظام السابق ،وعالنية املحاكامت التي تجري بشأن قتلة الشهداء ورموز النظام
السابق ،وإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الرشطة ،ووقْف املحاكامت العسكرية
للمدنيني وقفًا نهائ ًّيا ،واإلفراج عن املعتقلني السياسيني ،وتعزيز صالحيات رئيس الوزراء
مؤسسات الدولة من الفساد ،عىل الرابط:
وإطالق سلطاته يف تخليص ّ
كل ّ
http://elbadil.com/hot-issues-cases/2012/07/23/56621

 15تفاصيل األحداث عىل الرابط:
http://25janaer.blogspot.com/2011/12/2372011.html
 16نص البيان عىل الرابط:
http://www.elkhamis.com/News-55609754.html
 17وأكد الناشطون املشاركون يف املسرية أ ّن االعتداء وقَع تحت س ْمع قوات الرشطة
تقص الحقائق ترصيحات اللواء حمدي بدين ،رئيس
العسكرية وبرصها .وقد رفضت لجنة ِّ
الرشطة العسكرية آنذاك التي قال فيها إ ّن أهايل العباسية دافعوا عن الحي ووصف موقفهم
بالشجاع ،عىل الرابط:
http://elbadil.com/hot-issues-cases/2012/07/23/56621
 18ملزيد من التفاصيل ،انظر عىل الرابط:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=310199&Issue
ID=2254
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تظل الحقيقة الثابتة أ ّن نحو  48شابًّا لقوا حتفهم يف تلك األحداث،
ّ
العالقة بني الطرفني .إال أ ّن فعاليات ُجمعة "تصحيح املسار" انحرفت
عن مسارها ،إذ تو َّجهت مجموعات من الشباب للتجمهر أمام مبنى وأ ّن مئات آخرين أصيبوا ،تحدي ًدا ،يف أعينهم(.((2
السفارة اإلرسائيلية ،وانتهي األمر باقتحامها وبعرثة محتوياتها .وع َّد
إال أ ّن األمور مل تتَّجه إىل التهدئة ،ففي  16ديسمرب ،اندلع أكرث من
ثوار كثريون أ ّن األحداث كانت من تدبري األجهزة األمنية لإلساءة
اشتباك ،وحدثت عمليات ك ّر وف ّر بني ق َّوات عسكرية ومعتصمني
إىل املتظاهرين ،وإلهاء الرأي العا ّم الداخيل والدويل عن مطالب
أشخاصا – بأزياء
أمام مجلس الـــوزراء( .((2وأوضحت الصور أ ّن
ً
تظاهرات الجمعة(.((1
مدنية  -شاركوا ق َّو ِ
ات الجيش ،واعتلوا سطوح مبنى مجلس الوزراء
وبعد شهر من جمعة تصحيح املسارُ ،صدم املرصيون بأحداث األحد واملباين الحكومية املجاورة ،وأ ّن االشتباك استم ّر ع ّدة أيام تخلَّلها
الدامي املعروفة بـ"مذبحة ماسبريو" يف  9ترشين األ ّول /أكتوبر .اقتحام ق َّوات الجيش ميدان التحرير ،ث ّم تراجعها عن ذلك .كام كان
وكانت هذه الواقعة من أكرث أحداث العنف التي أثارت لغطًا يف ملشاهد معيَّنة أث ُرها يف إثارة الجدل داخليًّا وخارجيًّا ،وعىل رأسها
(ست البنات) ،فكان ذلك
الشارع املرصي .فقد اندلع أكرث من اشتباك بني املحت ِّجني (من األقباط مشهد س ْحل إحدى الفتيات وتعريتها
ّ
وبعض املسلمني) وق َّوات الجيش أمام مبنى اإلذاعة والتليفزيون املشهد أسوأ مشهد يف تاريخ العسكر منذ بداية الثورة ،وأصبح رم ًزا
(ماسبريو) ،ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي( .((2وعند اقرتاب لوحشية الجيش(.((2
املسرية من ماسبريو جرى إطالق األعرية النارية يف الهواء لتفريقها.
كل األحداث السابقة أنها ،باألساسُ ،عنف من
كان الرابط املشرتك بني ّ
ويف الوقت نفسه ،دعت إحدى املذيعات املرصيني  -عىل شاشة
معي من املواطنني الذين يبادلون هذا العنف
التليفزيون الرسمي  -إىل النزول ومساندة جيشهم ،زاعم ًة أ ّن األقباط الدولة ،تجاه قطاع َّ
بعنف مضا ّد ،إضاف ًة إىل تدخُّل "طرف ثالث" مجهول يف األحداث
يطلقون النار عىل الجيش .فحدثت حالة من الفوىض يف املكان،
اشتعال .وكانت أحداث العباسية تطو ًرا جدي ًدا؛ إذ جرت
ً
يزيدها
تعاملت فيها ق َّوات الجيش بارتباك من جانب ،و ُعنف من جانب
مامرسة العنف عىل عدة مستوياتُ :عنف قطاع من املواطنني تجاه
آخر ،وقد ات َّضح ذلك يف وقائع الد ْهس وإطالقِ النار( ((2التي أسفرت
مواطنني آخرين ،و ُعنف الدولة املتمثل بق َّوات الجيش ،وعنف قطاع
عن قتْل  25مواط ًنا ،وعن مئات اإلصابات.
مسلَّح مجهولة عنارصه ،ظهر ليفرض نفسه بق ّوة بعد الثورة يف ما
وعادت الرشطة لتتص َّدر املشهد الصدامي مع الحركات الثورية يف  19ميكن أن نطلق عليه القطاع املسلَّح غري الرسمي؛ أو ما يطلق عليه
أقل من أسبوعني من بداية االنتخابات "البلطجية" .ولهذا مل تكن أحداث أستاد بورسعيد ،يف  1شباط /فرباير
ترشين الثّاين /نوفمرب -قبل ّ
فض اعتصام بعض مصايب الثورة يف ميدان
الربملانية – مبحاولتها ّ
 22أطلق الثوار عىل شارع محمد محمود شارع عيون الحرية العتقادهم أنه كان هناك
الشباب ،وتو َّجهوا إىل امليدان ويف
التحرير بالق َّوة .فاستف َّز ذلك
َ
استهداف إلصابة الشباب يف أعينهم بالخرطوش واستدلُّوا عىل ذلك بالفيديو الذي يوضح
مق ّدمتهم مجموعات األلرتاس الكروية املعروفة بعدائها للداخلية .تصويب أحد ضباط الرشطة عىل األعني الذي اشتهر يف ما بعد بق َّناص العيون .شاهد الفيديو
تحول األمر إىل ما يشبه حرب شوارع بني الشباب وقوات الرشطة يف عىل الرابط:
َّ
ّ
http://www.youtube.com/watch?v=YZ5bgruvanM
وبني
محمود.
محمد
شارع
وبخاصة
الداخلية،
ارة
ز
و
إىل
املؤدية
الطرق
وقد ترت َّب عىل هذه األحداث قبول استقالة وزارة عصام رشف وتحديد إجراءات االنتخابات
الحديث عن ظهور "الطرف الثالث" يف األحداث للوقيعة بني الرشطة الرئاسية يف موعد أقصاه  30حزيران /يونيو  ،2012وإجراءات االنتخابات الربملانية يف موعدها،
واستعداد املجلس العسكري للتخيل عن املسؤولية من خالل استفتاء شعبي إذا اقتىض األمر،
والشباب ،وذلك بتعمد الرشطة استخدام الق َّوة املفرطة واملميتة أيضً ا ،وجاء ذلك يف الخطاب الذي و َّجهه املشري طنطاوي إىل األمة يف  22نوفمرب  ،2011ملشاهدة
19 http://middle-east-online.com/?id=117343
 20وكان هذا احتجا ًجا عىل هدْم أجزاء من كنيسة يف قرية املاريناب بأسوان ،عىل الرابط:
http://www.lebanonfiles.com/news/290319
كل من الثوار واألقباط أ ّن األحداث امتداد لسياسات مبارك القمعية من جانب،
 21رأى ّ
ومكرسة لالنقسام الطائفي وغياب فكرة املواطنة من جانب آخر ،يف حني رأى آخرون وعىل
رأسهم املجلس العسكري أ ّن األحداث نوع من املؤامرة من "الطرف الثالث" ،إلحداث الوقيعة
بني الجيش والشعب ،ألنه يف الوقت الذي جرى فيه إطالق النار تجاه املسرية ،جرى أيضً ا
إطالق النار عىل الجيش ،عىل الرابط:
http://downwithscaf.wordpress.com/docs-media/maspiro-massacre

الخطاب ،انظر عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=3pN4LyXhoTU
 23بحسب رواية املعتصمني ،اختطفت قوات الجيش التي كانت داخل مجلس الوزراء
أحدهم واعتدت عليه بالرضب ،ثم أطلقت رساحه ،فأدَّى ذلك إىل املناوشة واالشتباك بني
الطرفني .أ ّما املجلس األعىل للقوات املسلحة فقد قدَّم تص ُّو ًرا مغاي ًرا لحقيقة بداية األحداث،
يف بيان و َّجه فيه اللوم إىل بعض املعتصمني لتعدِّيهم عىل أحد الضباط أثناء تأديته مه َّمته،
لفض املشكلة ،عىل الرابط:
وهذا األمر أثار حفيظة عنارص الخدمة ،فتدخَّلوا ّ
http://gate.ahram.org.eg/News/149677.aspx
 24ملشاهدة الواقعة ،انظر عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=PFFyKvSZqrY
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 ،2012صادم ًة من حيث عدد الضحايا الذين سقطوا فيها فحسب االشتباك العنيف .ومل يقترص التقاعس عىل ق َّوات الرشطة فحسب،
(نحو ً 72
قتيل ،ونحو ألف مصاب) ،بل بسبب االعتقاد أ ّن الفاعل بل امت ّد ،كذلك ،إىل ق َّوات الجيش التي كانت كثرية العدد بالقرب
املبارش الظاهر فيها ،مل يكن السلطة.
من األحداث ،وعىل ال ّرغم من ذلك مل تُح ّرك ساك ًنا .ويف  4أيار /مايو،
لفض االعتصام بالق َّوة ،وذلك بعد مقتْل  11مواط ًنا.
ما حدث هو أنه بعد انتهاء مباراة كرة القدم بني فريقي األهيل تدخَّلت أخ ًريا ّ
واملرصي ،اقتحم امللعب عدد كبري من الجامهري ،حاملني عص ًّيا وأسلح ًة
تول فيها املجلس العسكري الحكم إىل
وهكذا أ َّدت املرحلة التي َّ
بيضاء ،واعتدوا عىل مش ِّجعي النادي األهيل (ألرتاس أهالوي) .ومل تقم
"استنزاف رصيده" لدى فئات الشباب الثوري ،وإن اختلف تو ّجه كثري
لفض االشتباك بني الجامهري( .((2وهذا األمر
ق َّوات األمن بأي محاولة ّ
من املرصيني يف ذلك .أ ّما عىل صعيد العالقة بالرشطة فقد استم ّرت
هو الذي جعل األلرتاس عىل يقني بأ ّن الجرمية من تدبري سلطات أمنية
النظرة السلبية إليها ،وإىل وزارة الداخلية بوجه عا ّم ،وتضاعف العداء
عليا ،انتقا ًما منهم بسبب دورهم يف الثورة ،وتص ِّديهم للداخلية يف
أحداث محمد محمود أيضً ا .وع َّد الثوار أ ّن املجلس العسكري  -بصفته بينها وبني الفئات الثورية .وكانت األسباب الرئيسة لذلك إحساس
مؤسسات الدولة
الحاكم الفعيل للبالد – هو املسؤول األ ّول عن املذبحة .وقد كان لهذه الشباب أنه ال توجد رغبة حقيقية يف تطهري ّ
الحادثة أثرها يف اندالع العديد من التظاهرات يف أرجاء الجمهورية ،مثل الداخلية( ،((3والتقاعس يف محاكمة الذين يصيبون الشباب
تندي ًدا مبا حدث ومطالب ًة مبعاقبة املتورطني( .((2كام امت ّدت آثارها إىل ويقتلونهم ،يف الوقت الذي تجري فيه محاكامت عسكرية رسيعة
أي جهد يُبذل يف مواجهة
املراحل الالحقة بحيث أصبح القصاص ملشجعي األهيل هو القضية للناشطني السياسيني ،وإدراكهم أنه ليس مث َّة ّ
وأخريا ،فقد كرث الحديث عن املؤامرات
االنفالت األمني منذ الثورة(ً .((3
الحاكمة بالنسبة إىل جامعات األلرتاس(.((2
لتلقي التي ت ُحاك ملرص ،وعن وجود "طرف ثالث" يف األحداث ،إال أ ّن أبعاد
ثم جاءت أحداث العباسية الثانية( ((2يف  2أيار /مايو ،2012
َ
الضوء من جديد عىل التقاعس األمني الذي يصل أحيانًا ،إىل ح ّد ،املؤامرة وهوية "الطرف الثالث" مل ت ُعرض ق ُّط عىل الرأي العا ّم .وإ ّن
التواطؤ؛ فقد اعتدى مسلَّحون مجهولون عىل املعتصمني يف ميدان حصيلة هذه املرحلة والصدامات ودور "الطرف الثالث" وتو ّجه
العباسية( .((2ويف الوقت الذي استم ّر فيه االشتباك يومني اثنني ،وامت ّد الحكم يف املرحلة أعطت انطبا ًعا مفاده أ ّن نظام مبارك ال يزال ح ًّيا،
فيه االعتداء حتى إىل املصابني يف املستشفيات ،غابت الرشطة متا ًما رمبا لن ميوت أبدا.
لفض
بأي دور يف تأمني االعتصام أو التدخُّل ّ
عن املشهد ،ومل تقُم ّ
 25هناك العديد من األسئلة التي أثارها هذا الحدث؛ مثل أسباب غياب اإلجراءات األمنية
والتفتيش أثناء دخول املباراة ،عىل ال ّرغم من األجواء املشحونة التي سبقت املباراة ،وقيام
ق َّوات األمن بغلق األبواب التي تخرج منها جامهري األهيل ،وهذا األمر ساهم يف زيادة عدد
الضحايا بسبب التدافع ،ث ّم إنه قد جرى قطْع الكهرباء عن األستاد أثناء مهاجمة األلرتاس.
 26ترتَّب عىل بعض هذه التظاهرات املزيد من الضحايا مثلام حدث يف القاهرة يف شارع
محمد محمود؛ إذ تو َّجهت مجموعات األلرتاس إىل هناك ،وتصدَّت لها الداخلية بالغازات
املسيلة والطلقات النارية ،فأدَّى ذلك إىل سقوط أربع ضحايا .ويف السويس ،تو َّجهت مجموعة
للضب بالرصاص الحي والخرطوش
من املتظاهرين إىل مديرية أ ْمن السويس ،ولك َّنها تع َّرضت َّ
وإلقاء الزجاجات الحارقة عليهم .واعتدى بعضهم كذلك عىل املتظاهرين والرشطة أيضً ا.
وأسفرت تلك األحداث عن سقوط سبع ضحايا ،عىل الرابط:
/06/2013/http://www.anhri.net/wp-content/uploadsضوء-يف-درب-الحريةpdf.21-
 27حارص مجموعات األلرتاس مبنى الربملان أسبوعني اثنني للمطالبة بالقصاص ،مندِّدين
باملجلس العسكري ،مطالبني بإسقاطه ،انظر عىل الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=637088
 28توثيق األحداث عىل الرابط:
http://25janaer.blogspot.com/2012/12/2012_7303.html#sthash.srFUoVSU.
dpuf
 29تعود أسباب االعتصام إىل قيام اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية باستبعاد املرشَّ ح اإلسالمي
محصنة من
حازم صالح أبو إسامعيل من انتخابات الرئاسة .ونظرا إىل أ ّن قرارات اللجنة كانت َّ
الطعن عليها وفقًا للامدة ( )28من اإلعالن الدستوري الصادر يف مارس  ،2011فقد تظاهر العديد
من أعضاء "حازمون" إللغاء هذه املادة حتى يتمكَّن حازم أبو إسامعيل من الرتشُّ ح.

صوغ العالقة
مرحلة إعادة ْ
بالشرطة والجيش:
 30حزيران /يونيو 2012
إلى  30حزيران /يونيو 2013

خالل فرتة ُحكم الرئيس محمد مــريس ،انحرس دور الجيش يف
الصدام املادي بالقوى الثورية.
الشارع( ،((3ومن مثَّ ة تراجعت مظاهر ِّ
حل جهاز أمن الدولة بطريقة مرضية وشفافة .للمزيد من التفاصيل ،انظر:
 30مل يج ِر ُّ
عاشور" ،إصالح القطاع األمني" ،مرجع سابق ،ص .8
 31لالطالع عىل مامرسات املجلس العسكري يف ما يتعلَّق بالحريات والحقوق ،انظر:
Broken Promises, “Egypt’s Military Rulers Erode Human Rights”, Amnesty
International. ( 22 November 2011).
 32من االستثناءات يف هذا السياق أحداث جزيرة القرصاية يف  18نوفمرب  ،2012إذ اقتحمت
قوات الجيش الجزيرة لالستحواذ عىل قطعة أرض تدَّعي تبعيتها لها ،وأخْلت الجزيرة من
أهاليها باستخدام القوة .إال أنّهم تصدَّوا لتلك الق َّوات ،ووقع اشتباك بني الطرفني أسفر عن
قتْل أربعة أشخاص ،عىل الرابط:
http://goo.gl/8jrU7I

دراسات وأوراق تحليليّة
المؤسسات األمنية والحراك الثوري في مصر
ّ

كل األطراف
هب لَعنات املتظاهرين ،من ّ
واستم ّرت الداخلية يف َم ّ
املتناحرة سياسيًّا يف بعض األحيان ،عىل ال ّرغم من أنها مل ت ُع ّد العدو
الرئيس بالنسبة إىل أكرثها .واستم ّرت حالة االنفالت األمني وسط
تساؤالت متعلقة بدور الرشطة ،وبعدم عملها بكامل طاقتها .وميكن
اإلشارة إىل مجموعة من املالحظات املتعلقة بأداء املؤسسة العسكرية
واألمنية ،من ناحية ،وطبيعة الحراك يف الشارع ،من ناحية أخرى.
املؤسسات األمنية التزمت موقفًا رخ ًوا تُجاه الحوادث التي
ً
أول ،إ ّن ّ
متس رموز النظام الجديد ،بل رأس الدولة مبارشةً .فلم يكد
كانت ُّ
تول مريس املسؤولية حتى وقعت أحداث رفح
ينقيض شهران من ِّ
التي أسفرت عن  16شهي ًدا من الجنود .وعىل ال ّرغم من أ ّن الرئيس
قد متكَّن من استغالل تلك األحداث ملصلحته وإطاحة قيادة املجلس
العسكري ،فإ ّن بعض املشاهد التي صاحبت الحدث أثارت بعض
املؤسسات األمنية من النظام
عالمات االستفهام املتعلقة مبوقف ّ
الجديد .فقد تخلَّف محمد مريس عن جنازة الشهداء ،وتناثرت
األقاويل املتعلقة مبؤامرة كانت َمحوكة إلهانته أثناء حضورها .وما
يزيد هذا االفرتاض احتاملً  ،ما حدث لرئيس الوزراء – هشام قنديل –
عند حضور الجنازة ،فقد جرت محاولة لالعتداء عليه داخل املسجد،
حتى أنه اضط ّر إىل املغادرة حا َيف القدمني.
ثانيًا ،يف إطار العالقة ما بني الرشطة والحراك الثوري :اتّصفت هذه
املرحلة بأ ّن الرشطة مل تكن دامئًا العد ّو األسايس للحراك الثوري الذي
بلْور عد ًّوا "آخر" هو جامعة اإلخوان املسلمني وميليشياتها املزعومة.
واكتفت الرشطة يف كثري من األحيان  -عند اندالع اشتباك بني القوى
السياسية  -بدور املتفرج أو املتقهقر ،وهذا األمر نناقشه يف ما بعد.
ثالثًا ،إ ّن أحداث العنف يف هذه املرحلة قد اتخذت طاب ًعا سياس ًّيا
مجتمعيًّا ،وأنها ناتجة عن قرارات بعينها ،وأنها كانت تستم ّر ع ّدة
أيام ،وأحيانًا أسابيع .ووجدت الرشطة ،يف خض ّم هذا الرصاع ،أنها
تتلقى اللوم من الطرفني ،وتتعرض لالعتداء أيضً ا.
رصا أساسيًّا
راب ًعا ،تراجع الحديث عن "الطرف الثالث" بعد أن كان عن ً
يف فرتة حكم املجلس العسكري كام بي َّنا(.((3
 33بدا األمر ،يف بعض األحيان ،استنساخًا ملشاهد بعينها حدثت أثناء ُحكم املجلس
العسكري .فعىل سبيل املثال ،نظَّمت التيارات اإلسالمية واملدنية تظاهر ًة أمام السفارة
األمريكية احتجا ًجا عىل ع ْرض فيلم ميسء للرسول .وانتهت التظاهرة بالتشاجر بني املتظاهرين
وق َّوات األمن املكلفة بحراسة السفارة .وبدا األمر مشاب ًها لحادثة اقتحام السفارة اإلرسائيلية.
وأسفرت األحــداث عن قتْل شخص ،وإصابة آخرين .واندلع اشتباك بني قوات الرشطة
واملتظاهرين يف ذكري أحداث محمد محمود يف  19نوفمرب ،بالطريقة نفسها التي ج َرت بها يف
السابق ،ف َب َن ْت عنارص من القوات املسلحة سو ًرا خرسان ًّيا شبي ًها بالجدار العازل ،يف نهاية شارع
قرص العيني من ناحية التحرير ،لحامية املنشآت الحيوية يف املنطقة.

57
بدأت املوجة األوىل من العنف يف البالد يف ( 23ترشين الثّاين/
(((3
نوفمرب  6 -كانون األ ّول /ديسمرب  )2012بسبب اإلعالن الدستوري
الذي أصدره الرئيس محمد مريس يف  22ترشين الثّاين /نوفمرب،2012
وحصن مبوجبه قراراته من أحكام القضاء .ونتيجة لذلك ،اندلعت
َّ
االحتجاجات يف القاهرة ويف محافظات أخرى ،انقسم فيها املتظاهرون
بحسب ذلك اإلعالن إىل مؤيِّدين ومعارضني .وتط َّور األمر يف الكثري من
األحيان إىل اشتباك بني الطرفني( ،((3واعتداء عىل مقا ّر الحرية والعدالة،
وح ْرقها يف ع ّدة مدن .وبلغت الحركة االحتجاجية مداها يف  4ديسمرب
حني تظاهر اآلالف أمام قرص االتحادية تحت شعار مليونية "اإلنذار
األخري" بنا ًء عىل دعوة بعض القوى املدنية والسياسية ،وعىل رأسها
جبهة اإلنقاذ الوطني التي تشكَّلت حديثا( .((3ورفعت التظاهرات
ع ّدة مطالب تتعلق بإسقاط اإلعالن الدستوري ووقْف االستفتاء عىل
الدستور إىل حني حصول توافق حوله(.((3
كان سلوك الرشطة يف هذه املرحلة غامضً ا ،فقد رأى بعضهم أنّها يف
صف السلطة الحاكمة ،وهذا يعني عودتها إىل دورها السابق ظه ًريا
ّ
ّ
واستدل أصحاب هذا الرأي مبا رأوه من تقاعس الرشطة عن
للنظام.
حامية املحكمة الدستورية من حصار أنصار محمد مريس .يف حني
املؤسسات التي ترمز إىل هيبة
رأى آخرون أنها متقاعسة عن حامية ّ
الدولة ،مستدلِّني عىل ذلك بأحداث االتحادية .وكانت ق َّوات الرشطة
قد وضعت األسالك الشائكة أمام مداخل القرص الرئايس استعدا ًدا
أي وجود لق َّوات الجيش يف املشهد( .((3وعند
للمسريات ،ومل يظهر ّ
وصول املسريات ،بدأت األجواء تشتعل يف محيط القرص ،واستخدمت
الرشطة القنابل املسيلة للدموع من أجل تفريق املتظاهرين .ويف
 34لالطالع عىل نص اإلعالن ،انظر عىل الرابط:
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122012&id=ac8709870412-4dd8-ace9-a21b83213115
 35شهدت هذه الفرتة عدّة تظاهرات يف ميدان التحرير ويف ميادين محافظات مختلفة
تحت مس َّميات متعدّدة؛ منها "الرتاجع" أو "الرحيل" أو "الكارت األحمر" .كام نظَّم املؤيِّدون
حشودًا مضادَّة كان أشهرها "مليونية الرشيعة والرشعية" ،يف أول ديسمرب  ،2012ومحارصة
حل تأسيسية الدستور
املحكمة الدستورية ،يف  2ديسمرب ،وقد كانت بصدد النظر يف دعوى ّ
ومجلس الشورى ،ومحارصة أنصار أبو إسامعيل ملدينة اإلنتاج اإلعالمي يف  7ديسمرب أيضً ا،
عىل الرابط:
http://goo.gl/iPcX3a
 36لفعاليات اليوم ،انظر عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1288296
37
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=707384&issue
no=12426#.UgC-o5rfrIU
قص
بأي قوات عسكرية تابعة لها لتأمني ْ
 38أعلنت القوات املسلحة أنه مل يج ِر الدفع ّ
قص االتحادية ليس من
االتحادية .وقال املتحدث العسكري الرسمي إ ّن مه ّمة تأمني محيط ْ
اختصاص القوات املسلحة ،وإنّها مه ّمة تتوالها أجهزة أخرى.
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هذه األثناء غادر مريس القرص الرئايس وجرى تحطيم سيارته .ويف ُمعتم ًدا انحياز الجيش إىل صفِّه؛ أي إ ّن الجيش بذر فكر ًة ُمجملها أنه
مشهد غري مفهوم ،سمحت ق َّوات الرشطة للمحتجني بإزالة األسالك ال َحكَم بني القوى املختلفة ،وأنه صاحب الكلمة الفصل(.((4
(((3
الشائكة والوصول إىل بوابة القرص ،ث ّم تغ َّيبت من املشهد  .وتناقلت ومل مي ّر كثري من الوقت حتى بدأت املوجة الثانية من العنف أثناء
األخبار أ ّن وزير الداخلية أحمد جامل الدين ،قد تقاعس عن حامية حلول الذكرى الثانية لثورة  25يناير (من  24كانون الثّاين /يناير ،إىل
كل من ميدان
القرص ،وأنه مل ير ّد عىل اتصاالت الرئاسة م ّدة أربع ساعات ،يف الوقت  4شباط /فرباير  .)2013فقد تظاهر مئات اآلالف يف ّ
رصح فيه الوزير يف أقواله ،أمام النيابة ،بأنه أ َمر الق َّوات بالرتاجع،
الذي ّ
التحرير ومحيط االتحادية ويف العديد من املحافظات األخرى .وكان
تج ُّن ًبا للعنف وإسال ِة الدماء ،موضِّ ًحا أنه كانت لديه معلومات من
كل هذه التظاهرات هو املطالبة باستكامل
القاسم املشرتك بني ّ
خالل اتصاالت بني قيادات الداخلية والقوى الثورية ت ُفيد أنه ليس
مطالب الثورة والتنديد بـسياسة "أخونة الدولة" .ووقع أكرث من
هناك ن َّية القتحام القرص(.((4
اشتباك عنيف بني املتظاهرين وق َّوات الرشطة يف أماكن مختلفة يف
ودفع استمرار اعتصام املتظاهرين أمام قرص االتحادية بأنصار الرئيس املحافظات .وكان ظهور جامعات "بالك بلوك"( ((4وتص ّدرها مهاجمة
إىل مهاجمتهم ،يف  6ديسمرب" ،دفا ًعا عن الرشعية" ،وبخاص ٍة أثناء مقا ّر اإلخوان وحزب الحرية والعدالة أم ًرا الفتًا النظر يف تلك األحداث.
(((4
تواتر أنباء وترصيحات تشري إىل التدبري إلسقاط الرئيس  .وحدث وقد حاول بعضهم ،بحسب الرواية الرسمية ،اقتحام عدد من
أكرث من اشتباك بني الطرفني ،وا َّدعى ّ
كل طرف أ ّن اآلخر استخدم مديريات املحافظات ودواوينها ،واقتحام ماسبريو أيضً ا ،وإيقاف حركة
(((4
األسلحة النارية التي أسفرت عن قتْل نحو  12مواط ًنا ،وعرشات املرتو والسكك الحديد يف عدد من املدن .وكانت محافظة السويس
اإلصابات.
املحافظة التي شهدت أكرث عدد من الضحايا يف ذلك اليوم(.((4
وقد دشّ نت هذه األحداث اإلعالن عن الدور السيايس للجيش بصفته
العني املراقبة ملا يحدث يف البالد؛ إذ أعربت الق َّوات املسلحة يف بيان
لها عن متابعتها لتطورات املوقف واألحداث التي وقعت ،محذِّر ًة من
أ ّن استمرار تلك االنقسامات من شأنه أن يه ِّدد أركان الدولة وأمنها
القومي .وأكَّد البيان انحياز الجيش الدائم إىل الشعب وحرصه عىل
وحدة صفّه ،مؤكِّ ًدا أ ّن البالد  -يف غياب التوافق والحوار  -ستدخل يف
نفق مظلم ،موض ًحا أ ّن ذلك يُع ُّد "أم ًرا لن نسمح به"( .((4وقد أتاحت
لكل من املؤيِّد واملعارض أن يؤ ِّول البيان بحسب مصلحته؛
لغة خطابه ّ
عب عن إرادته يف الصناديق،
فقد ع َّده املؤيِّد منحازًا إىل الشعب الذي َّ
تحتج يف الشوارع .ولكن
وع َّده املعارض منحازًا إىل الجامهري التي
ّ
كل طرف بنى مواقفه
املؤكَّد ،كام كشفت األحداث يف ما بعد ،أ ّن ّ
39 http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=04122012&id=d776bd767bc9-4002-ba54-72986173fbf4
40 http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=395550&secid=1&vid=2
41 http://goo.gl/2vlTKx
 42رواية املعارضني عىل الرابط:
http://egfree.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A
7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
أ ّما رواية املؤيدين فهي عىل الرابط:
http://goo.gl/b6uiwR
43 http://www.shorouknews.com/news/view.
aspx?cdate=08122012&id=76c8094f-2927-4d89-b287-29ecb9c0d72c

وازدادت األمور اشتعالً  ،يف  26كانون الثّاين /يناير ،بصدور أحكام اإلعدام
هم يف أحداث أستاد بورسعيد ،يوم  26كانون الثّاين /يناير)،
بشأن  21متَّ ً
فتحركت أعداد من أهايل املتهمني وألرتاس املرصي إىل سجن بورسعيد
من أجل تهريب املحكوم عليهم .ونتج عن ذلك أكرث من اشتباك عنيف
بني ق َّوات الرشطة واملتظاهرين ،واستُخدمت يف ذلك األسلحة الثقيلة،
مم أ ّدى إىل مقتْل 52
شخصا( .((4وعندما فقدت الرشطة القدرة عىل
ً
ّ
السيطرة عىل الوضع يف مدن القناة كلِّها ،جرى استدعاء الق َّوات املسلحة
وإعالن حالة الطوارئ وفرض حظر التجول يف تلك املدن( .((4وقد تزامن
 44كان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السييس قد دعا إىل حوار يجمع بني الرئاسة والقوى
السياسية يف مق ّر دار الدفاع الجوي يف  12ديسمرب  ،2012وقبلت جبهة اإلنقاذ الدعوة ،عىل
ال ّرغم من رفضها املستمر لدعوات الرئاسة املتكررة إىل الحوار ،ث ّم عاد الجيش وق َّرر إرجاء
اللقاء مدَّعيًا أ ّن "ردود األفعال مل ِ
تأت عىل املستوى املتوقَّع بشأن الدعوة املوجهة للقوى
الوطنية" ،انظر عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1306501
 45الصفحة الرسمية للمجموعة عىل الرابط:
http://goo.gl/qntZ2E
 46جرى تناقل أنباء عن قتْل أحد مج ّندي الداخلية ،فأثار ذلك غضَ ب الجنود وهاجموا
جميع املوجودين يف موقع الحادثة وأشعلوا النريان يف بعض العقارات والسيارات ،وأطلقوا
النار إطالقًا عشوائيًّا ،فأدَّى ذلك إىل قتْل تسعة أشخاص عىل األقل .انظر :جريدة الرشوق،
.2013 /01 /26
 47املرجع السابق.
 48مل يج ِر احرتام حظْر التج ُّول يف مدن القناة ،فقد كانت املسريات والتظاهرات تزيد يف
رصح أحمد ميك وزير العدل
فرتات الحظر إلعالن تحديها الرصيح له .وبعد انقالب  3يوليوَّ ،

دراسات وأوراق تحليليّة
المؤسسات األمنية والحراك الثوري في مصر
ّ

ذلك مع تج ُّدد االشتباك بني الرشطة واملتظاهرين يف القاهرة ،يف ذكرى
جمعة الغضب  28كانون الثّاين /يناير.
وكان العتداء بعض العنارص داخل صفوف املتظاهرين عىل أفراد األمن
بالرصاص الحي والخرطوش أثره يف ازدياد الضيق والتم ُّرد بني صفوف
الضباط .وظهر الغضب جليًّا عندما منع بعضهم وزير الداخلية من
املشاركة يف تشييع جنازة أفراد الرشطة الذين قتلوا يف مواجهات
بورسعيد .وذلك لرفضه تسليحهم ،متَّهمني إيَّاه بأنه رجل اإلخوان
يف الوزارة ،معلنني عن رفضهم أن يصبحوا كبْش فداء لنظام اإلخوان.
وال ميكن ف ْهم هذا املوقف مبعزل عن الرسالة اإلعالمية السائدة يف
ذلك الوقت؛ فقد تسابقت القنوات الخاصة يف تكرار الحديث عن
تآمر اإلخوان عىل جهاز الرشطة بغرض انهياره متا ًما حتى يتمكنوا من
إقامة جهاز بديل ميكِّنهم من إحكام قبضتهم عىل الدولة .ومن هنا
كانت ادعاءات خاصة مفادها أ ّن اإلخوان هم الطرف الثالث الذي
يسعى لتخريب العالقة بني الرشطة والشعب ،عىل ال ّرغم من املهادنة
الكبرية التي بدت عليها الرئاسة وحزب الحرية والعدالة يف اقرتابهام
من الداخلية.
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واستم ّرت موجة العنف واالحتجاجات حتى أحداث "جمعة الخالص"
يف أ ّول شباط /فرباير  .2013وكان من أبرز املشاهد التي تخلَّلت تلك
االحتجاجات واقعة تعرية مواطن أمام قرص االتحادية( .((5فن َّددت
الرئاسة بالواقعة ،يف حني أكَّدت وزارة الداخلية أ ّن الحادثة مل تكن
دليل عىل استمرار
رصفًا فرديًّا ،اتخذته وسائل اإلعالم واملعارضة ً
إال ت ُّ
الرشطة يف مامرساتها القدمية .ويف الوقت نفسه ،تداول املؤيِّدون
مقاطع توضِّ ح انتامء ذلك املواطن إىل "أبناء مبارك" ،فنتج عن ذلك
اقتناع ،لدى فئات مع َّينة ،بأ ّن الواقعة مدبَّرة إلحراج الرئاسة وإشعال
املوقف .ولك ّن الواضح أ ّن املشهد أشار إىل عودة فلول النظام السابق
بق ّوة إىل املشهد السيايس.
ث ّم جاءت املوجة الثالثة للعنف (من  3إىل  23آذار /مارس) ،فقد
اندلع أكرث من اشتباك عنيف يف بورسعيد إثر قرار الداخلية ترحيل
املحكوم عليهم يف قضية بورسعيد إىل سجن وادي النطرون .ووصلت
األحداث إىل ذروتها يوم  9آذار /مارس ،حني أرضم األلرتاس النريان يف
كل من اتحاد الرشطة ومبنى االتحاد العا ّم لكرة القدم يف القاهرة.
ّ
ظل هذه األحداث ،تصاعدت حركة التم ُّرد داخل الرشطة نفسها؛
ويف ّ
إذ أعلن العديد من الضباط وأفراد الرشطة إرضابهم عن العمل إىل
يجري تسليحهم ،ويُقال وزير الداخلية ،ويُب َعدوا عن الرصاعات
أن
َ
أي تيار سيايس( .((5وكشف هذا التطور
السياسية ،وعن محاولة إرضاء ّ
عن أزمة حقيقية داخل الجهاز ،وعن إحساس الضباط بأنهم وسط
رصاع سيايس ال شأن لهم به(.((5

وتح َّدث السييس (وزير الدفاع اآلن) مج َّددا يف  29كانون الثّاين/
يناير ،مح ِّذ ًرا من أ ّن استمرار ذلك املشهد قد يؤدي إىل "انهيار الدولة
ويه ِّدد مستقبل األجيال املقبلة"( .((4وكان هذا الحديث مبنزلة اإلشارة
كل فريق الخطاب
الثانية إىل أ ّن الجيش لن يسكت طويال .فأ َّول ّ
ملصلحته عىل غرار الحال نفسها يف بيانه السابق؛ إذ رآه املؤيِّدون
تهدي ًدا للمعارضة ،يف حني رآه املعارضون رسال َة طأمن ٍة مفادها أ ّن
الجيش لن يكون أدا َة النظام .ومن الجيل أ َّن القوى السياسية والثورية ويف هذه األثناء ،كانت هناك إرهاصات لحملة شبابية ،تحت اسم
قد اتخذت من خطابات السييس داف ًعا لها لالستمرار يف النهج الذي "متـ ُّرد" ،تج َمع توقيعات لح ْجب الثقة عن الرئيس محمد مريس،
تسلكه ألنه سيدفع الجيش ً
حتم يف النهاية إىل التدخل إلنهاء حكم وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة( .((5وبدأ اإلعداد ليوم الحسم
اإلخــوان( .((5ورافق ذلك ظهور ع ّدة دعوات لشخصيات سياسية
إىل إجراء املواطنني توكيالت يف الشهر العقاري حتى تتوىل القوات
ُ 51عرف الشاب بـ"حامدة املسحول" ،انظر عىل الرابط:
املسلحة إدارة البالد.
http://www.alhurra.com/content/egtpt-clashes-morsi/218286.html
السابق بأ ّن وزارة الدفاع هي التي طلبت من الرئاسة ف ْرض حالة الطوارئ وحظْر التج ُّول يف
مدن القناة ،لتنزل القوات املسلحة بعد ذلك لتلعب كرة القدم مع املتظاهرين ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=Huz1QaQ0G7Q
 49عن خطاب السييس ،عىل الرابط:
&http://hao.alyom7.com/News.asp?NewsID=926202
َّ 50رصح د .محمد الربادعي ،أحد قيادات جبهة اإلنقاذ املعارضة ،يف م ّرات كثرية بأ ّن استمرار
األوضاع عىل ما هي عليه يقود البالد إىل االنهيار والفوىض الشاملة وحينئذ يكون عىل الجيش
"واجب وطني للتدخل" ،انظر عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/137146

52 http://www.aljazeera.net/news/pages/
ab0cd112-16b9-4065-a712-bde2d18c55a0
 53من أشهر الحوادث التي وجدت الرشطة نفسها يف وسط أطراف الرصاع أحداث املقطم،
املعروفة بـ"موقعة الجبل" ،إذ قامت القوى الشبابية واملعارضة باإلعالن عن تظاهرها أمام
املق ّر العام لإلخوان املسلمني يف هضبة املقطم يف  23مارس  ،2013فدفع هذا األمر شباب
اإلخوان إىل التجمع للدفاع عن املق ّر .وتج ّمعت قوات الرشطة يف املنطقة وحول املق ّر ،محاول ًة
الفصل بني الطرفني اللذين اندلع أكرث من اشتباك بينهام ،بالحجارة ،واألسلحة البيضاء ،وأحيانًا
بالخرطوش .وعندما تط َّور االشتباك ،أصبحت املواجهة بني األمن واملتظاهرين ،واتسعت دائرة
العنف إىل الشوارع الرئيسية يف املقطم ،عىل الرابط:
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=990650
54 http://goo.gl/2ql1d
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املعلن ،وهو  30يونيو  .2013وبدأت موجة العنف الرابعة ،يف 26
حزيران /يونيو ،باشتباك بني املؤيِّدين واملعارضني يف ع ّدة محافظات،
وبحرق بعض مقا ّر اإلخوان والحرية والعدالة .ووقَّع عدد من أفراد
الرشطة وضباطها استامرة مت ُّرد( .((5وبات واض ًحا أ ّن الرشطة يف هذه
ظل ما تر ّدد
وخصوصا يف ّ
املرحلة ستصبح جز ًءا من الحراك "الثوري"،
ً
من أقوال مفادها أ ّن نحو خمسة آالف ضابط وأمني رشطة يَ ْن ُوون
االنضامم إىل تظاهرات  30يونيو.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

مرحلة التحالف مع الشرطة والجيش:
ما بعد  30يونيو

بعد خروج املاليني إىل ميادين مرص يف  30يونيو ،تغريت طبيعة العالقة
واملؤسسات األمنية؛ ويرجع ذلك إىل التو ُّحد ض ّد
بني الحراك الثوري
ّ
تغي تركيبة الحراك الثوري من جانب
"عد ّو مشرتك" من جانب ،وإىل ُّ
آخر .فلقد انض ّم إىل صفوف الثوار الكثري من "األغلبية الصامتة" التي
ض ّجت من االنفالت األمني والتي كانت تبحث عن االستقرار ،إضاف ًة
إ ّن هذا الرسد التفصييل ملجموعة من األحداث واالضطرابات التي إىل فلول النظام السابق .ودخلت الرشطة ميدان التحرير الذي ُمنعت
من دخوله أكرث من عامني ،يف  30يونيو ،مرفوع ًة عىل األكتاف .وأصبح
م َّرت خالل هذه الفرتة كانت تبني ملجموعة من التغريات األساسية
قبل ،ي ْد ُعون
الجيش هو القريب املنقذ واملخلِّص ،وقد كان الثوار ،من ُ
يف ما يتعلق بالعالقة ما بني األجهزة األمنية والحراك الثوري ،وميكن
إىل سقوط حكمه.
إجاملها يف ما ييل:
وقُبيل انتهاء م ّدة اليومني التي أعلن عنها الفريق السييس يف  30يونيو
ً
أول ،تأكيد خروج اإلخوان املسلمني من كتلة الحراك الثوري بإدخالهم لالستجابة ملطالب "الشعب"( ،((5بات واض ًحا أ ّن انقالبًا عىل األبواب.
يف حالة عداوة رصيحة مع التيارات السياسية والحركات الثورية ووقعت أحداث بني الرسايات بالقرب من اعتصام املدافعني عن
األخرى .ثان ًيا :مع تزايد الصدامات بني مؤيِّدي مريس ومعارضيه رشعية الرئيس املعزول يف ميدان النهضة يف  2متّوز /يوليو؛ إذ قام
ولجوء الرشطة إىل تعاملٍ رخ ٍو مع املتظاهرين أقرب ما يكون إىل مسلَّحون مبهاجمة االعتصام بالرصاص الحي والخرطوش ،عىل الرغم
من وجود ق َّوات الرشطة والجيش يف مشهد األحداث .وتبادل الطرفان
موقع املتفرج ،بدأت عملية إعادة تَقبُّل الرشطة من القوى السياسية،
إطالق النار والخرطوش يف معارك استم ّرت أكرث من تسع ساعات راح
ً
وخصوصا من بعض قيادات الحراك الثوري ،وإ ّن ما جرى يف  30يونيو ضحيتها أكرث من  17مواط ًنا(.((5
كان تتوي ًجا لهذا املسار.
رص املؤيِّدون عىل استمرار
وبعد أن عزل الجيش محمد مريس ،أ ّ
ثالثًا ،استطاع الجيش تحت قيادة الفريق عبد الفتاح السييس استعادة اعتصامهم يف ميدا ْين رابعة والنهضة حتى عودة الرئيس واستعادة
جزء كبري من رصيده الذي فقده خالل فرتة حكم املجلس العسكري .الرشعية .وبات واض ًحا ،هذه امل ّرة ،أ ّن الرشطة قادرة عىل العودة
وتحقّق ذلك بالتغيُّب عن الشارع والتعامل مبارش ًة مع املتظاهرين ،إىل العمل ،أل ّن "العدو" الذي كانت دامئًا تعمل ض ّده – ونعني به
ومن خالل توجيهه لرسائل غري واضحة املغزى فرسها كل طرف "اإلسالميني" -عاد من جديد .وهكذا استعادت الرشطة يف  30يونيو،
مم أفقدته إيَّاها ثورة  25يناير ،ونقصد بذلك هيبتها ومكانتها.
الكثري ّ
لصالحه أيضً ا .كام أ َّدى اإلعالم وبعض الشخصيات العامة دو ًرا يف
إال أنّها عندما دخلت ميدان التحرير ،مل تدخله معتذر ًة عن مامرساتها
استعادة الجيش مكانته من خالل ترسيخ فكرة أ ّن الجيش هو منقذ السابقة ،بل يبدو أنها اعتقدت أ ّن َح ْملها عىل األعناق يف ميدان
عب عن اعتذار الجامهري إليها ،أل ّن هذه الجامهري،
البالد من الحالة التي وصلت إليها .وهكذا ساعد مناخ االستقطاب التحرير كان يُ ِّ
الحا ّد السائد عىل تصوير الجيش نفسه عىل أنه الحكم بني األطراف يف نظرها ،ظلمت الرشطة طوال عامني أو أكرث .وكان هذا واض ًحا
يف الكلمة التي ألقاها املتحدث باسم وزارة الداخلية بعد أحداث
ومناط الرهان السيايس لجميع القوى السياسية.
 55عن موقف عدد من الضباط وأفراد الرشطة من حركة مت ُّرد وتظاهرات  30يونيو ،عىل
الرابطني:
;http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1118362
http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=21062013&id=2804bf90-229749d3-a0de-f8b134dd2eef

 56لالطالع عىل مضمون ما جاء يف بيان القوات املسلحة ،انظر عىل الرابط:
http://goo.gl/K5vm0
لفض اعتصام املؤيِّدين يف وقت حاسم ،وأنه فرصة ،أيضً ا،
 57رأى بعضهم أ ّن االشتباك فرصة ّ
لتوجيه رضبة إىل جامعة اإلخوان ،يف حني رأى آخرون أ ّن ذلك عملية انتقامية وإرهاب من
الجامعة تجاه الجامهري التي خرجت إلسقاطها ،عىل الرابط:
http://www.masrawy.com/news/various/general/2013/july/3/5665270.aspx
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الحرس الجمهوري .فلقد أوضح أ ّن الرشطة ظُلمت أثناء ثورة 25
مم كيل لها من اتهامات( .((5ويبدو أ ّن
يناير وأنها بريئةّ ،
كل الرباءةّ ،
حاج ًزا نفس ًّيا  -وقد يكون هذا الحاجز أقوى من الحاجز الخرساين
الذي ب َنته الق َّوات املسلحة للح ّد من اعتداء متظاهري التحرير عىل
ظل
ظل مينع الرشطة من العمل .فالجهاز الذي ّ
وزارة الداخلية ّ -
طوال الوقت يعمل ،وهو يعتقد أ ّن اإلسالم السيايس هو الخطر
األسايس عىل الدولة ،مل يستطع التوافق وحقيقة أ ّن رئيس املجلس
األعىل للرشطة من قيادات هذا التيار .ولهذا ،فإنه أثناء عزل مريس،
جرى إزالة الحاجز الخرساين الذي كان يفصل بني الداخلية والجامهري،
وأُزيل معه أيضً ا الحاجز النفيس ،وعادت الداخلية إىل عملها ،ولكن يف
ما يبدو ،مبامرساتها السابقة نفسها.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

للجيش ،فاضط ّر الجنود إىل التصدي له .إال أنه خالل هذا املؤمتر
أي لقطة لذلك الهجوم املزعوم ،وإن كان قد ظهر فر ٌد أو
مل تُعرض ّ
اثنان م َّمن يحملون الخرطوش .ويف املقابل ،أوضحت اللقطات األخرى
تع ُّمد الق َّوات قتْل ال ُع َّزل ،وجرى ُ
تبادل مقاطع تُظهر ،بوضوح ،وجود
الق َّناصة عىل السطوح(.((5

أحداث المنصورة ()2013/7/20
يف هذه األحداث هاجمت مجموعات من البلطجية مسرية نسائية
مك َّونة من سيدات وفتيات اإلخــوان التي كانت تطوف مبدينة
املنصورة تندي ًدا باالنقالب العسكري .وقتلت منه ّن أربع سيدات
بينهن فتاة يف السابعة عرشة من عمرها .وأبرزت هذه األحداث
وخصوصا أ ّن
أي أحد ،تقاعس الرشطة والجيش عن حامية املسريات السلمية،
ً
أما الق َّوات املسلحة ،فعىل الرغم من أنها أكَّدت عدم إقصاء ّ
وأنها تقف عىل مسافة واحدة من جميع األطراف ،فإ ّن الواقع أوضح أ ّن البلطجية  -بحسب شهود العيان  -ظهروا من الناحية التي كانت بها
الشعب الذي تقصده هو شعب التحرير ،وأ ّما غريه فهم أعداء الوطن ق َّوات الرشطة.
وإرهابيون .فالحديث عن اإلدماج يجري يف الوقت نفسه الذي متوج
فيه القنوات اإلعالمية بأحاديث شيطنة هذا التيار واعتقال قياداته مذبحة المنصة ()2013/6/24
وغلْق قنواته اإلعالمية .واأله ّم من ذلك هو ما يبدو من اتخاذ الجيش طلب الفريق السييس ،يف  24من متّوز /يوليو ،من الجامهري ومن
ظه ًريا قويًّا من بعض الحركات الشبابية التي ظهرت عىل الساحة ،املواطنني "الرشفاء" أن يخرجوا إىل امليادين لتفويضه يف اتخاذ الالزم
والتي أصبحت ممث ًّل أساسيًّا  -إن مل يكن األسايس  -للحراك الثوري تجاه العنف واإلرهاب املحتملني .وقامت حركة مت ُّرد بالدعوة إىل
املؤسسة العسكرية االحتشاد يف امليادين لتفويض الجيش .وتب َّنت الحركة خطابًا إقصائ ًّيا
للشباب ،وأقصد بذلك حركة مت ُّرد .وبهذا تكون ّ
درسا من تجربتها يف الحكم يف املرحلة االنتقالية بعد يف حديثها عن جامعة اإلخوان ،عىل ال ّرغم من رفْض حركات أخرى
قد تعلَّمت ً
سقوط نظام مبارك؛ أال وهو رضورة احتواء الحركات الشبابية الثورية ِمثل هذا التفويض ،ومنها حركة  6أبريل .وبالفعل خرج املاليني من
والتعاون معها .وحتى إن كانت بعض الحركات الشبابية األخرى املرصيني استجاب ًة لهذه الدعوة وسط أجواء احتفالية يف ميدان التحرير
غري مر ّحبة بدور للجيش يف السياسة ،فإنه يكفي وجود هذا الظهري ومحيط قرص االتحادية ،عىل غرار مشهد  30يونيو .وقبل أن ترشق
شمس اليوم الجديد ،جرى تفعيل التفويض .فقد خرجت مسرية من
أي ِصدام لها مع الجيش.
ل ُيضعف الحركة الشبابية الثورية يف ّ
اعتصام رابعة تجاه املنصة ،ووصلت إىل كوبري السادس من أكتوبر،
وقد وقعت خالل فرتة قصرية من االنقالب حوادث مع َّينة توضِّ ح هذه
وهناك هاجمتها ق َّوات الرشطة من أعىل الكوبري ،ث ّم انض ّم ملثَّمون
االستنتاجات .وعىل الرغم من تع ُّدد حاالت العنف خالل تلك الفرتة،
مسلَّحون إىل صفوف الداخلية ،وأطلقوا النار عىل املتظاهرين .كام
فإننا سرنكز ،يف ما ييل ،عىل ثالث حوادث كربى.
نُقل عن شهود العيان أ ّن ق َّناصة كانت عىل سطوح املباين املحيطة
باملنطقة ،وأنها استهدفت بعض املتظاهرين بطلقات قاتلة .وكان من
مذبحة الحرس الجمهوري ()2013 / 7/8
قتيل ،وأكرث من أربعة آالف مصاب.
لفض االعتصام نتائج هذه األحداث أكرث من ً 120
وقعت هذه املذبحة عند الفجر يف ما يبدو ،محاول ًة ّ
من أمام دار مناسبات الحرس الجمهوري ،إذ أطلقت ق َّوات الجيش أكرث ما يلفت النظر يف هذه األحداث ،هو خطاب وزارة الداخلية .ففي
شخصا .وا َّدعى الجيش مؤمتر صحفي لوزير الداخلية بعد أحداث املنصة ،أعلن الوزير عن
النار عىل الساجدين ،وقُتل منهم أكرث من ً 75
يف مؤمتره الصحفي أ ّن الحادث بدأ بهجوم مسلَّح عىل املنشأة التابعة إعادته نحو 50ضابطًا من أ ْمن الدولة السابق (جرى تغيري اسم القطاع
 58ترصيحات املتحدث الرسمي ،عىل الرابط:
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/july/8/5670108.aspx

59 http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jul/18/cairorepublican-guard-shooting-full-story
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الشكل ()4
املقارنة بني أعداد الضحايا يف املراحل األربع

بعد ثورة  25يناير ،فصار" :قطاع األمن الوطني") للعمل ،لـ"خربتهم"
يف التعامل مع الجامعات اإلسالمية .وأعلن أيضً ا عن عودة "وحدة
مكافحة التطرف الديني" ،عا ًّدا إلغاء جهاز أمن الدولة من "أخطاء"
ثورة  25يناير( .((6ويف ما يتعلق بالجيش ،فإنه ق َّرر االصطفاف يف هذه
الجولة إىل جانب القوى "املدنية".
وقد حدثت تطورات مه ّمة عىل الساحة املرصية ،أثناء اإلعداد النهايئ
لهذه الورقة ،ذات صلة مبارشة مبحور الدراسة ،إذ تح ّركت قوات
لفض اعتصامي مؤيِّدي محمد
الرشطة والجيش ،يف  14أغسطسّ ،
فض
مريس يف ّ
كل من رابعة العدوية والنهضة .وقد احتلَّت تفاصيل ّ
االعتصامني واملشاهد املصاحبة لهام مركز الصدارة يف جميع وسائل
اإلعالم العاملية ،ولكن ما يه ّم يف هذا السياق هو إلقاء الضوء عىل
ع ّدة أمور أساسية:
فض االعتصامني بحيث بدا األمر
أولً  ،استخدام الق ّوة املفرطة أثناء ّ
عملي ًة انتقاميةً ،ال محاول ًة إلحكام سيطرة الدولة عىل مجالها العا ّم
واستعادة هيبتها فحسب .وقد أوردت منظمة العفو الدولية يف
 60لالستامع إىل الترصيحات ،انظر عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=7oI156o3icY

تقريرها أ ّن "قوات األمن استخدمت الق ّوة املميتة غري امل ّربرة ونكثت
بوعدها بالسامح للجرحى مبغادرة االعتصام بأمان"( .((6كام طالبت
برضورة إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة عىل وجه الرسعة .وهو
األمر الذي اتفق عليه أغلب املراسلني األجانب الذين شاهدوا
فض االعتصامني،
األحداث وأق ّروا بعدم االكرتاث بالحياد الذي صاحب ّ
عىل سبيل املثال ،يف املؤمتر الصحفي الذي عقده املستشار السيايس
– د .مصطفى الحجازي— للرئيس امل ُوقَّت ،شكَّك مراسل صحيفة
اللوموند الفرنسية يف الرواية الحكومية ،عىل اعتبار أنه شاهد عملية
فض اعتصام رابعة بنفسه ورأى كيفية إطالق الرشطة الرصاص عىل
ّ
فض االعتصامني عن مقتل ما يزيد
ّ
كل يشء( .((6وقد أسفرت عملية ّ
(((6
عن  300شخص وذلك حسب اإلحصائيات الرسمية لوزارة الصحة ،
يف الوقت الذي تقدر فيه املنظامت الحقوقية أ ّن عدد الضحايا أكرث
 61انظر نص تقرير منظمة العفو عىل الرابط التايل:
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/egypt-s-disastrousbloodshed-requires-urgent-impartial-investigation-2013-0
 62ميكن مشاهدة املؤمتر الصحفي عىل الرابط التايل:
http://www.youtube.com/watch?v=ALdnIQJaCFk
63 http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=394032
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من ذلك كث ًريا .كام جرى ف ْرض حالة الطوارئ وحظر التجول(،((6
وعادت قوات الرشطة والجيش بق ّوة إىل الشوارع يف املدن الكبرية ،مع
استمرار ضعف حضورها يف املحافظات وخاصة الصعيد.
وتك ّرر منط االستخدام املفرط للقوة يف التظاهرات التي ترتبت عىل
فض االعتصامات .وبدا واض ًحا أ ّن الدولة تستعيد قبضتها الحديدية،
ّ
بأي اعتصامات مستقبلية ورمبا حتى التظاهرات.
وأنها لن تسمح ّ
مثال عىل
وكانت أحداث رمسيس (يوم الغضب) يف  16أغسطس ً
ذلك .فقد قام أثناء املسرية بعض األفراد مبهاجمة املتظاهرين عند
قسم األزبكية ،األمر الذي أدى إىل وقوع اشتباكات بني الطرفني
ومهاجمة قسم الرشطة أيضً ا العتالء بعض األفراد أسطحه ومهاجمة
املتظاهرين منه .وجرى تدخّل قوات الجيش والرشطة .ووفقًا لشهود
عيان كان القناصة عىل منت الطائرات العسكرية يص ّوبون أسلحتهم
عىل املتظاهرين( .((6وعىل الرغم من أ ّن حقيقة املوقف غري واضحة
إىل اآلن( ،((6فإ ّن عدد القتىل التي خلفتها الواقعة (ما يزيد عن 150
قتيل)( ((6تشري إىل التوسع يف إطالق النار( .((6كام تشري عمليات
االعتقال واالحتجاز إىل عودة الدولة األمنية مسلَّح ًة بحالة الطوارئ
التي تصادر الكثري من الحقوق والحريات السياسية وتطلق يد الدولة
يف التعامل مع الناشطني واملتظاهرين .ويكفي هنا اإلشارة إىل أ ّن
فض االعتصامني وما تالهام من
التقديرات األولية لعدد القتىل منذ ّ
أحداث قد بلغ نحو  1000قتيل.
فض االعتصام تصعيد حا ّد يف الخطاب اإلعالمي والسيايس
ثان ًيا ،صاحب ّ
تجاه املعتصمني ث ّم املتظاهرين .ووصل األمر إىل اتخاذ طابع أقرب
ما يكون إىل الفاشية التي ال تقبل بوجود اآلخر وال متانع يف تصفيته،
بل إىل املناداة بذلك يف بعض األحيان .ويلخص الشعار الذي اتخذته
غالبية القنوات املرصية الرسمية والخاصة "مرص تواجه اإلرهاب"
64
http://www.alhurra.com/content/egypt-morsi-supporterscasualties/230755.html
 65انظر :التسلسل الزمني ألحداث رمسيس ،عىل الرابط:
http://goo.gl/AQO5LU
66 http://goo.gl/D7D847
لقي مرصعه يف هذه األحداث عامر محمد بديع ابن املرشد العام لإلخوان
 67من أبرز من َ
املسلمني ،عىل الرابط:
http://goo.gl/XLGJM6
 68نقل روبرت فيسك مراسل جريدة اإلندبندنت شهادته عىل أحداث رمسيس يف هذه
املقالة:
http://www.independent.co.uk/independentplus/indyplus-updates-thepolice-keep-firing-the-bodies-pile-up-in-cairo-bloodbaths-are-now-a-dailyoccurrence-8771232.html
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طبيعة املرحلة التي لن يُق َبل فيها باالختالف .كام يقيص مثل هذا
كامل من الحياة السياسية ،فالخالف مل يعد حول رؤى
فصيل ً
املصطلح ً
سياسية متباينة ،ولكنه جرمية تتطلب املالحقة وت ّربر استخدام العنف.
ويبدو أ ّن هذا التوجه ميثل الرؤية الرسمية للدولة التي عمدت إىل
تصوير الوضع يف مرص عىل أنّه حرب عىل اإلرهاب تتطلَّب االصطفاف
أي عدد من الضحايا يف جانب
ومساندة الجيش ،وعدم التأثر بوقوع ّ
كل من يدعو إىل
"اإلرهابيني" .وامت َّدت حالة اإلرهاب الفكري لتطول ّ
املصالحة والدفاع عن املسار الدميقراطي ( ((6من خالل تعابري جاهزة
مثل "خاليا نامئة" ،و"ليس إخوان لكن بحرتمهم" ،وكلها إيحاءات تتَّهم
الشخص باالنتامء إىل جامعة "إرهابية" وفقًا لهذا التوجه السائد .كام
أي نقد للجيش نو ًعا من الخيانة أو الضالل الذي "يورد أصحابه
يُع ُّد ّ
(((7
موارد التهلكة"  ،عىل ح ّد تعبري فهمي هويدي .وعىل ال ّرغم من
تأكيد عدد كثري من شهود العيان واملشاركني يف التظاهرات أنّه ليس
كل من يشارك يف التظاهرات هو من اإلخوان أو ينتمي إىل تيار اإلسالم
ّ
السيايس ،فإ ّن اإلعالم والترصيحات الرسمية للمسئولني استمرت يف
تعطي الحراك طاب ًعا شعبيًّا.
وصفها بتظاهرات اإلخوان حتى ال
َ
ثالثًا ،مل يقترص األمر عىل تشويه جامعة اإلخوان فحسب ،وإن حظيت
كل من ارتبط بثورة يناير
بالنصيب األكرب ،فقد طالت عمليات التشويه ّ
(((7
بد ًءا من الشباب الذي وصفهم أحد الكتاب بـ "مرتزقة  25يناير" ،
وانتها ًء إىل د .محمد الربادعي الذي مل يتو ّرع أحد املذيعني عن اتهامه
باالنضامم إىل التنظيم الدويل لإلخوان( .((7وقد دفعت حملة التشويه
هذه حركة  6أبريل إىل إصدار بيان تؤكد فيه أ ّن ما يحدث هو ن ْهج
مخطّط إلقصاء شباب يناير الرشفاء من ساحة النضال الوطني ،وأ ّن
تلك الساحة كانت لهم رشفًا ،ومل تكن استحقاقًا ،وأ ّن ما نراه هو
خطاب إعالمي خبيث يش ِّوه نقاء سريتهم وصدق نيَّاتهم ،ويسعى إىل
تقسيم جبهة شباب هذا الوطن ورشفائه(.((7
 69انظر :عمرو حمزاوي" ،شهادة لضمري الوطن الذي لن يغيب  ،"2-2جريدة الرشوق،
.2013 /8/19
 70فهمي هويدي" ،فاشية جديدة" ،عىل الرابط:
http://goo.gl/w2F4Bx
 71محمود الكردويس" .مرتزقة  25يناير" ،جريدة الوطن.2013/ 7/20 ،
 72ميكن مشاهدة حوار املذيع أحمد موىس عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=eJ-x7HoJ7Cw
فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة
كان محمد الربادعي قد تقدّم باستقالته اعرتاضً ا عىل ّ
معربًا عن أ ّن الحلول السياسية مل ت ُستنفد بعدُ .وش ّن اإلعالم حملة واسعة عىل الربادعي
الستقالته يف هذا التوقيت وقام بعضهم برفع قضية ضدّه بتهمة خيانة األمانة التي سينظر
فيها خالل شهر سبتمرب.
 73ميكن قراءة البيان عىل الرابط:
http://goo.gl/XL4CR3

دراسات وأوراق تحليليّة
المؤسسات األمنية والحراك الثوري في مصر
ّ

كل من الجيش والرشطة ظه ًريا لها من الجامهري
راب ًعا ،اتخذت تحركات ّ
وكل من ينتمي إىل تيار اإلسالم السيايس.
املع َّبأة ض ّد جامعة اإلخوان ّ
وما كان من وسائل اإلعالم إال االستمرار يف هذه التعبئة وزيادة مشاعر
ممثل
ً
الكراهية واالحتقان .وبرز أيضً ا الوجه الثوري لهذا الظهري
أي تعامل لهام
بحركة مترد التي مل تنتقد أيًّا من الجيش والرشطة يف ّ
مع املتظاهرين ،بل دعت مترد ،يف بيان لها ،عىل التليفزيون الرسمي
املرصي "الشعب" ،إىل مساندة الرشطة والجيش يف جهودهام يف
مكافحة اإلرهاب من خالل تكوين اللجان الشعبية لحامية املمتلكات
العامة والخاصة والكنائس القريبة منهم .وهو البيان الذي أثار استياء
العديد من الناشطني واعتربوه بيانًا غري مسؤول ،يزيد من حالة االحتقان
ويشجع عىل االقتتال الشعبي يف الشارع(.((7
كام كشفت العديد من الصور والفيديوهات مصاحبة البلطجية
لقوات الرشطة ،وأحيانًا الجيش ،يف تعاملهم مع املتظاهرين .وهو األمر
الذي أضاف إىل املشهد الكثري من الضبابية .ففي حني يطلق عليهم
بعض الحانقني عىل اإلخوان "األهايل" ،يرى بعضهم اآلخر وجودهم يف
دليل عىل عودة للمامرسات الخارجة عىل القانون التي طاملا
املشهد ً
انتهجتها الداخلية يف التعامل مع الناشطني .وإ ّن تسلّح هذه العنارص
املدنية يثري التساؤل حول احتاملية اندساسها وسط التظاهرات لوصم
املتظاهرين بعدم السلمية وإثارة الرأي العا ّم عليهم(.((7
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االعتصامات وترتبت عليها ،قد جعلت عد ًدا غري قليل من مؤيدي 30
يونيو من الناشطني يعيدون حساباتهم .فقد كشف أشخاص عديدون
وحركات كثرية عن استشهاد العديد من الشباب ممن ال ينتمون إىل
جامعة اإلخوان أو اعتقالهم يف التظاهرات املن ّددة بأحداث رابعة(.((7
لكل من
كام بدأ بعض الشباب يف تدشني امليدان الثالث الرافض ّ
العسكر واإلخوان .وبدأت بعض املبادرات التي تدشن وسائل سلمية
يف التعبري عن رفض الدولة العسكرية مثل حركة مسموع( ،((7وإن كان
الصوت األعىل مازال للحركات والرموز الشبابية التي قررت االنحياز
للمؤسسات األمنية يف هذه الجولة.
علَّمتنا ثورة  25يناير أ ّن العنف والدماء يولِّد املزيد من التعبئة
للحراك الثوري ،ولكن برشط تو ُّحد جميع القوى والحركات السياسية
والثورية .فهل ميكن أن تؤ ِّد َي أنباء اإلفراج عن حسني مبارك وما
نُرش بشأن تعديالت الدستور (من أبرزها إلغاء مادة العزل السيايس
لقيادات الحزب الوطني) دو ًرا يف إعادة االصطفاف الثوري املتعلّقة
بأهداف الثورة؟ اإلجابة ستعتمد عىل ر ّد فعل الحركات الثورية ،التي
شاركت يف ثورة  25يناير ،وتنظر إىل  30يونيو بوصفها موج ًة ثوري ًة
لتصحيح املسار ،ال انقالبًا عىل ثورة  25يناير ،إزاء هذه التطورات من
ناحية ،وإزاء أسلوب تعامل املؤسسات األمنية مع ردود األفعال هذه،
من ناحية أخرى .كام ستعتمد اإلجابة أيضا عىل طبيعة العالقة بني
املؤسسات األمنية (خاصة الجيش) والحركات الشبابية تكتيكي ًة كانت
أو إسرتاتيجية.

الصدام ُمقبل ال محالة ،فالجيش ق َّرر أن يكون
أغلب الظ ّن أ ّن ِّ
متحكم يف العملية السياسية ،والرشطة عائدة مبامرساتها وأساليبها
ً
القدمية ،وهو األمر الذي سيصطدم – ال َّ
شك  -مع تصورات بعض
القوى الشبابية الثورية .أما عن إمكانية عودة االصطفاف الثوري ،فهو
أم ٌر غري مؤكَّد ،خاصة إذا ما استمر تص ّدر اإلخوان للحراك يف الشارع.
وعىل ال ّرغم من االنقسام الحادث اآلن بني صفوف الحركات الشبابية مبعني آخر ،الصدام ُمقبل ،ولكن يف وقت لن تكون فيه هذه القوى
فض الثورية عىل قلب رجل واحد ،كام كان حالها يف  25يناير.
باألساس ،فإنه من الواضح أ ّن أحداث العنف التي صاحبت ّ
 74ميكن مشاهدة بيان مترد والوقوف عىل ردود الفعل التي أثارها عىل الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/383772.aspx
 75ميكن مشاهدة بعض هذه املشاهد عىل الرابطني:
;http://www.youtube.com/watch?v=Y5GW6sjmOMc&sns=tw
https://www.facebook.com/photo.php?v=10153122505220453

76 Omar Ashour. “Egypt at a Bleak Crossroad”, Brookings, 13/ 08/ 2013.
كل من يرفض العسكر واإلخوان إىل الخروج إىل رشفة منزله الساعة التاسعة
 77تدعو الحركة ّ
ّ
والدق عىل أواين الطهي باللحن الخاص بهتاف ثورة  25يناير
كل يوم أثناء حظر التجوال
ّ
"عيش ..حرية ..عدالة اجتامعية" .ملعلومات أكرث عن الحركة ،انظر عىل الرابط:
https://twitter.com/masmou3
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زهير حامدي

*

انقالب مصر:
مقارنات تاريخية بتجارب أخرى

منتخــب في 3
رئيــس
تناقــش هــذه الدراســة االنقــاب العســكري الــذي جــرى فــي مصر علــى
ٍ
ٍ
ً
تموز /يوليــو ،وتقارنــه بتجــارب شــبيهة جــرت فــي الماضــي فــي دول أخــرى ،كانت هــي أيضا
فــي مراحل البنــاء الديمقراطي األولى .وقــد كان لتحالف بعض القــوى اللبرالية والعلمانية
واإلعالم الخاص مع المؤسسة العسكرية واستناد هذا التحالف إلى شبكة الدولة العميقة،
ضــد الرئيس المنتخب ،مــا أ ّدى إلى ثور ٍة مضــادة أعادت الدولة
محــوري في حشــد الشــارع
دور
ّ
ّ
ُ
المستبدة ورموزها إلى سدة الحكم ،بعد أن أخرجوا منه.
تناقــش الدراســة مــا جــرى فــي مصــر ،وتعقــد مقارنــات مــع التجربــة الفنزويليــة في عــام ،2002
والتجربة الجزائرية في عام  .1992وترسم الدراسة ً
أيضا سيناريوهات لما يمكن أن تكون عليه
عســكري،
ردة فعل جماعة اإلخوان المســلمين في مصر ،نتيجة إلبعادها عن الحكم بانقالب
ّ
دعمــه قطاع من القوى السياســية؛ بناء على ظروف مصــر ،وعلى الحالة اإلقليمية ،وطبيعة
معــد الدراســة أنّها تختلف فــي جوانب كثيــرة عن طبيعــة الحركة
الجماعــة ذاتهــا ،التــي يــرى
ّ
السياسية اإلسالمية التي عاشت التجربة نفسها في الجزائر.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
انقالب مصر :مقارنات تاريخية بتجارب أخرى

مقدمة
وصف ما حدث يف مرص ،يوم  3متوز /يوليو ،2013
يبدو أنّه مث ّة صعوبة يف ْ
بأنّه انقالب عسكري نظ ًرا إىل الحشود الشعبية الكبرية التي خرجت إىل
الشوارع يف إطار حملة "حركة مت ّرد" املطالبة برحيل الرئيس مريس بعد
رفضه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحسب معارضيه ،وذلك بعد سنة
من انتخابه أ ّول رئيس مدين يف تاريخ مرص املعارص ،يف انتخابات شهد
وصف ما حدث يف مرص
الجميع أنّها كانت ح ّر ًة ونزيهةً .وتكمن صعوبة ْ
بأنّه انقالب عسكري ،بالنظر إىل الغضب الشعبي عىل الرئيس محمد
عبت عنه التظاهرات الحاشدة((( .ولكن ،إذا دقَّقنا النظر
مريس الذي ّ
يف تفاصيل تسلسل األحداث ،منذ وصول الرئيس مريس إىل الرئاسة،
ورجعنا إىل األدب ّيات األكادميية التي اهت ّمت بظاهرة التحول السيايس
واالنقالبات يف الدول النامية استنتجنا أ ّن ما حدث يف مرص هو أقرب إىل
مفهوم االنقالب الجامهريي بحسب نظرية كورنهوزر ()Kornhauser
املتعلقة "مبجتمع الجامهري" ( ،)Mass Societyإذ يقول فيها إنّه "يف
غياب املؤسسات تصبح النخب متاحة للجامهري والجامهري متاحة
للنخب"((( ،أو بعبار ٍة أخرى ،وبحسب صامويل هنتنغتون (Samuel
 )Huntingtonيف كتابه الشهري "االستقرار السيايس يف مجتمعات
متغرية" (((( ،)Political Order in Changing Societiesعندما تكون
مستويات الحشد واملشاركة السياسية عالية يف ج ٍّو تكون فيه مستويات
التنظيم السيايس واملؤسيس منخفضةً ،تكون النتيجة عدم استقرار
سيايس وفوىض ،أل ّن املؤسسات السياسية الضعيفة وغري املتطورة ال
تستطيع أن تستوعب التطورات االجتامعية املتسارعة(((.
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إىل أ ّن "هذا النوع من األنظمة السياسية تق َبل التأرجح ،ذهابًا وإيابًا ،بني
االستبداد وحكم الشارع"((( .ويضيف كورنهوزر (" ،)Kornhauserعندما
يجري تغيري نظام سيايس مستب ّد بطريقة رسيعة وعنيفة ملصلحة نظام
دميقراطي ،يكون هذا الج ّو موات ًيا ج ًّدا لربوز حركات جامهريية متطرفة
تح ِّول النظام الدميقراطي الجديد إىل نظام غري دميقراطي" ،وهذه الحالة
من عدم االستقرار هي السمة املميزة ملجتمع يفتقر إىل مجتمع سيايس،
تتجاوز املشاركة السياسية الجامهريية ،فيها العمل السيايس املؤسس؛
أي الذي يجري من خالل املؤسسات(((.
هذا هو التوصيف األقرب إىل الدقة لألحداث األخرية يف مرص ،إذ جرى إسقاط
الرئيس السابق حسني مبارك يف ثورة شعبية يف كانون الثاين /يناير 2011
يجري اختطاف الشارع
وبداية بناء مؤسسات دميقراطية قبل أن
َ
املرصي ق ًوى غري دميقراطية ،يف يوليو  ،2013اختطافًا أ َّدى إىل عزل
الرئيس محمد مريس املنتخب دميقراطيًّا وعودة الدولة املستبدة.
والدليل عىل ذلك هو أ ّن مؤرشات الرتاجع يف املسار الدميقراطي بدأت
بكل جالء من خالل حمالت االعتقاالت التي طالت املعارضني
تظهر ّ
لالنقالب مبارش ًة بعد عزل الرئيس محمد مريس وق ْمع املتظاهرين
الذي أ ّدى إىل سقوط عدد كبري من الضحايا املدنيني ،عالو ًة عىل عودة
املنظومة األمنية ورموزها ،مثل جهاز أمن الدولة ،الذي جرى حلّه
بعد ثورة يناير نظ ًرا إىل دوره يف مراقبة املجتمع املرصي وق ْمعه قبل
الثورة ،إضاف ًة إىل اإلعالن الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس امل ُوقَّت،
والذي ميثّل تراج ًعا رصي ًحا عن املامرسة الدميقراطية(((.

ومم ال ّ
شك فيه أ ّن جز ًءا ال يستهان به من رموز املجتمع املدين((( قد
ّ
اضطلع بدو ٍر ٍ
رئيس يف مجريات األحداث التي أ ّدت إىل ع ْزل الرئيس
ويف السياق نفسه ،وبحسب صامويل هنتنغتون كذلك  ،يعتمد النظام
مريس ،و كذلك يبدو جل ًّيا أ ّن رموز هذا الجزء من املجتمع املدين قد
السيايس عىل نسبة املأسسة (أي وجود املؤسسات السياسية وتطورها)،
تحالفت مع أوسط رجال األعامل واإلعالم الخاص ،إضاف ًة إىل ما يُعرف
مقارن ًة باملشاركة السياسية .والنظام السيايس الذي تكون فيه نسبة
املؤسسة
"بالدولة العميقة"( ،((1وإىل الدعم الف ّعال وال َّن ِشط من جهة ّ
املأسسة منخفضةً ،مقارن ًة بنسبة عالية من املشاركة السياسية ،هو النظام
الذي تستطيع قوى اجتامعية أن تتدخل مبارش ًة يف املجال السيايس
6 Ibid. p., p. 82.
وتؤدي إىل عدم استقرار سيايس .وهو نظام ِ
يسمه الكاتب بأنه بريتوري
7 Ibid.
كل من أفالطون وأرسطو
( .((()Praetorian Politiesكام أشار إىل ذلك ّ

 1هناك تضارب كبري يف األرقام املتعلقة بحجم هذه التظاهرات ،ولكن يبدو أ ّن العدد
الذي أعلنت عنه املعارضة إعالميًّا ،مدَّعي ًة أ ّن أكرث من  30مليون متظاهر خرجوا إىل الشوارع
للمطالبة برحيل الرئيس محمد مريس ،غري دقيق ومشكوك يف ص ّحته ،انظر عىل الرابط:
http://www.middleeastmonitor.com/resources/commentary-andanalysis/6574-30-june-anti-morsi-crowd-figures-just-dont-add-up
2 Huntington, P., Samuel. Political Order in Changing
Societies. Yale University Press, 2006, p. 81.
3 Ibid.
4 Ibid., p. 5.
5 Ibid., p. 80.

 8انظر عىل الروابط:
;http://6april.org/modules/news/article.php?storyid=2916
http://online.wsj.com/article/SB1000142412788732442520457860170005122
;4658.html
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/03/egypt-coup;ruinous-army
 9املقصود مبفهوم املجتمع املدين يف سياق هذه الورقة املنظامت غري الحكومية من نقابات
وحركات اجتامعية واألحزاب النشطة يف املجال العا ّم .من أجل قراءة مفصلة ملفهوم املجتمع
املدين ميكن الرجوع إىل كتاب الدكتور عزمي بشارة ،املجتمع املدين ،ط ( 6بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،
 10الدولة العميقة (مصطلح تريك األصل ،)derindevlet :ويعني شبك ًة من التحالفات
النافذة واملناهضة للدميقراطية داخل النظام السيايس ،وهي تتكون من عنارص رفيعة املستوى
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العسكرية التي حسمت الرصاع ملصلحة معاريض الرئيس مريس بعد بعد االنقالب العسكري .ويف ضوء هذه التجارب التاريخية ،ميكن
انحيازها ِّ
الكل إليهم ،بل إنها تحالفت معهم من أجل ف ْرض قرار ع ْزل تص ّور سيناريوهات محتملة متعلقة مبجريات األحداث املستقبلية يف
الرئيس واإلخوان بالقوة من أجل ضامن السيطرة عىل األوضاع أمن ًّيا .مرص.
ومن الناحية الدستوريّة ،ال يوجد أدىن ّ
شك يف عدم دستورية خطوة
وإ ّن الدور امله ّم والف ّعال بالنسبة إىل جزء ال يستهان به من رموز
ع ْزل الرئيس مريس؛ فالدستور املرصي الجديد قد أق ّر ،يف املبدأ الثامن
املجتمع املدين يف الحشد الجامهريي ،يف أحداث يونيو  ،2013يطرح
"مؤسسة وطنية محرتفة محايدة ،ال تتدخل يف
أ ّن القوا ّت املسلحة ّ
قضية املجتمع املدين ودوره املحوري يف بناء مجتمع دميقراطي إذا
للمؤسسة العسكرية
يحق
الشأن السيايس"( ،((1وبنا ًء عىل هذا املبدأ ال ّ
ّ
مؤسسات قوية ،وذات مصداقية ،عالو ًة عىل
أن تتدخل يف الشأن السيايس ،أو أن تنحاز إىل طرف سيايس ض ّد طرف كان يف إطار دولة ذات ّ
وجود أحزاب سياسية متجذِّرة يف املجتمع ،تكون هي أساس املنافسة
يحق لوزير الدفاع أن يعزل الرئيس املنتخب الذي يُع ُّد،
آخر ،وال ّ
ظل هذه الرشوط يستطيع أن يكون للمجتمع املدين
السياسية( .((1ويف ّ
بحسب الدستور يف املادة " ،146القائد األعىل للقوات املسلحة".
تعسف السلطة .ولكن ،يف غياب
رئيسا موقَّتًا هو إجراء غري دو ٌر ف ّعال ص ِّحي يحمي املجتمع من ّ
كام أ ّن تنصيب رئيس املحكمة الدستورية ً
قانوين وغري دستوري؛ إذ ينص الدستور املرصي ،يف املادة  ،153عىل هذه الرشوط ،يستطيع أن يتح ّول املجتمع املدين إىل مصدر للفوىض
ّ
أنّه يف حال "خلو منصب رئيس الجمهورية؛ لالستقالة أو الوفاة أو وعدم االستقرار والعنف ،كام تن َّبأ بذلك صامويل هنتنغتون (Samuel
ّ
ظل
"يحل مجلس الشورى ((1(. )Huntingtonوإ ّن املجتمع املدين الذي تجري تعبئته ،يف ّ
حل مجلس الن ّوابّ ،
العجز الدائم" ،مع تزامن ّ
مؤسسات سياسية فاشلة وأحزاب سياسية ضعيفة ،يستطيع أن
حل مجلس النواب" .ويبدو جليًّا ،من خالل وجود ّ
ورئيسه يف ما تق ّدم حالة ّ
الرجوع إىل الدستور أ ّن قرار ع ْزل الرئيس محمد مريس غ ُري رشعي ،يتح َّول ،بالفعل ،إىل خط ٍر من شأنه أن يه ّدد الدميقراطية؛ فيهيِّئ ،ما
املؤسسة يس ّمى" ،انقالب املجتمع املدين أو الجامهريي" الذي يقوده تحالف
وغ ُري دستوري ،وأنه يستند إىل أ ّن القوة الفعلية  -وهي ّ
واملؤسسات الدينية واإلعالمية،
العسكرية  -مارست سلط ًة تعسفي ًة غري قانونية .أ ّما الحديث عن من رجال األعامل والنقابات العاملية
ّ
أ ّن "الشعب" هو الذي دعا الجيش إىل التدخل وع ْزل الرئيس ،فهذا كام حدث يف فنزويال عام  ،((1(2002وكام هو الحال يف مرص من جهة
املؤسسة العسكرية .ومن خالل تحليل النموذج
يستدعي الرجوع ،ولو يف إيجاز ،إىل دور الحشد الجامهريي يف التنسيق والتحالف مع ّ
الفنزوييل ،يستنتج الكاتب عمر إنكارنسيون ()Omar Encarnación
االنقالبات العسكرية.
ُعبة عن متطلبات املجتمع واملتجاوبة معه
مل
ا
سات
املؤس
غياب
ن
أ
ّ
ّ
ِّ
وتسعى هذه الورقة لتحليل األحداث األخرية التي أ ّدت يف مرص إىل ع ْزل
يجعل الشارع ساحة للرصاع ،ويف هذه الحال يصبح املجتمع املدين أكرث
الرئيس محمد مريس من خالل مقارنتها بانقالبات عسكرية أخرى عىل
تش ُّد ًداً ،
وقابل لالختطاف من ق ًوى غري دميقراطية(.((1
رشعية دستورية منتخبة ،واستكشاف أوجه الشبه واالختالف بني هذه
التجارب السابقة والتجربة املرصية الحالية ،مع الرتكيز عىل النموذج
الفنزوييل يف ما يخص دور الحشد الجامهريي يف عملية االنقالب،
عــاو ًة عىل املنهج واآللية اللذين جرى بهام التخطيط لالنقالب التجربة الفنزويلية:
وتنفيذه .أ ّما النموذج الثاين ،فهو االنقالب العسكري يف الجزائر يف انقالب نيسان /أبريل 2002
كانون الثاين /يناير  1992الذي أوقف االنتخابات الترشيعية ،بعد
الجولة األوىل التي فازت فيها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بأغلبية مقاعد من خالل املقارنة التاريخية يبدو أ ّن االنقالب الذي حدث يف مرص
ٍ
مواصفات قريب ًة ج ًّدا من االنقالب العسكري يف فنزويال
املجلس الوطني الشعبي .وتكمن أهمية مقارنة الحالة املرصية مؤ َّخ ًرا يحمل
بالتجربة الجزائرية يف دور الرموز اليسارية والعلامنية وبعض النخب عىل الرئيس السابق هيوغو تشافيز ،يف نيسان /أبريل من عام .2002
اللربالية ،يف االنقالب ،إضاف ًة إىل عرض تداعيات الخيار األمني وتحليلها وقد استغرق ذلك يومني اثنني ،ث ّم عاد تشافيز إىل منصبه ،ويصف
ْ
املؤسسة العسكرية يف الجزائر مع الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،الكاتب عمر إنكارنسيون هذا االنقالب بـ "بانقالب املجتمع املدين"
يف تعامل ّ
داخل أجهزة الدولة والقوات املسلحة واألمن والقضاء ومجموعات املصالح .وتستخدم هذه
الشبكة نفوذها يف مفاصل الدولة والجيش واألمن ،عالو ًة عىل العنف من أجل التأثري بطريقة
خفية ،أغلب األحيان ،يف ال ُّنخب السياسية واالقتصادية ،لضامن تحقيق مصالح معيَّنة سياسية
كانت أو اقتصادية.
 11املبدأ الثامن ،ديباجة وثيقة الدستور ،الدستور املرصي .2012

12 Encarnación, G., Omar. “Venezuela’s Civil Society Coup”. World Policy
Journal, Vol. 19, no. 2 (Summer 2002) , p. 38.
13 Ibid. p. 38.
14 Ibid., pp. 38-39.
15 Ibid., p. 39.

دراسات وأوراق تحليليّة
انقالب مصر :مقارنات تاريخية بتجارب أخرى

( .((1()A Civil Society Coupويتَّضح ،بالفعل ،أ ّن عملية ع ْزل
الرئيس محمد مريس يف مرص تقارب يف مقدماتها ومضمونها النموذج
يخص دور املجتمع املدين والحشد
الفنزوييل عام  ،2002يف ما ّ
الجامهريي يف االنقالب امل ُم َّيز بإحداث تغيري عىل رأس الدولة من
ٍ
تحالف يض ّم
خالل وسائل غري دستورية ،وغري دميقراطية ،بفضل
العمل ،ومجموعة رجال األعامل،
رموزًا من املجتمع املدين من نقابات ّ
واإلعالم الخاص ،عالو ًة عىل رموز دينية ،من أجل العمل عىل حشد
الشارع ملصلحة االنقالب(.((1
وأوجه التشابه بني النموذج الفنزوييل والنموذج املرصي متع ّددة
ونستطيع أن نلخّصها يف النقاط التالية:
نقطة التشابه األوىل التي تثري االنتباه تتعلَّق بدور عدد من رموز
املجتمع املدين واإلعالم وطبقة رجال األعامل يف التخطيط املسبق
والتنفيذ من أجل االنقالب عىل رئيس منتخب ،بالتنسيق مع الجيش
الذي تدخّل إىل جانب معاريض الرئيسني من أجل إطاحة رئيسني
منتخبني .واملعلومات األولية التي بدأت تظهر عىل السطح بخصوص
األحوال التي جرى التحضري فيها لالنقالب العسكري األخري يف مرص،
تشري بوضوح إىل مشابهة قوية للنموذج الفنزوييل ،مع مشاركة فاعلة
يخص التخطيط املسبق ملرشوع تنحية
ومحورية للجيش .أ ّما يف ما ّ
الرئيس هوغو تشافيز من السلطة ،فقد بدأ منذ شهور قبل بداية
االحتجاجات الشعبية( ،((1وكذلك كان الشأن بالنسبة إىل مرشوع ع ْزل
الرئيس محمد مريس؛ فقد بدأ منذ شهور ،قبل  30يونيو  ،2013من
ٍ
قيادات مدني ًة وسياسي ًة من املعارضة
رسية جمعت
خالل لقاءات ِّ
(((1
بقيادات من الجيش من أجل التخطيط لعزل الرئيس مريس .

69
كيفية التعامل مع مشكلة الرئيس هوغو تشافيز( .((2ويف هذا اإلطار،
خالل السنة التي سبقت االنقالب ،قام الصندوق الوطني للدميقراطية
( ،)National Endowment for Democracy, NEDوهو منظمة
غري ربحية ،مي ِّولها الكونغرس األمرييك  -تحت عنوان "د ْعم املجتمع
املدين"  -مبضاعفة ميزانية أنشطة د ْعم املجتمع املدين يف فنزويال أربعة
أضعاف؛ أي إىل أكرث من  877000دوالر أمرييك( ،((2استفادت منها
منظامت ومجموعات مناهضة للرئيس الفنزوييل ،وعملت جاهد ًة
بالتنسيق مع بعضها من أجل إطاحته ،كام هو الحال ،عىل سبيل
للعمل الفنزوييل(Confederation
املثال بالنسبة إىل االتحاد العام ّ
 ،)de Trabajadores de Venezuela, CTVالذي ساهم يف إطاحة
شل االقتصاد
الرئيس هوغو تشافيز موقَّتًا من خالل إرضاب عا ّم ّ
الوطني ،ث ّم من خالل عمل رئيس االتحاد ،كارلوس أورتيغا (Carlos
 ،)Ortegaعىل نح ٍو وثيق ،مع رئيس أ ّهم جمعية لرجال األعامل
يف فنزويال ،بيدرو كارمونا إستانغا (،)Pedro Carmona Estanga
الذي توىل الرئاسة يف فنزويال فرت ًة وجيز ًة بعد االنقالب؛ أي قبل عودة
الرئيس هوغو تشافيز إىل منصبه(.((2

ثانيًا ،املثري لالنتباه يف كلتا الحالتني ،املرصية والفنزويلية ،هو دور
الواليات املتحدة األمريكية يف فرتة ما قبل االنقالبات العسكرية
إذ إنّها قد ساهمت بطريقة غري مبارشة يف تشجيع جهد االنقالب
عىل الرشعية ،من خالل حركات ومجموعات من املجتمع املدين
املناهضة للرئيسني :هوغو تشافيز يف فنزويال ،ومحمد مريس يف
مرص .وال ب ّد أن نشري ،يف حالة فنزويال ،إىل د ْعم الواليات املتحدة
األمريكية لجهد االنقالب سياسيًّا؛ إذ إ ّن السنة التي سبقته شهدت
اجتامعات ض ّمت رموزًا من اإلعالم الخاص ورجال األعامل يف فنزويال
ومسؤولني يف وزارة الخارجية األمريكية والبيت األبيض ،للنظر يف

وكام هو الحال بالنسبة إىل فنزويال ،ساهمت إدارة الرئيس باراك
أوباما بطريقة غري مبارشة يف إطاحة الرئيس مريس ،من خالل متويل
عدد من املجموعات املناهضة له ولإلخوان املسلمني ،يف إطار مبادرة
"مساعدة الدميقراطية" ( )Democracy Assistanceالتابعة لوزارة
الخارجية األمريكية ،وهي جزء من جهد واسع تسعى من خالله إدارة
الرئيس باراك أوباما إىل دعم القوى اللربالية والعلامنية املق َّربة منها يف
مواجهة الصعود امللحوظ للتيّار اإلسالمي ،ولإلخوان املسلمني  -عىل
خاص  -يف دول الربيع العريب ،من أجل تعزيز الدميقراطية يف
نح ٍو ّ
الرشق األوسط .ولقد ساهمت إدارة الرئيس أوباما ،بالفعل ،يف متويل
هذه املجموعات مع علمها أنّها كانت تدعو إىل إطاحة الرئيس
مريس املنتخب دميقراطيًّا ،وأنها كانت تعمل جاهد ًة عىل إجهاض
التجربة الدميقراطية يف مرص ،يف مخالفة واضحة للقانون األمرييك
الذي يحظر متويل تنظيامت وأنشطة موجهة ض ّد حكومات منتخبة،
عالو ًة عىل مخالفتها القوانني املرصية التي متنع التمويل الخارجي
لألحزاب السياسية املرصية ،كام جاء يف تقرير وحدة التحقيقات
الصحفية يف جامعة بركيل األمريكية الذي نرشته شبكة الجزيرة
اإلنكليزية( .((2وبحسب هذا التقرير الذي يستند إىل وثائق فيدرالية،

16 Encarnación, pp. 38- 48.
17 Encarnación, pp. 38- 39.
18 Ibid., p. 43.
19 http://online.wsj.com/article/SB100014241278
87324425204578601700051224658.html

20 Christopher Marquis, “US Bankrolling is Under Srutiny for Ties to
Chavez Ouster”, The New York Times, (April 25th 2002), p. 43, at:
http://www.nytimes.com/2002/04/25/international/americas/25VENE.html
21 Encarnación, p. 45.
22 Ibid., p. 42.
23 Emad Mekay, “Exclusive: US Bankrolled anti-Morsi Activists,
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تحصل عليها الكاتب عامد مكية يف إطار قانون حرية املعلومات
ّ
األمرييك ( ،)Freedom of Information Actاستفادت عدد من
رشا من هيئات حكومية
الجمعيّات والشخصيّات املرصية ً
متويل مبا ً
أمريكية من ضمنها :بعض أعضاء جبهة اإلنقاذ التي قادت الجهد
من أجل ع ْزل الرئيس محمد مريس؛ واملعهد املرصي الدميقراطي الذي
يرتأسه املهندس حسام الدين عيل ،وهو عضو يف حزب املؤمتر ذي
التوجه اللربايل الذي يرتأسه عمرو موىس وزير الخارجية السابق يف
عهد الرئيس السابق حسني مبارك ،واألمني العا ّم السابق لجامعة
الدول العربية؛ ومنظمة إيد يف إيد من أجل مرص التي من ضمن
املؤسسني الدكتور أسامة الغزايل حزب العضو السابق يف لجنة
أعضائها ّ
(((2
املنحل  .وهي لجنة كان
ّ
السياسات يف الحزب الوطني الدميقراطي
يرتأسها جامل مبارك ن ْجل الرئيس السابق مبارك قبل ثورة  25يوليو،
ومايكل منري رئيس حزب الحياة املرصي ذات التو ّجه اللربايل ،وصالح
دياب رجل األعامل رئيس مجموعة بيكو ،رشيك رشكة الخدمات
ومؤسس مجلس إدارة جريدة املرصي
النفطية هاليربتون يف مرص
ّ
اليوم ورئيسها ،وقد ساهمت هذه الجريدة بقوة يف الحملة اإلعالمية
عىل الرئيس مريس واإلخوان املسلمني .بحسب الوثائق الفيدرالية التي
تحصل عليها الكاتب عامد مكية .ولقد استفادت جمعية إيد يف إيد
ّ
(((2
من أجل مرص وحدها  873355دوال ًرا أمريك ًّيا منذ عام . 2011
مؤسسة إيد يف إيد من أجل مرص استفادت،
والجدير بالذكر أ ّن ّ
متويل من رجل األعامل
ً
عالو ًة عىل التمويل الحكومي األمرييك،
املرصي نجيب ساويرس الذي اعرتف بأنّه ساهم كذلك يف متويل
حركة مت ّرد( ((2التي ش َّنت حملة توقيعات من أجل املطالبة برحيل
يخص جمعية السادات للتنمية والرعاية
الرئيس مريس( .((2أ ّما يف ما ّ
االجتامعية التي يرتأسها محمد عصمت السادات الذي يرتأس كذلك
حزب اإلصالح والتنمية ذات التو ّجه اللربايل -اليساري ،فقد استفادت
من متويل مببلغ  265176دوال ًرا أمريكيًّا منذ عام  .2008كام كان
ملحمد عصمت السادات ولحزبه دور ف ّعال يف تنسيقية  30يونيو
التي قامت بتنظيم الحشد الشعبي ض ّد الرئيس محمد مريس من
journalist with the Investigative Reporting Program at UC Berkley”, at:
http://www.aljazeera.com/indepth/
features/2013/07/2013710113522489801.html
 24لقد استقال الدكتور أسامة الغزايل حرب من الحزب الوطني ،عام  ،2007احتجا ًجا عىل
وأسس حزب الجبهة الدميقراطية ذا التو ّجه اللربايل ،كام أنّه كان
بطء اإلصالحات السياسية َّ
عضو مجلس الشورى السابق بالتعيني يف عهد الرئيس السابق مبارك.
25 Mekay, Ibid.
26 http://www.nytimes.com/2013/07/11/world/middleeast/improvements&in-egypt-suggest-a-campaign-that-undermined-morsi.html?hp&_r=2
املؤسسني أكرب ثروات
 27ما يلفت االنتباه هو أ ّن هذه الجمعية التي تض ّم ضمن أعضائها ّ
رجال األعامل املرصيني ،مازالت يف حاجة إىل متويل أمرييك.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

أجل إطاحته( .((2ومن خالل املقابلة التي أجراها الكاتب مع الدكتور
سعد الدين إبراهيم املق ّرب من األمريكيني ،ومعارض الرئيس مريس
وجامعة اإلخوان املسلمني ،ات َّضح أ ّن رسالة األمريكيني لحلفائها يف
مرص سوف تعيد النظر يف عالقاتها بنظام اإلخوان املسلمني يف مرص
إذا شاهدوا مسريات شعبية حاشدة يف الشوارع تستطيع أن تدوم
أسبو ًعا( .((2وال يتوقّف الدور األمرييك يف متويل عدد من الجمع ّيات
املرصية املناهضة للرئيس محمد مريس ،بل يبدو أ ّن البيت األبيض
كان عىل ِعلم بتفاصيل مجريات األحــداث التي أفضت إىل ع ْزل
اتصال مبارش ،وغري مبارش،
الرئيس املرصي املنتخب ،وأنّه كان عىل ّ
بجميع األطراف وأنّه اضطلع بدور الوسيط بني الرئيس محمد مريس
واملؤسسة العسكرية إىل ح ّد الساعة األخرية قبل االنقالب ،استنا ًدا
ّ
إىل املعلومات التي جاءت يف سياق مقال لجريدة النيويورك تاميز
اتصل وزير خارجية إحدى الدول العربية بالرئيس
األمريكية(((3؛ إذ ّ
املرصي متح ِّدث ًا باسم اإلدارة األمريكية ،ليق ِّدم َعرضً ا يُنهي الخالف
املؤسسة العسكرية ،ويتضمن تعيني حكومة جديدة تتمتّع،
بينه وبني ّ
إضاف ًة إىل السلطات التنفيذية ،بجميع السلطات الترشيعية ،وبسلطة
إلغاء التعيينات األخرية عىل مستوى املحافظات ،وهو َعرض رفضه
فرض أم ٍر واقعٍ بانقالب عسكري،
الرئيس محمد مريس؛ ألنّه رأى فيه َ
ورضب ًة للدميقراطية يف مــر( .((3وكان هذا العرض األخري لإلدارة
األمريكية يف سلسلة من الجهد من أجل الوصول إىل صيغة ت ُبقي
عىل الرئيس محمد مريس يف منصبه صوريًّا .وبعد رفْضه هذا العرض
األمرييك ،تح ّدث عصام الح ّداد ،مستشار الرئيس محمد مريس ،هاتفيًّا،
إىل سوزان رايس مستشارة األمن القومي للرئيس أوباما فأبلغته "أ ّن
االنقالب العسكري أوشك أن يبدأ"(.((3
ومن خالل هذه املعلومات األولية يبدو جل ًّيا أ ّن وساطة الواليات
املتحدة األمريكية كانت مو ّجهة إىل مصلحة الطرف املعارض للرئيس
بالتخل عن صالحياته الدستورية
ّ
املنتخب دميقراطيًّا؛ فهي تطالبه
ِ
يف مخالفة رصيحة للدستور املرصي الذي ْاستُفت َي الشعب بشأنه،
كام أ ّن ذلك يعارض متا ًما املبادئ الدميقراطية التي ت ّدعي الواليات
األمريكية املتحدة حاميتها والعمل عىل انتشارها وترسيخها دوليًّا.
28 Ibid.
29 Ibid.

وانظر أيضً ا عىل الرابط:
http://online.wsj.com/article/SB1000142412788732442520457860170005122
4658.html
30 http://www.nytimes.com/2013/07/07/world/middleeast/morsi-spurneddeals-to-the-end-seeing-the-military-as-tamed.html?pagewanted=all&_r=0
31 Ibid.
32 Ibid.
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وخالصة القول ،هي ،أ ّن قيادة الجيش وحلفا َءها يف املعارضة املرصية
كانت تسعى ،مبوافقة الواليات املتحدة األمريكية ،إىل تجريد الرئيس
محمد مريس من صالحياته الدستورية وكانت مستعدة للتعامل معه
رئيسا صوريًّا ،عىل أن تبقى السيطرة عىل القرار السيايس بني يدي
ً
قيادة الجيش وحلفائها ،ولك ّن رفْض الرئيس املرصي هذا الطرح الذي
ميس بصالحياته الدستورية ويق ّوض التجربة الدميقراطية الوليدة يف
ّ
مرص هو الذي أ ّدى يف نهاية املطاف إىل االنقالب العسكري وع ْزله.

املتمثل بحزب جبهة التحرير الوطني .وظهر حزب الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ ذو التوجه اإلسالمي بوصفه أبرز حزب عىل الساحة السياسية
يف االنتخابات البلدية يف حزيران /يونيو 1990؛ إذ فاز بأغلبية ساحقة
يف أ ّول انتخابات تع ّددية شهدتها الجزائر منذ االستقالل ،وفاز بأغلبية
املقاعد يف  850مجلس بلدي من أصل  1541بلدية؛ أي ما ميثّل %54.25
تحصل حزب جبهة التحرير الوطني ،الحزب
من األصوات ،يف حني ّ
(((3
الحاكم سابقًا ،عىل  %28.13من األصوات فقط  .أ ّما يف الجولة األوىل
تحصلت
لالنتخابات الترشيعية يف كانون األول /ديسمرب  ،1991فقد ّ
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ عىل  188مقع ًدا من أصل  232مقع ًدا ،جرى
الحسم فيها يف الجولة األوىل ما ميثّل  %81من هذه املقاعد ،يف حني
تحصل حزب جبهة التحرير الوطني عىل  16مقع ًدا فقط(.((3
ّ
وتكمن نقاط التشابه بني الحالة املرصية والحالة الجزائرية يف النقاط
التالية :أولً  ،يف انقالب الجيش عىل الرشعية الدستورية واملؤسسات
الدستورية من خالل إيقاف املسار االنتخايب ،يوم  11كانون الثاين /يناير
 ،1992والحيلولة دون التوجه نحو إعادة جولة االنتخابات الترشيعية
التي كان من املق َّرر إجراؤها يف  16كانون الثاين /يناير1992؛ فلقد
يحل املجلس الوطني
فرض الجيش عىل الرئيس الشاذيل بن جديد أن ّ
الشعبي ويق ّدم استقالته لضامن عدم وصول عبد العزيز بلخادم،
رئيس املجلس الوطني الشعبي آنذاك ،إىل رئاسة الدولة ،بحسب
نص الدستور يف حال وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته ،نظ ًرا إىل
ّ
كونه معروفًا بأنّه ينتمي إىل الجناح اإلسالمي يف حزب جبهة التحرير
الوطني .ويف الحالة املرصية نالحظ كذلك أ ّن الجيش هو الذي عزل
حل
املعي بعد ع ْزل الرئيس السابق قد َّ
الرئيس مريس ،كام أ ّن الرئيس َّ
مجلس الشورى ،نظ ًرا إىل أ ّن األغلبية التي يتمتّع بها التيّار اإلسالمي
عا ّمةً ،وجامعة اإلخوان املسلمني بالخصوص ،يف ذاك املجلس.

ثالثًا ،ال ّ
شك يف أ ّن سياسة الرئيس تشافيز الداخلية والخارجية،
وسياسة الرئيس محمد مريس وقراراته يف مرص قد ساهمتا ،إىل ح ّد
كبري ،يف تعزيز االستقطاب السيايس وتوحيد خصومهام داخل ًّيا يف
ائتالف من املجتمع املدين غري املتجانس؛ من طبقة رجال األعامل،
واملؤسسة الدينية ،واإلعالم الذي استعمل سالح
العمل،
ونقابات ّ
ّ
(((3
التظاهرات الشعبية طَوال عام  ، 2011وخارجيًّا ،من خالل د ْعم
مبارش وغري مبارش إقليمي وأمرييك  -سياسيًّا كان أو ماليًّا  -من أجل
التشجيع عىل االنقالب .كام نالحظ ،يف حالة فنزويال ،أ ّن قرار الرئيس
هوغو تشافيز بشأن عزل إدارة رشكة النفط الوطنية كان مبنزلة
العمل عىل هذا
الرشارة التي أ ّدت إىل تنحيته موقَّتًا؛ إذ احتجت نقابة ّ
القرار احتجا ًجا أ ّدى إىل مسريات ،فتدخّل الحرس الوطني وأطلق النار
عىل مسرية من املتظاهرين املدنيني أسفرت عن مقتل  17متظاه ًرا،
وأُطلق العنان ملوج ِة ُع ٍ
نف يف البالد أ ّدت إىل مقتل نحو  50متظاه ًرا،
إضاف ًة إىل مئات من الجرحى .والجدير بالذِّكر أ ّن تدخّل الجيش مل
ِ
أسباب أمنية فحسب ،بل كان يف إطار تنسيق
يأت صدفة ،أو من أجل
ٍ
وتخطيط مسبق مع التحالف من املجتمع املدين املذكور سابقًا؛ من
أجل إطاحة الرئيس هوغو تشافيز قبل شهور من بداية االحتجاجات
الشعبية .أ ّما يف الحالة املرصية ،فلقد مثّل اإلعالن الدستوري ،يف شهر
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012نقطة انطالق تنحية الرئيس محمد ثان ًيا ،يف كلتا الحالتني :الجزائرية واملرصية ،نالحظ وجود تحالف
املؤسسة العسكرية والت ّيارات اللربالية والعلامنية ورموزهام يف
مريس ،بعد أن اندلعت احتجاجات شعبية عىل اإلعالن الدستوري ،بني ّ
اإلعالم ،من أجل إيقاف املسار االنتخايب وإجهاض التجربة الدميقراطية
أ ّدت إىل سقوط ضحايا يف تظاهرات االتحادية.
الوليدة تحت ح ّجة حامية النظام الجمهوري ،والحيلولة دون وصول
رجعي ،وأنه يستغل
الت ّيار اإلسالمي إىل السلطة؛ ألنهم يرون أنه
ّ
الدميقراطية من أجل الوصول إىل الحكم قبل االنقضاض عليها .وبعد
التجربة الجزائرية:
ظهور نتائج الدورة األوىل لالنتخابات الترشيعية يف الجزائر ،سارع
إيقاف المسار االنتخابي
عدد من الرموز والتنظيامت ذات التوجه اللربايل-العلامين التي دعت
الجيش إىل التدخل ووقْف العملية االنتخابية إىل تأسيس "اللجنة
في كانون الثاني /يناير 1992
الوطنية من أجل إنقاذ الجزائر" .ولقد ِّأسست هذه اللجنة بدعم
بعد أحــداث ترشين األول /أكتوبر  ،1988دخلت الجزائر مرحلة
التعددية السياسية بعد أكرث من عرشين سنة من حكم الحزب الواحد
34 Jacques Fontaine, “Quartiers Défavorisés et Vote Islamiste a Alger.
33 Encarnación, p. 42.
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 35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد.1992 /01 /28 ،1

72
من الجيش ،واملخابرات العسكرية بالذات ،وكانت تض ّم "االتحاد
للعمل الجزائريني"  -وهي النقابة العاملية التابعة للحزب
الوطني ّ
الحاكم سابقًا  -جبهة التحرير الوطني ،و"االتحاد الوطني للمقاولني
العموم ِّيني"  -وهي كذلك تابعة للحزب الحاكم السابق  -وحزب
الطليعة االشرتاكية ذات التوجه الشيوعي ،والتجمع من أجل الثقافة
والدميقراطية الذي كان يرتأسه سعيد سعدي ،وهو حزب ذات توجه
نصبت نفسها متح ِّدث ًا
علامين أمازيغي .والجدير بالذكر أ ّن هذه اللجنة ّ
عن املجتمع املدين وأ ّدت دور الواجهة املدنية التي دعت الجيش إىل
التدخل واالنقالب عىل الرشعية ،وهو ما حدث كذلك يف مرص من
خالل جبهة اإلنقاذ الوطني وحركة مت ّرد.
ثالثًا ،هناك تشابه قوي يف طريقة تعامل الجيش وحلفائه مع جامعة
اإلخــوان املسلمني؛ فهي طريقة تتم ّيز بلغة الشيطنة يف اإلعالم،
كل من الجزائر
وبالبعد األمني واالستئصايل .وإنّا لنجد بالفعل ،يف ّ
ومرص ،أ ّن القوى السياسية ذات التوجه اللربايل و العلامين ،يف سعيها
باملؤسسة العسكرية وإجهاض العملية الدميقراطية ،تشكِّك
لالستنجاد ّ
تعطي رشعي ًة لعملية
يف الن ّيات الدميقراطية للت ّيار اإلسالمي ،حتى
َ
(((3
االنقالب عىل العملية الدميقراطية تحت غطاء حامية الدميقراطية ،
وهي تسعى أيضً ا إىل إثبات تهمة اإلرهاب يف الت ّيار اإلسالمي برمتّه،
مستدلَّ ًة بوجود عنارص متطرفة ،هي يف األساس مجموعات صغرية
مه َّمشة متثّل أقلية يف الت ّيار اإلسالمي وصل بها األمر إىل تكفري الرموز
اإلسالمية األخرى التي تقبل املشاركة يف العملية الدميقراطية .والجدير
بالذكر يف هذا املجال ،أ ّن الت ّيار السلفي -الجهادي الذي كان يتك ّون
مم كان يُعرف "بالجزائريني األفــغــان"( ،((3انسحب من
باألساس ّ
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،بعد فشله يف السيطرة عىل جهاز الحزب
(((3
يف مؤمتر باتنة ،يف أيلول /سبتمرب  ،1991ملصلحة ت ّيار "الجزأرة"
املعتدل الذي قبل برشوط اللعبة الدميقراطية ،ألنّه فشل يف إقناع
قاعدة الحزب بطرحه ،فقد كان يرفض العملية الدميقراطية بر ّمتها
من منطلق عقائدي ،ويرفض املشاركة يف االنتخابات الترشيعية ،نظ ًرا
إىل الطبيعة العسكرية للحكم يف الجزائر وعدم جدية هذا الحكم يف
احرتام قواعد اللعبة الدميقراطية وتسليم السلطة إىل الت ّيار اإلسالمي
حتى يف حال فوزه يف جميع االنتخابات .وهكذا رشع هذا الت ّيار
 36يف هذا الصدد ،انظر :سيف الدين عبد الفتّاح إسامعيل" ،التيّارات اإلسالمية وقضية
الدميقراطية :رؤية من خالل الحدث الجزائري" ،يف :الحركات اإلسالمية والدميقراطية :دراسات
يف الفكر واملامرسة ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1999 ،ص .125 -109
 37تشري هذه العبارة إىل الجزائريني الذين شاركوا ،يف الثامنينيات من القرن املنرصم ،يف
صفوف املجموعات األفغانية التي كانت تقاوم االحتالل السوفيتي ألفغانستان.
 38تشري هذه العبارة إىل ت ّيار إسالمي جزائري ،تأسس عام  ،1984وهو مضاد لت ّيار اإلخوان
املسلمني الذي كان ميثّله محفوظ نحناح ،وقد اعرتض هذا الت ّيار عىل فكرة تأسيس الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ واتهمه بالحزب الشعبوي ،لك ّنه انض ّم إليه بعد فوز الجبهة يف االنتخابات
املحلية التي جرت يف حزيران /يونيو .1990
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السلفي -الجهادي يف تأسيس أ ّول مجموعة مسلحة مبارش ًة بعد
انسحابه من الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وهجم يف أ ّول عملية عسكرية
قمر عىل الحدود
له ،يف  29ترشين الثاين /نوفمرب  ،1991عىل ثكنة ّ
الجزائرية – التونسية ،قبل الجولة األوىل من االنتخابات الترشيعية
التي أجريت يوم  11كانون الثاين /يناير  .1992ويبدو جليًّا أ ّن التيّار
السلفي  -الجهادي مل يكن ميثّل األغلبية يف صفوف التيّار اإلسالمي،
ولك ّن إيقاف املسار االنتخايب والسياسة القمعية التي ات ُّبعت ض ّد
قيادات الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وقواعدها هام اللذان دفعا برموز تيّار
"الجزأرة" وجزء كبري من قواعد الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ إىل أحضان
الت ّيار السلفي -الجهادي يف الجزائر ،وإىل التوجه نحو الحرب األهلية.
وبالفعل ،فمبارش ًة بعد تدخل الجيش من أجل إلغاء االنتخابات
حل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وشُ َّنت عملية اعتقاالت
الترشيعية جرى ّ
(((3
واسعة النطاق ض ّمت نحو  30000من قيادات الحزب وقواعده ،
تبي الحقًا أنّها أ ّدت دو ًرا محوريًّا
وجرى إنشاء معسكرات يف الجنوب ّ
يف تش ُّدد قيادات الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وقواعدها ،ويف االنزالق نحو
الحرب األهلية .وبالرجوع إىل الحالة املرصية نالحظ وجود تشابه كبري
يف هذا املجال؛ إذ توجد جامعات سلفية  -جهادية ِ
نشطة يف سيناء
ليست جز ًءا من اإلخوان ،وال تتمتّع ب ِثقل كبري يف التيّار اإلسالمي يف
مرص .وإ ّن النظام الجديد يف مرص ،وعىل رأسه قيادة الجيش  -كام هو
الشأن يف الحالة الجزائرية  -يسعى ،عىل ما يبدو ،من خالل السياسة
القمعية املتبعة حاليًّا ض ّد املعارضني لالنقالب عىل الرشعية عام ًة
يعطي
وعىل اإلخوان املسلمني خاصةً ،الستدراجهم إىل العنف ،حتى
َ
الحق يف إخراج هذا التيّار من املعادلة السياسية تحت غطاء
لنفسه ّ
وتتجل هذه السياسة يف االعتقاالت الواسعة يف
َّ
الحرب عىل اإلرهاب.
صفوف قيادات اإلخوان ،ويف دعوة الفريق عبد الفتّاح السييس إىل
التظاهر من أجل إعطاء الجيش تفويضً ا ملحاربة اإلرهاب .ومن خالل
هذا التفويض يسعى النظام الحايل يف مرص والجيش لبناء رشعية
سياسية جديدة مبنية عىل فكرة الحرب عىل اإلرهاب وسوف يرتتب
عىل هذه الرشعية األمنية القضاء عىل التجربة الدميقراطية الوليدة
أي انتخابات نزيهة منذ أن تدخّل
كام حصل يف الجزائر التي مل تشهد ّ
الجيش إليقاف االنتخابات الترشيعية يف كانون الثاين /يناير .1992
راب ًعا ،اللعب عىل تعزيز مشاعر الخوف من اإلخوان املسلمني من
خالل سياسة الشيطنة يف اإلعالم ،وقد ساهم فيها رموز من الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ يف الجزائر ،واإلخوان يف مرص ،بطريقة غري مبارشة
عب خطاب سيايس متع ّدد ومتناقض يف بعض األحيان ،وال سيام يف ما
ْ
يخص موقف عدد من الرموز ،داخل الت ّيار اإلسالمي ،من الدميقراطية،
ّ
39 Khelladi, Aissa, “Esquisse d’une Géographie des Groupes Islamistes en
Algérie”, Herodote, numero 77, 2ème trimestre )1995(, p. 35.
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عالو ًة عىل بعض الترصيحات املستف َّزة يف بعض األحيان ض ّد قيادات
الجيش ورموز الت ّيارات اللربالية و العلامنية .وكام هو الحال يف
التجربة الجزائرية ،تهدف سياسة الشيطنة والتشويه اإلعالمي إىل
قلْب الشارع ض ّد اإلخوان يف مرص ،وخلْق رأي عا ّم معا ٍد لهم يستنجد
بالجيش من أجل إنقاذ البالد من االنزالق إىل حرب أهلية ،ويقود
"الحرب ض ّد اإلرهاب" ،بحسب رأيهم.
أ ّما نقاط االختالف بني الحالة املرصية والجزائرية فنستطيع أن
نلخّصها يف النقاط التالية :نقطة االختالف األوىل تكمن يف الخلفية
الفكرية والثقافية املختلفتني للقيادتني العسكريتني يف الجزائر ومرص؛
فالقيادة العليا للجيش الجزائري ،عام  ،1992كانت متك ِّونة من
مجموعة الضباط املعروفة باسم "الهاربني من الجيش الفرنيس"(،((4
وكانت لديهم خلفية سياسية علامنية وخلفية ثقافية فرنسية نظ ًرا إىل
تاريخهم املرتبط بالجيش الفرنيس .أ ّما القيادة الحالية للجيش املرصي
فخلفيتها السياسية والثقافية محافظة دينيًّا وثقافيًّا ،وهي ال تنتمي،
سياسيًا ،إىل التيّار العلامين ،بل العكس هو الصحيح ،كام يبدو جليًّا من
كل من وزير الدفاع الفريق عبد الفتّاح
خالل األطاريح التي ق ّدمها ّ
السييس ،والفريق صدقي صبحي رئيس األركان ،عندما كانا يف دورة
تدريبية يف الكلية الحربية يف الواليات املتحدة األمريكية ما بني عامي
 2005و2006؛ فلقد أكَّد الفريق عبد الفتّاح السييس يف أطروحته،
تحت عنوان "الدميقراطية يف الرشق األوسط" ،الدور املحوري للدين
يف سياسات املنطقة ،و"أ ّن ضامن نجاح الدميقراطية يف الرشق األوسط
يتطلَّب احرتام الطبيعة الدينية للثقافة" ،و"أ ّن املرصيني والعرب
سينظرون إىل الدميقراطية بإيجابية فقط إذا ت ّم املحافظة عىل القاعدة
الدينية"( .((4ويُضيف الفريق عبد الفتّاح السييس يف رسالته أنّه "من
غري املر ّجح أن تحظى العلامنية بقبول لدى األغلبيّة القصوى لشعوب
يخص رئيس األركان،
الرشق األوسط نظ ًرا لتدينهم القوي"( .((4أ ّما يف ما ّ
الفريق صدقي صبحي ،فلقد كتب يف أطروحته أ ّن " ِعداء الواليات
ّ 40
تدل هذه العبارة عىل مجموعة من الجنود والضباط الذين كانوا يف الجيش الفرنيس قبل
هروبهم منه لالنضامم إىل صفوف جيش التحرير الوطني يف الحرب ض ّد االستعامر الفرنيس،
إبّان فرتة حرب التحرير الوطنية ،من عام  1954إىل غاية عام  ،1962وقد جرى إدماج هذه
املجموعة ،يف جيش التحرير الوطني الذي أصبح يُعرف ،بعد االستقالل ،باسم الجيش الوطني
وخصوصا تجاه الذين هربوا من الجيش الفرنيس
الشعبي ،ولك ّن ذلك اإلدماج كان حذ ًرا جدًّا،
ً
يف السنوات األخرية لحرب التحرير ،ما بني  1958و ،1962كام هو الحال بالنسبة إىل ضبّاط
القيادة العامة للجيش الجزائري عام  .1992وكانت وراء وصول هذه املجموعة من الهاربني
من الجيش الفرنيس إىل قيادة الجيش الجزائري والسيطرة عىل القرار السيايس ،يف عهد الرئيس
الراحل هواري بومدين ،حسابات سياسية ورصاع عىل السلطة.
41 Robert Springborg, “Sisi’s Islamist Agenda for Egypt: The
General’s Radical Political Vision. Foreign Affairs”, 28/ 07/2013, at:
http://www.foreignaffairs.com/articles/139605/robertspringborg/sisis-islamist-agenda-for-egypt?page=2
42 Ibid.

73
املتحدة األمريكية تجاه الرشيعة اإلسالمية يق ّوض جهدها من أجل
الدميقراطية" وأ ّن "الدعم الكامل للواليات املتحدة األمريكية إلرسائيل
يغّذي املشاعر املعادية ألمريكا ،ويو ِّرطها يف رصا ٍع مع الواليات املتحدة
األمريكية لن تتمكن من الفوز فيه"( .((4ومن املمكن أن يكون لهذا
الفرق الجوهري ،بني القيادتني العسكريتني ،تداعيات مختلفة يف ما
يتعلّق بالتطورات السياسية يف مرص ،عىل املديَ ْي القريب والبعيد؛
يؤدي تو ّجه القيادة العسكرية الحالية املحافظة دين ًّيا
إذ ميكن أن
َ
املؤسسة العسكرية ورموز الت ّيارات
وثقاف ًّيا ،إىل انهيار التحالف بني ّ
اللربالية و/أو العلامنية .وإ ّن بوادر هذا االنهيار قد بدأت تظهر يف
الحملة اإلعالمية ض ّد الربادعي ،نائب الرئيس املوقَّت ،السابق والذي
استقال من منصبه احتجاجا عىل فض االعتصامات بالقوة .ويف الحالة
املؤسسة العسكرية ورموز
الجزائرية بدأت بوادر الخالف تظهر بني ّ
الت ّيار اللربايل العلامين ،عام  ،1995مبناسبة االنتخابات الرئاسية األوىل،
وذلك بعد إيقاف االنتخابات الترشيعية يف كانون الثاين /يناير 1992؛
للمؤسسة
إذ بدا جل ًّيا ،من خالل ترشيح اللواء اليمني زروال مرش ًحا
ّ
العسكرية ،أ ّن الجيش والنظام الذي ميثّله عىل غري استعداد للتخيل
عن السلطة ،أو حتى تقاسمها مع الت ّيارات اللربالية أو/و العلامنية.
ويف الحالة املرصية أتوقّع أ ّن التحالف بني الجيش والرموز اللربالية
العلامنية لن يدوم أكرث من ع ّدة شهور ،وأ ّن م ّدة ذلك لن تصل إىل
سنة .والجدير بالذكر ،أ ّن هشاشة هذا التحالف ال تعود إىل االختالف
الفكري واأليديولوجي فحسب؛ أل ّن ما يعرف بالت ّيارات اللربالية
أي
و العلامنية ال ثِ َ
قل له اجتامع ًّيا وسياس ًّيا؛ ولذلك لن يكون له ّ
وسيلة ضغْط عىل قيادة الجيش ،وعىل توجهاتها املستقبلية .أ ّما عىل
املستويني املتوسط والبعيد ،فيبدو ،من خالل الخلفية الفكرية الدينية
للقيادة الحالية للجيش ،أ ّن النظام السيايس يف مرص يتو ّجه نحو صيغة
أقرب ما تكون إىل النظام السيايس يف باكستان بعد انقالب اللواء
ٍ
محافظ دين ًّيا
الحق عام 1977؛ أي إنّه سيؤول إىل نظام عسكري
ضياء ّ
وثقاف ًّيا ،فيكون حليفًا إقليم ًّيا للمملكة العربية السعودية ولدول
الخليج ما عدا قطر ،وحليفًا عامل ًّيا ألمريكا(.((4
ثانيًا ،الوضع اإلقليمي والعاملي الحايل املختلف يتمثّل بوجود موجة
الربيع العريب التي تجعل من الصعب عىل النظام الحايل يف مرص
ف ْرض قراره بعزل الرئيس محمد مريس من خالل سياسة أمنية قمعية،
من دون أن تكون لهذه السياسة عواقب داخلية ودولية .وإ ّن الوضع
اإلقليمي املضطرب ،وخاص ًة يف ليبيا التي تتميّز بحالة انفالت أمني
43 Dorsey, James, “Egypt’s Third Way: A Blend of
Islamism and Militarism”, 01/08/2013, at:
http://goo.gl/sgFpR2
44 Springborg.
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وبالتح ّول إىل سوق مفتوح لتهريب السالح منذ سقوط نظام القذايف ،بخريطة الطريق ،ومبنطق القوة الذي فرضه الجيش ،وبع ْزل الرئيس
حل ٍ
وسط يقبله الطرفان.
قد يس ّهل عملية تسليح املجموعات املسلحة التي قد تتشكَّل إذا املنتخب ،وال يحاول الوصول إىل ّ
يخص إدارة الرئيس باراك أوباما وموقفها من ع ْزل الرئيس
استم ّر النظام الحايل يف مرص يف االنغالق السيايس وسياسة القمع ض ّد ويف ما ّ
مم
جامعة اإلخوان املسلمني وأنصارهم .وامللحوظ إقليميًّا ،هو أنّه كان املرصي ،فقد اتَّسم موقفها بااللتباس وعدم الوضوح يف البدايةّ ،
هناك إجامع عريب وإسالمي وإفريقي ،يف ما يتعلّق بالحالة الجزائرية ،أعطى إشار ٍ
ات متناقض ًة إىل األطراف املختلفة عىل الساحة املرصية ،كام
عىل عدم التدخل يف الشأن الجزائري ،فلم ترتفع أصوات ض ّد االنقالب هو الحال بالنسبة إىل جميع مواقفها تجاه ثورات الربيع العريب .ولكن
العسكري عام  ،1992يف حني نالحظ ،يف الحالة املرصية ،أ ّن عد ًدا من من خالل الترصيح األخري لوزير الخارجية األمرييك جون كريي الذي
دول الربيع العريب – مثل تونس وليبيا  -قد ن َّددت مبا س َّمته االنقالب قال فيه" :إ ّن الجيش تدخّل من أجل استعادة الدميقراطية يف مرص
العسكري ،كام ق ّرر االتحاد اإلفريقي تجميد عضوية مرص ،إضاف ًة إىل يوم  3متوز /يوليو ،بنا ًء عىل طلب املاليني من الشعب املرصي الذين
موقف ّ
كل من جنوب إفريقيا وتركيا الشديد اللهجة من عملية ع ْزل خرجوا إىل الشوارع"( ،((4ولذلك يبدو أ ّن موقف اإلدارة األمريكية أصبح
املؤسسة العسكرية يف مرص .وأ ّن استم ّرار
الرئيس محمد مريس .فهذه املواقف املعارضة إقليميًّا لتدخل الجيش يقرتب ،ولو بحذر ،من ط ْرح ّ
يف مرص سوف تكون عقب ًة للدبلوماسية املرصية ،كام أنها سوف تؤثر هذا املوقف مرتبط ،بالفعل ،بالتطورات املقبلة عىل ساحة الرصاع يف
سلبيًّا يف موقع مرص ودورها اإلقليمي.
يتغي إذا حدث صدام دموي يُسفر عن
مرص؛ فهذا املوقف ميكن أن ّ
أ ّما عىل املستوى العاملي ،كام هو الشأن يف التجربة الجزائرية( ،((4ضحايا يف صفوف املدنيني ،وهذا األمر يبدو مر َّج ًحا ج ًّدا .وباختصار،
فإ ّن املوقف الغريب من عملية ع ْزل الرئيس املرصي ،بوجه عا ّم ،ال نستطيع أن نصف املوقف الغريب عام ًة من االنقالب يف مرص وتداعياته
يتطابق ومبادئه الدميقراطية املعلنة ،كام أنّه ملتبس وغري قادر عىل بأنّه مساند لالنقالب ولو بحذر؛ ألنّه ينتظر لريى إذا كان الجيش
أخْذ قرار واضح وحاسم من عملية ع ْزل رئيس منتخب ،وهو موقف سوف ينجح يف فرض منطق االنقالب وتثبيت حكمه ،قبل أن يتَّخذ
ينتظر تداعيات تدخُّل الجيش لعزل الرئيس قبل أن يحسم موقفه .موقفًا واض ًحا ورصي ًحا من األحداث .وإ ّن هناك ،بالفعل ،تأيي ًدا إقليم ًيا
ظل النظام الجديد ،عىل لالنقالب؛ إذ يبدو ذلك جل ًّيا يف مواقف السعودية واإلمارات العربية
غري أنّه ال يبدو أ ّن الديبلوماسية املرصية يف ّ
الرغم من املوقف الغريب امللتبس تجاهها ،سوف تتمتع بالدعم نفسه املتحدة والكويت واألردن ،عالو ًة عىل إرسائيل( .((4وهذا املحور أصبح
ّ
ميثّل املحور املناهض للربيع العريب عام ًة ولإلخوان املسلمني يف مرص
(وخصوصا الدعم الفرنيس ض ّد
الذي وجدته الدبلوماسية الجزائرية
ً
خاصةً .وأ ّما عامل ًّيا فهناك انزعاج واضح بالنسبة إىل الدول الغربية من
(((4
امل ّد اإلسالمي ،من أجل محارصة الجبهة اإلسالمية وأنصارها ) ،نظرا
ً إفراط السلطات املرصية يف استعامل العنف ،ولك ّن املوقف الغريب من
إىل الواقع الجديد الذي فرضه الربيع العريب عىل الساحة اإلقليمية
األحداث مل يَ ْر َق بعد إىل مستوى املبادئ الدميقراطية التي تدافع عنها،
والدولية عىل مستوى الرأي العام العاملي ،إضاف ًة إىل الواقع اإلعالمي
يتغي لغري مصلحة النظام الحايل يف مرص إذا استم ّر
الجديد الذي نتج عن ثورة املعلومات ووسائط التواصل االجتامعي .عىل أنّه موقف قد ّ
عنف النظام ومعه املزيد من الضحايا املدنيني.
ُ
تتغي لغري مصلحة النظام
وإ ّن املواقف الغربية ،إضاف ًة إىل ذلك ،قد ّ
الجديد يف مرص ،إذا انزلقت األوضاع نحو مشهد يسوده العنف ثالثًا ،مل تتمكّن الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ من الوصول إىل الحكم يف
فض االعتصامات حني وصل اإلخوان املسلمون إىل الربملان بغرفتي الشعب والشورى،
والضحايا يف صفوف املدنيني من ج ّراء عمليات ّ
مم يعطيهم رشعية أكرب يف املطالبة بالرجوع
والشك يف أ ّن هناك ،عىل العكس إضافة إىل رئاسة الدولةّ ،
ّ
املن ّددة بعزل الرئيس محمد مريس.
فاعل يف الساحة السياسية ،من
بحل إىل الرشعية الدستورية؛ لكونهم الع ًبا ً
ٍ
وساطات إقليمي ًة ودولي ًة من أجل الخروج ّ
من الحالة الجزائرية،
سيايس رسيع لألزمة يف مرص من شأنه أن يحول دون انزالقها نحو الصعب تجاهله أو التعامل معه أمن ًّيا فقط.
العنف والفوىض ،ولكن من غري املتوقع أن يُكلَّل هذه الجهد بالنجاح؛ أ ّما نقطة االختالف الرابعة فهي أ ّن الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ كانت
تنظيم ،مقارن ًة باإلخوان املسلمني ذوي التاريخ
وأقل
أل ّن النظام الحايل يف مرص يحاول توظيف هذه الوساطات إلقناع حديثة النشأة ّ
ً
ِّ
جامعة اإلخوان املسلمني وأنصارهم
بالتخل عن مطالبهم ،والقبول الطويل والتنظيم املنضبط ،عالو ًة عىل خربتهم الطويلة يف الرصاع
يخص مواقف الدول الغربية من أحداث الجزائر يف كانون الثاين /يناير  ،1992انظر:
 45يف ما ّ
عبد الفتّاح إسامعيل ،املرجع نفسه ،ص .113
 46رياض الصيداوي ،االنتخابات والدميقراطية والعنف يف الجزائر ،ط ( 2بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)1999 ،ص .541

47 http://www.nytimes.com/2013/08/02/world/middleeast/egyptwarns-morsi-supporters-to-end-protests.html?ref=world&_r=0
48 http://ara.reuters.com/article/topNews/
idARACAE9B2JJT20130819?sp=true
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فض االعتصامات بالقوة ،وقد أ َّدى ذلك إىل سقوط املئات من الضحايا
مم يؤهلهم إلدارة املرحلة الحالية
ّ
السيايس ض ّد نظام الحكم يف مرص ّ
بفعالية أكرب ،ولتقليل إمكانات االنزالق يف ف ّخ الحرب األهلية الذي يف صفوف املعتصمني يف ميداين رابعة العدوية والنهضة(.((5
يعطي لنفسه
يسعى النظام الحايل يف مرص جاه ًدا إلسقاطه فيه حتى
َ
الحل السيايس
ومن خالل هذه األحداث األخرية  ،يبدو أ ّن طريق ّ
رشعي ًة داخلي ًة ودولي ًة جديد ًة عنوانها "الحرب ض ّد اإلرهاب".
مسدود ،أل ّن منطق القوة الذي فرضه تدخُّل الجيش من أجل ع ْزل
ً
خامسا ،املجال اإلعالمي الحايل أكرث انفتا ًحا من فرتة التسعينيات الرئيس محمد مريس ،هو السائد حاليًّا .ويف املقابل ،ال تستطيع
من القرن املايض؛ وذلك بفضل وجود فضائيات متع ّددة ال يستطيع جامعة اإلخوان املسلمني وحلفاؤها الرتاجع عن االحتجاج السلمي
وخصوصا إذا استم ّر اعتقال
نظام الحكم يف مرص السيطرة عليها كلّها ،إضاف ًة إىل وسائل التواصل تجاه هذا القرار املبني عىل منطق القوة،
ً
االجتامعي التي تضطلع بأدوار ال يُستهان بها يف املعركة اإلعالمية.
الرئيس املعزول والتهديد مبالحقته قضائيًّا ،وإذا استم ّرت االعتقاالت
ولقد أ َّدى اإلعالم دو ًرا بارزًا يف إسرتاتيجية إطاحة الرئيس محمد مريس،
يف صفوف قيادات اإلخوان والحملة اإلعالمية الرشسة عليهم .وإ ّن
كسب معركة اإلعالم يف مرحلة
وسيسعى النظام الجديد يف مرص إىل ْ
رشفًا بشأن
حل سيايس لألزمة يف مرص سوف يتطلب ًّ
الوصول إىل ّ
حل م ِّ
ما بعد ع ْزل الرئيس ،ولكن يبدو أنّه سوف يكون من الصعب تحقيق
ظل االنفتاح والتنوع يف املجال اإلعالمي ،كام الرئيس املعزول محمد مريس ،كام يطالب بذلك االتحاد األورويب
هذه امله ّمة بنجاح يف ّ
ّ
واالتحاد اإلفريقي ،عالو ًة عىل املطالبة بالتوقف عن اعتقاالت اإلخوان
أرشنا إىل ذلك من قبل.
ومنارصيهم ،وعن الحملة اإلعالمية املوجهة ض ّدهم ،واملطالبة بإعادة
فتْح القنوات الفضائية التي أغلقت إثر عملية ع ْزل الرئيس .ولكن
بالنظر إىل العقلية العسكرية التي ترفض الرتاجع ،فإ ّن هذا الحل
السيناريوهات المحتملة
املطروح من طرف الوسطاء الدوليني غري ُمر َّجح؛ من أجل ذلك سوف
تفاقم ،إضاف ًة إىل تداعيات
من خالل ما تق ّدم من التحليل املخترص للنموذجني :الفنزوييل تزداد األزمة واملواجهات بني طريف الرصاع ً
والجزائري بالخصوص ،نستطيع أن نتصور عد ًدا من السيناريوهات سلبية عىل األمن واالستقرار واالقتصاد يف مرص.
بشأن التطورات املستقبلية املحتملة لألزمة املرصية:
ولهذه األسباب ،يبقى سيناريو استمرار حالة االنغالق السيايس
ظل املشهد السيايس الحايل املتش ِّنج
فالسيناريو األول ستستم ّر فيه حالة االنغالق السيايس ،وسيشهد واملواجهة هو األكرث ترجي ًحا ،يف ّ
تصاعد ّ
حل ٍ
وسط يحفظ ماء الوجه بالنسبة إىل
الحل األمني ض ّد اإلخوان وقواعدهم ،وهذا األمر سوف يع ِّزز الذي ال يسمح بالوصول إىل ّ
حالة االستقطاب السيايس واالجتامعي ،وسيستدرج ،عىل املديَ ْي الطرفني ،ويُج ِّنب مرص الدخول يف د ّوامة العنف.
املتوسط والبعيد ،جز ًءا من قيادات التيّار اإلسالمي وقواعده بوج ٍه عا ّم،
عىل أ ّن فُرص نجاح النظام الحايل يف السيطرة عىل الوضع سياس ًّيا
خاص ،إىل العنف املسلّح ،فتدخل مرص يف دوامة ُعنف
واإلخوان بوج ٍه ّ
وأمن ًّيا ضعيفة؛ ألنّه يفرتض وجود متاسك وصالبة يف التحالف بني
دموية قد تصل إىل ح ّد الحرب األهلية التي تكون عواقبها مد ّمر ًة
املؤسسة العسكرية والرموز اللربالية و العلامنية املختلفة .وهذا األمر
ّ
(((4
طويل بالنظر إىل هشاشة هذا التحالف
بالنسبة إىل جميع األطراف  .ولك ّنه من املستبعد أن تصل األمور إىل يبدو من الصعب أن يستم ّر ً
تكرار السيناريو الجزائري يف ما ّ
يخص االنزالق إىل حرب أهلية مكتملة غري املتجانس ،كام يبدو ذلك جل ًّيا بعد استقالة الربادعي ،وإىل تعارض
األطـراف ،وذلك بالنظر إىل تاريخ اإلخوان يف الرصاع مع ّ
املؤسسة املصالح فيه بني أقطابه املختلفة ،إضاف ًة إىل الج ّو اإلقليمي والعاملي
الحل األمني ،وإىل التداعيات ِ
الخطرة املحتملة عىل
العسكرية يف مرص ،ومتاسك التنظيم ،وسيطرته عىل قواعده ،ولكن الذي ال يش ّجع ّ
املؤسسة العسكرية.
ال نستطيع ،يف الوقت نفسه ،أن نستبعد مست ًوى ضعيفًا أو متوسطًا وحدة ّ
املؤسسة
من العنف من أفراد أو مجموعات محدودة؛ إذ يبدو أ ّن ّ
الحل الوسط الذي يبدو ،يف الوقت
وأ ّما السيناريو الثاين فهو سيناريو ّ
العسكرية ومصالح األمن املتمثّلة بوزارة الداخلية ،تسعى إىل الصدام
الحايل ،ص ْعب التحقيق ،غري واضح املعامل ؛ أل ّن الرصاع مازال يف مراحله
مع اإلخوان املسلمني والقاعدة الشعبية التي ميثّلها ،كام هو واضح من
جس قوة الطرف اآلخر ومواقف القوى
األوىلّ ،
وكل طرف بصدد ّ
خالل الخطاب اإلعالمي العنيف ض ّد جامعة اإلخوان املسلمني ،وعملية
 49الجدير بالذكر ،بالرجوع إىل التجربة الجزائرية ،أ ّن مرحلة الحرب األهلية عىل نطاق
واسع مل تبدأ قبل منتصف عام 1993؛ أي بعد سنة ونصف من إيقاف االنتخابات الترشيعية.

50 http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egyptsecurity-forces-used-excessive-lethal-force
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اإلقليمية والدولية من األزمة املرصية ،عالو ًة عىل وجود إرادة سياسية
عىل مستوى قيادة الجيش وحلفائها داخليًا وخارجيًا من أجل إنهاء حكم
اإلخوان وإخراجهم من املعادلة السياسية داخل ًيا وإقليم ًيا .ويبدو أ ّن
الوساطات الدولية األخرية  -األوروبية واإلفريقية  -تحاول أن تساعد
الحل الوسط ،ألنّه هو السبيل الوحيد لتفادي
عىل التوصل إىل هذا ّ
حل محدو ًدا  -أو
سيناريو االضطراب السيايس والعنف املزمن  -وإن كان ًّ
الحرب األهلية يف أسوأ االحتامالت ،ولك ّن فرص نجاح هذه الوساطات
فكل ما يسعى إليه النظام الجديد يف مرص هو إقناع جميع
ضعيفة ج ًّدا؛ ّ
األطراف ،الداخلية والخارجية ،بقبول األمر الواقع الجديد؛ فهو يرفض
حل ٍ
وسط ،كام هو واضح بعد رفضه الخطة السياسية التي اقرتحها
أي ّ
ّ
(((5
االتحاد األورويب والتي قبلها اإلخوان املسلمون .
وإ ّن االستقطاب السيايس واالجتامعي الحا ّد يف املشهد املرصي الحايل
ال يسمح بالحلول الوسطى التي قد تُ كِّن من تفادي املزيد من
فضل عن أنها تساعد عىل توافر الرشوط الرضورية من أجل
العنفً ،
الحل الوسط قد يصبح
بناء مجتمع دميقراطي يشمل الجميع ،عىل أ ّن ّ
ممك ًنا يف حال استمرار االحتجاجات السلمية وتوسعها بالتوازي مع
انكامش القاعدة الشعبية املساندة للجيش ،عالو ًة عىل تصاعد التنديد
الدويل باالنقالب والسياسة القمعية املتَّبعة؛ ذلك أنه قد يرتت َّب عىل
ذلك عقوبات اقتصادية و/أو عسكري عىل النظام املرصي الحايل،
كام هو الحال بالنسبة للقرار األورويب األخري "بتعليق تصدير جميع
املع ّدات التي ميكن استعاملها يف عمليّات القمع الداخيل"( ،((5إضاف ًة
إىل ما هو مطروح عىل املستوى األمرييك ،من أجل ح ْمل هذا النظام
بحل سيايس وسط مينع االنزالق
الحايل عىل إعادة حساباته والقبول ّ
(((5
نحو املزيد من العنف واالستقطاب السيايس واالجتامعي  .وإنه
من املستبعد أن يكون للعقوبات ،إن فرضت بالفعل ،أث ٌر كبري يف
االقتصاد املرصي ،وبخاصة يف ضوء استعداد عدد من دول الخليج
تعويض خسارة املساعدات األوروبية واألمريكية ،ولكن سوف يكون
لهذا القرار املحتمل األثر البالغ ،سياس ًّيا ومعنويًّا ،يف النظام الحايل
يف مرص ،وسوف يؤدي إىل عزله دوليًّا .عالو ًة عىل ذلك ،لن يحتمل
االقتصاد املرصي م ّد ًة طويل ًة نتائج عدم االستقرار السيايس ،حتى
51 http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2HEY20130814
 52انظر :الفقرة  8من البيان الرسمي لالتحاد األورويب ،ص  ،2 .عىل الرابط:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/138599.pdf
53 http://ara.reuters.com/article/topNews/
;idARACAE9B2JNF20130820?sp=true
sp=true?http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2J5520130818
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يف حال الدعم املايل عدد من الدول اإلقليمية؛ أل ّن هذه املساعدات
املالية لن تستطيع أن توظَّف يف مشاريع تنموية يف ج ّو من انعدام
االستقرار واألمن ،كام أنّه من غري محتمل أن تواصل هذه الدول
دعمها املايل عىل املدى املتوسط أو الطويل؛ نظ ًرا إىل حاجة اقتصادات
هذه الدول إىل هذه املبالغ يف املقام األول ،بسبب االرتفاع املتزايد
لنفقات هذه الحكومات عىل املشاريع االجتامعية واالقتصادية نتيج ًة
للربيع العريب وتداعياته السياسية واالجتامعية عىل هذه الدول التي
تتقلَّب اقتصاداتها بتقلُّب أسعار النفط ،ونتيج ًة للضعف البنيوي
بالنظر إىل طبيعتها الريع َّية.
املؤسسة
رشخ عىل مستوى ّ
أ ّما السيناريو الثالث الذي يتمثل بحدوث ْ
العسكرية عىل املدى القصري ،والذي يفرتض عودة الرئيس محمد
مريس إىل منصبه ،كام حصل يف النموذج الفنزوييل ،فهو مستبعد،
املؤسسة العسكرية
واحتامالته تكاد تكون منعدم ًة نظ ًرا إىل متاسك ّ
محتمل ،عىل املديَ ْي املتوسط أو البعيد ،إذا
ً
يف مرص ،ولكنه قد يصبح
زادت ح ّدة املواجهات ض ّد أنصار اإلخوان وحلفائهم ،وسقط عدد كبري
رئيسا يف هذه املواجهات،
من الضحايا املدنيِّني ،وكان الجيش طرفًا ً
يعني ذلك بالرضورة عودة محمد مريس إىل منصبه.
ولكن من دون أن َ

خالصة
الفرق الجوهري بني  25كانون الثاين /يناير  2011ويوليو  2013هو
أ ّن الشعب  -يف الحالة األوىل  -خرج بطريقة عفوية مطال ًبا بإسقاط
النظام القائم واقتالع جذوره ،مبا فيه إسقاط الحكم الفعيل للعسكر،
خاص؛ إذ انكرس
وهو ما ميثّل ثور ًة حقيقيةً ،سياسيًّا ونفسيًّا عىل نح ٍو ّ
حاجز الخوف النفيس وثار الشعب ض ّد الرئيس والسلطة الفعلية
املتمثلة بالجيش وحلفائه يف "الدولة العميقة" .أ ّما يوم  30يوليو
 ،2013يوم االستنجاد بالجيش من أجل ع ْزل الرئيس مريس ،فتبدو فيه
داللة عىل أ ّن جز ًءا ال يُستهان به من الشعب املرصي قد فضّ ل العودة
إىل أحضان السلطة الفعلية واملستبدة ،وهو ما ميثّل ثور ًة سياسي ًة
ونفسي ًة ومعنوي ًة مضا َّدة.
وينبغي لنا أن نضع عملية ع ـ ْزل الرئيس محمد مــريس  -غري
الدستورية  -يف إطارها العا ّم الصحيح ،وهو سعي القوى الداخلية
كس موجة
واإلقليمية املناهضة للثورة ،والتابعة للنظام القديم ،إىل ْ
الربيع العريب من خالل إسرتاتيجية مدروسة ،من أجل إفشال ثورات
الربيع العريب وتشويهها يف نظر الرأي العا ّم العريب والعاملي .وإ ّن
مسارعة بعض الالعبني اإلقليميني إىل الرتحيب بعزل الرئيس محمد

دراسات وأوراق تحليليّة
انقالب مصر :مقارنات تاريخية بتجارب أخرى

مريس ،وتقديم الدعم املايل الرسيع للنظام الجديد يف مرص ،مل يك ْن
محض مصادفة ،بل كان جز ًءا من تخطيط مسبق ض ّد موجة الربيع
العريب ،منذ اللحظة األوىل التي سقط فيها حكم بن عيل يف تونس،
وحكم مبارك يف مرص ،وحكم القذايف يف ليبيا.
يف الختام ،نستطيع من خالل التجربة الجزائرية واملرصية أن نخرج
بعد ٍد من االستنتاجات املرتبطة بتجربة التحول الدميقراطي يف
العامل العريب:
أ ّو ًل ،يبدو جل ًّيا من خالل دور رمو ٍز من املجتمع املدين والنخبة
اللربالية والعلامنية يف عملية ع ْزل الرئيس محمد مريس يف مرص،
وقبلها يف الجزائر عام  ،1992أ ّن التيّارات اللربالية و العلامنية يف العامل
خلل هيكليًّا يف فكرها،
العريب من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار تعاين ً
ويف عالقتها بشعوبها أيضً ا؛ بسبب مواقفها املزدوجة واملتناقضة يف ما
يتعلَّق بفكرة الدميقراطية ورشوطها ،وبقبول هذه النخب التحالف
املؤسسة العسكرية ومع القوى املضادة للثورة .عالو ًة عىل
مع ّ
ذلك هناك مسؤولية مشرتكة أيضً ا بني جميع القوى السياسية عىل
الساحة العربية يف أزمة التحول الدميقراطي يف العامل العريب ،بالنظر
إىل أ ّن "الخلل يف العالقة بالفكرة الدميقراطية ،ليست بعض الت ّيارات
اإلسالمية إالّ أحد جوانبها ومناخًا عا ًّما مضا ًّدا للفكرة الدميقراطية
ٍ
مؤات لالستبداد وقابليته"( .((5وإ ّن الفكر السائد يف الثقافة السياسية
العربية هو ،بالفعل ،فك ُر الغلبة ،وليس فكر املشاركة الذي يجب أن
يكون سائ ًدا ،وبخاصة يف املرحلة التأسيسية للتجربة الدميقراطية كام
هو الحال يف مرص حاليًّا.
ثان ًيا ،ال ب ّد أن نشري إىل رضورة وجود مجتمع مدين ب َّناء يساهم يف
عملية التحول الدميقراطي ،عىل أن تكون مساهمته يف إطار حلول
سياسية ناجعة من دون أن تق ِّوض النظام الدميقراطي أو تختطفه
ق ًوى أخرى .كام أننا نشري ،يف الحالة املرصية ،إىل رضورة التوصل
حل ٍ
وسط والخروج من منطق املعادلة الصفرية من الجانبني،
إىل ّ
وإىل أ ّن عدم االعرتاف بالواقع السيايس واالجتامعي الذي ميثّله الت ّيار
خاص ،وتجاوز
اإلسالمي بوج ٍه عا ّم ،وجامعة اإلخوان املسلمني بوج ٍه ّ
اإلطار الدستوري الدميقراطي الذي سمح لإلسالميني باملشاركة والفوز
يف االنتخابات ،من العوامل الفاعلة يف دفع بالبالد نحو دوامة ُعنف
ال تحمد عقباها.
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وخصوصا بعد موجة الربيع العريب .وحتّى
مقبول ،داخل ًّيا كان أو دول ًّيا،
ً
ً
النموذج الرتيك الذي تصبو إليه النخب اللربالية والعلامنية وقيادات
الجيش يف العامل العريب ،جرى تجاوزه يف تركيا ِ
نفسها وأصبح دور
مقبول
ً
الجيش فيها هامش ًّيا يف السنوات األخرية .ومل يعد ممكن ًنا وال
أن يبقى للجيش الدور املهيمن يف املعادلة السياسية .وعىل الجيوش
خاص ،استخالص نتائج حكمه ،يف
العربية ،والجيش املرصي عىل نح ٍو ّ
املجتمعات العربية منذ الخمسين ّيات من القرن املايض ،من الفشل يف
مهمة التنمية ،عالو ًة عىل الفشل عسكريًّا يف مواجهة إرسائيل .ث ّم إنه
املؤسسة العسكرية أن تدرك أ ّن التجارب السابقة لالنقالبات يف
عىل َّ
آجل(.((5
العامل انتهت إىل الفشل عاجال أو ً
يخص جامعة اإلخــوان املسلمني وحلفائها ،فمصريهم
أ ّما يف ما ّ
مرتبط باألساس مبدى قدرتهم عىل املحافظة عىل سلمية معارضتهم
لالنقالب وعدم انزالقهم يف العنف الذي يسعى النظام الحايل جاه ًدا
إىل ج ّرهم إليه ،عالو ًة عىل قدرتهم عىل توسيع قاعدتهم الشعبية
خارج صفوفهم واالستمرار يف االحتجاج السلمي ض ّد االنقالب يف
جميع أنحاء الوطن وبخاصة يف املدن الكربى كالقاهرة واإلسكندرية.
ولجامعة اإلخوان تاريخ طويل يف الرصاع مع النظام العسكري يف مرص
منذ الخمسين ّيات من القرن املايض ولها القدرة ،نسب ًّيا ،عىل إدارة
رصة عىل الطابع السلمي الحتجاجاتها،
الرصاع بفعالية ويبدو أنّها م َّ
ولكن إن انزلقت أغلبية قيادات اإلخوان وقواعدها نحو العنف
فسوف تكون نهايتها السياسية ،حتى يف حال فشلِ االنقالب .ومن
أكرث تداعيات االنقالب خطور ًة عىل مستقبل مرص أنّه ال يساهم يف
عملية بناء املؤسسات السياسية الدميقراطية واملستدامة التي ال بديل
منها يف املامرسة السياسية القادرة عىل استيعاب الجامهري ،كام تؤكِّد
ذلك جميع األدب ّيات األكادميية التي اهتمت برشوط استقرار النظم
السياسية يف الدول النامية ،بل إنه يعرقل ذلك .وانطالقًا من هذا
ِ
الرئيس محمد مريس ،باالستناد إىل
الجيش
التحليل ،ت ُع ُّد عملية ع ْزل
َ
حشد جامهريي يعمل خارج إطار املؤسسات الدميقراطية الوليدة
التي كانت يف طور اإلنشاء منذ ثورة يناير ،رضب ًة قوي ًة ملسرية البناء
املؤسيس يف مرص .ونستطيع أن نتن َّبأ ،بشأن مرص ،مبزيد من عدم
االستقرار السيايس الذي قد يزرع بذور موجة ثورية أخرى عىل املدى
املتوسط أو البعيد.

يبدو أ ّن املؤسسة العسكرية يف مرص مازال يتحكم فيها منطق القوة
ول ومل يعد
والسيطرة عىل املعادلة السياسية ،ولكن هذا املنطق ّ
 54عبد الفتّاح إسامعيل ،ص.116 .

55 http://www.thenewturkey.org/even-goodcoups-are-bad/new-region/1405
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ً
ّ
بداية على صعود دور الجيش في الحياة السياســ ّية المصرية بعد ثورة يناير
تركز هذه الورقة
ابتداء من خروجه على رئيس محســوب عليه ،وتوليه مهام إدارة المرحلة االنتقالية من خالل
ً
الشــعبي لتعديل الدســتور ،واالنتخابات البرلمان ّية ،والرئاسية .كما
اإلشــراف على االستفتاء
ّ
الدور بعد وصول مرســي إلى الحكم إثر ما يســميه الباحث "النقلة النوعية"
ترصد تراجع هذا ّ
التــي ّ
تمثلــت بإبعــاد المشــير طنطــاوي والفريق ســامي عنان وأعضــاء آخرين فــي المجلس
السياسي.
العسكري عن المشهد
ّ
ّ
ينتقــل الباحــث بعــد ذلك ليســتعرض  -ضمن إطار ٍ نظــري  -عالقة الجيــوش بالديمقراطية،
ويقدم نماذج عن تدخالتها في الحياة السياســية ليقارنها بما جرى في مصر .يتطرق الباحث
ّ
أخيــ ًرا إلى دعوة الفريق السيســي وطلب التفويض ،وما تبعها مــن تداعيات وضعت طرفي
األزمة في مصر على حافة الهاوية.
*

مؤسسة األهرام.
رئيس تحرير مجلة الدميقراطيةّ ،
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الرئيس مريس أنه بذلك قد بدأ أوىل خطواته عىل طريق إبعاد الجيش
عن السياسة ،بالتوازي مع تبديد شطْ ٍر هائلٍ من الحساسية املفرطة
يخص العالقة بني القائد العا ّم للقوات
لدى قيادات الجيش يف ما ّ
املسلحة وقائدها األعىل ذي الخلفية املدنية.

البحث ويف أروقة الحوار والتفكري ،يف ما يتصل مبستقبل مرص وثورتها
وتجربتها الوليدة يف التحول ت ُجاه الدولة املدنية الدميقراطية ،برأسها
أطلَّت قضية قلَّام حظيت يف ما مىض بنصيب وافر من االهتامم الجا ّد
والدراسة التحليلية املع َّمقة ،وهي قض ّية متصلة بدور الجيش املرصي
يف مرص الجديدة وعالقته بالسلطة املنتخبة .وهذا األمر يوصف ،يف وجاءت أحداث الثالثني من يونيو املايض لتعيد القوات املسلحة إىل
العلوم السياسية ،بـ"العالقات املدنية العسكرية".
قلْب املشهد السيايس م ّر ًة أخرى .فام كادت املاليني تحتشد بأغلبية
معب ًة عن استيائها من أداء الرئيس مريس ،مطالب ًة
ويهدف هذا الفرع من املعرفة السياسية الذي مل يتبلور بطريقة ميادين مرصِّ ،
منهجية وعلمية واضحة إال بعد الحرب العاملية الثانية ،إىل التوصل بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة ،حتى هرعت القيادة العامة للجيش
كل من القوات املسلحة من جانب ،إىل نرصتها بإطاحة الرئيس مريس يوم الثالث من يوليو بعد أن رفض
إىل صيغة متوازنة يف أدوار ّ
وال ُّنخب والسلطة السياسية املدنية من جانب آخر ،من شأنها أن قبول العروض واملبادرات كلّها ودعوة القوى الوطنية إىل وضْ ع
تضمن توفري الظروف التي تتيح لألوىل االضطالع بالدور الدفاعي خريطة طريق للمرحلة االنتقالية الثانية ،يف إجراء اعتربه مؤيدون
مؤسس ًة عسكري ًة لهذه الخطوة ثور ًة جديد ًة أو ثور َة تصحي ٍح ملسار ثورة يناير ،فيام
املنوط بها عىل الوجه األكمل ،بحيث تكون ّ
محرتف ًة ومهني ًة ومتامسكةً ،مع خضوع أنشطتها املالية لرقابة السلطة ارتآه معارضون انقالبًا عسكريًّا.
املدنية املنتخبة ،عىل نح ٍو يه ِّيئ املناخ لرتسيخ دعائم الدولة املدنية
السيادة للقانون والدستور ،بالنسبة إىل
الدميقراطية التي تكون فيها ّ
واملؤسسات كلّها بغري استثناء.
األفراد كافَّ ًة
ّ

الجيش في زمن الثورة
منذ اندالع ثورة يناير  ،2011حتى هذا اليوم ،بدا جليًّا صعود دور
الجيش املرصي يف العملية السياسية ،ب ْد ًءا من إطاحة الرئيس األسبق
حسنى مبارك يف  /11شباط فرباير من العام نفسه ،يف ما ميكن ع ُّده
أ ّول خروج للجيش املرصي عىل ٍ
رئيس كان يُفرتض أنه محسوب عليه
وصول إىل اإلرشاف عىل انتخابات برملانية ورئاسية
ً
يف نهاية املطاف،
واستفتاء شعبي متعلِّق بتعديالت دستورية ،لتؤول األمور يف النهاية
إىل انتخاب أ ّو ِل رئيس مدين يف تاريخ البالد الحديثّ ،
وفك االرتباط
مؤسسة الرئاسة والجيش بعد تزاوج بلغ نحو ستّة عقود
املزمن بني ّ
اعتاد املرصيون خاللها ،مبوجب األعراف والتقاليد فقط ،أن يكون
أي آلية دميقراطية حقيقية
املؤسسة العسكرية يف غياب ّ
الرئيس من ّ
لتداول السلطة.

أي
لقد حرصت قيادات الجيش عىل النأي بنفسها عن التورط يف ّ
نشاط سيايس حتى تدحض أن تُتَّهم بالتو ُّرط يف انقالب عسكري .ويف
أ ّول ظهور له منذ إعالنه خريطة املستقبل السيايس ،أكّد الفريق أ ّول
عبد الفتاح السييس ،القائد العا ّم للقوات املسلحة ووزير الدفاع،
يف كلمة و َّجهها إىل الشعب املرصي ،أمام حشْ د من ضباطه مبرسح
املؤسسة العسكرية تتلقى أ ّول أصداء تلك الجالء ،وحدة القوات املسلحة واتفاق جميع قياداتها عىل رضورة ما
وىف أغسطس  ،2012بدأت ّ
عب حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس مريس وأطاح جرى يوم الثالث من يوليو.
النقلة النوعية ْ
عم جرى ،أكّد السييس أ ّن القوات املسلحة
خاللها القائ َد العا ّم للقوات املسلحة املشري طنطاوي وزير الدفاع ،وتو ِّخيًا لنفي صفة االنقالب ّ
والفريق سامي عنان رئيس األركان ،وعد ًدا آخر من أعضاء املجلس
ّ
بكل أفرادها وقياداتها مل تتدخَّل إال استجاب ًة لنداء الشعب دومنا طمعٍ
العسكري الذي اختار أصغر أعضائه س ًّنا؛ وهو الفريق عبد الفتاح يف السلطة ،وأنها استنفدت النصح للرئيس السابق ومطالبتها إيَّاه بأن
السييس ليكون خلفًا للمشري طنطاوي برتبة فريق أ ّول .ورمبا ظ ّن يبادر إىل إجراء استفتاء شعبي لكنه مل يُ ْصغِ إىل ذلك ،وأنها اختارت،
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من دون تحفُّظ ،أن تكون يف خدمة شعبها ،وأن متكِّن إلرادته الحرة املرصي ،ث ّم انشغال القوى املدنية بالخالف املتعلِّق بنصوص دستورية
يك يق ِّرر ما يرى؛ أل ّن إرادته هي ِ
الحكمة الجامعية لعالقته بنفسه أخرى؛ مثل وضْ ع الرشيعة يف الدستور وصالحيات رئيس الجمهورية
ومحيطة وعامله وعرصه ،وأ ّن القوات املسلحة ُعرفت بأنها تحت أ ْمر وغري ذلك.
رصفت عىل هذا األساس ،وأنها
الشعب ،وأنها متأكّدة من ذلك ،وأنها ت ّ
وعىل ال ّرغم من أ ّن الجيش طوال ُحكم الرؤساء السابقني من ذوي
ليست آمرة له ،بل هي يف خدمته ،وليست بعيد ًة عنه ،وأنها تتلقَّى
كل األحوال فإنها ظلَّت ملتزم ًة ما عدته رشعي َة الخلفيات العسكرية؛ من أمثال عبد النارص ،والسادات ،ومبارك ،كان
منه وال تُ يل عليه .ويف ّ
َّ
الصندوق ،عىل الرغم من أ ّن هذه الرشعية أخذت تتحرك تحركًا يُبدي يحظى بهذه االستقاللية ،فإنها مل تكن مق َّننةً ،بل إنها مل تكن تستند
ُّ
ّ
أي شخص عىل الخوض فيها ،مبا
تعارضً ا وأساس هذه الرشعية وأصلها؛ أل ّن أساس الرشعية وأصلها أن إىل ال ُعرف والتقاليد التي مل يكن يجرؤ ّ
تكون يف يد الشعب وحده ،فهو الذي ميلك أن يعط َيها ،وميلك أيضً ا أن يف ذلك مسألة االقتصاد العسكري الذي تباينت اآلراء والتقارير بشأن
حسم هذه املسألة عا ًّدا االقرتاب منها
يراجع الط َ
َّرف الذي أعطاه إيَّاها ،وميلك أن يسرتجعها منه إذا تجلَّت تقدير ميزانيته ،بل إ ّن الجيش َ
إرادته؛ عىل نح ٍو ال يقبل شبه ًة وال شكًّا .ودعا السييس يف كلمته إىل من قبيل املح َّرمات.
حق العمل السيايس للجميع من
البعد عن العنف والصدام وأكَّد ّ
دون استثناء.
نفي صفة
وبعد ذلك بأيّام معدودات ،ويف سياق املساعي الرامية إىل ِ
أي مطامع عن الجيش وقياداته
االنقالب العسكري ّ
عم جرىِ ،
ونفي ّ
يف السلطة والحكم ،خرج املتحدث باسم القوات املسلحة ناف ًيا ما
قيل إنه شائعات عن نيَّة الفريق السييس الرتشح لرئاسة الجمهورية.
ودول
ويبدو أ ّن الجيش قد سعى ،بالتوازي ،إىل إيجاد رأي عا ّم ِّ
محل ِ
مؤيِّد له ،أو عىل األقل متف ِّهم ما جرى يوم الثالث من يوليو ،من خالل
متخصصة ،كام أوردت بعض وسائل اإلعالم
االستعانة برشكات دولية
ِّ
عب االستعانة بدوائر وفعاليات شعبية مدنية مرصية،
العاملية ،أو ْ
تكف عن الدفاع عن الجيش وما جرى يف
داخل مرص وخارجها ،ال ُّ
الثالث من يوليو ،ومحاولة تأكيد أنه ثورة شعبية ثانية وليس انقالبًا
عسكريًّا .وىف هذا السياق ،قامت الجالية املرصية يف الواليات املتحدة
بع ّدة تظاهرات حاشدة ،يف ع ّدة واليات ،لتأكيد أ ّن ما شهدته مرص
ثورة شعبية ،وليس انقالبًا عسكريًّا.

كفيل بإغراء
ورمبا كان وجود الجيش يف مشهد الثالث من يوليو ً
مراقبني ُ
كثٍ ،داخل البالد وخارجها ،بالتساؤل :أكان انحياز القوات
املسلحة إىل االنتفاضة الشعبية التي ف َّجرتها حركة مترد وغريها من
الحركات واملنظامت املناهضة للرئيس مريس يوم  30يونيو ،وعزلها
رئيسا للجمهورية ،وتولية رئيس
الدكتور مريس من منصبه ،وقد كان ً
رئيسا ُم َوقَّتًا للجمهورية ،وإعالن خريطة
املحكمة الدستورية العليا ً
وبني الثورة واالنقالب رمبا ال نبالغ إذا ما زعمنا أن الجيش املرصي طريق واضحة املعامل تتضمن تعديل الدستور ،وإجراء انتخابات
ّ
قد حقَّق فائد ًة ال يستهان بها من ثورة يناير ،2011فعىل الرغم من برملانية وأخرى رئاسية يف م ًدى زمني ال يتجاوز مثانية أشهر ،ثور ًة أم
ّ
مكتمل األركان؟
َ
أنه كان يحظى بوضع مميز من نواح شتى ،إبان حكم مبارك ومن انقالبًا عسكريًّا
َّ َّ ُ
ًّ
سبقه من رؤساء ذوي خلفيات عسكرية ،بالنظر إىل اعتبارات عديدة؛ يجنح محلِّلون سياسيون من العرب واألجانب إىل النظر إىل أ ّن ما
املؤسسة العسكرية ،وحرصه جرى يف الثالث من يوليو هو انقالب عسكري ،مادام الجيش قد أطاح
منها انتامء الرئيس أو القائد األعىل إىل ّ
ٍ
مناهض للرئيس
رئيسا مدنيًّا منتخبًا وانحاز إىل تيّار سيايس بعينه
عىل استبقاء والئها ودعمها له ولنظامه ،متكَّن الجيش من االحتفاظ
ً
بخصوصيته واستقالليته يف كافة شؤونه ،بل إنه متكّن أيضً ا من تقنني املنتخب ،يف حني أنه تجاهل ت ّيا ًرا آخر مؤيِّ ًدا له ،فهذا األمر الذي
هذا الوضع ،من الناحية الترشيعية ،يف الدستور الجديد .وقد ساعد يدحض االدعاء أنه جاء انحيازًا إىل اإلرادة الشعبية ،وذلك عىل خالف
ليحمي إجام ًعا شعبيًّا ،غري
عىل ذلك دور الجيش التاريخي يف الثورة بانحيازه إليها ،ونجاحه يف تدخُّل الجيش يف  25يناير  2011الذي جاء
َ
عبت عنه الجامهري التي خرجت معلن ًة رفضها نظا ًما
اإلرشاف عىل االنتخابات الربملانية والرئاسية األكرث نزاه ًة يف التاريخ مشكوك فيهّ ،

دراسات وأوراق تحليليّة
بين يناير  2011ويوليو  ..2013جيش مصر في قلب العاصفة
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الحرية" .وتحت وطأة هذا الضغط الشعبي ،الذي ع َّده عبد النارص
ومجلس قيادة الثورة يف حينها "إراد ًة شعبيةً" ،جرت إطاحة اللواء
قيص نهائ ًّيا من املشهد السيايس ،بل
نجيب من رئاسة الجمهورية ،فأُ َ
إ ّن إقصاءه كان من الحياة العامة أيضً ا.

أفسد البالد والعباد طَوال ما يربو عىل عقود ثالثة خلَت ،كام أ ّن ذلك
مل يتأتَّ إال بعد مثانية عرش يو ًما من اندالع الثورة ،فيام مل ِ
متض سوى
ساعات معدودات عىل اندالع التظاهرات املناهضة للرئيس مريس،
املطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،حتى بادر الجيش وتدخَّل
إلسقاط الرئيس املنتخب.
وأ ّما ثانيتهام ،فكانت يف تركيا إبّان االنقالب العسكري الذي جرى يف
ولعل أصحاب هذا الرأي يستشهدون بحادثتني تاريخيتني تدخَّلت  27أيار /مايو من عام  ،1960حينام أطاح الجرنال جامل جورسيل
فيهام الجيوش يف أحوال مشابهة ،وأجمعت أغلبية اآلراء عىل أنهام حكومة عدنان مندريس املنتخبة وأعدمه .فقد سبقت االنقالب
انقالبان عسكريَّان؛ فقد كانت أوالهام يف مرص عام  ،1954حينام املذكور تظاهرات شعبية حاشدة ض ّد الحكومة ،وبخاصة يف الجامعات
استند الرئيس السابق جامل عبد النارص ورفاقه مبجلس قيادة الثورة الرتكية .وقد اتخذ منها االنقالبيون ذريع ًة النقالبهم عىل حكومة
إىل مس ِّوغ سيايس وأخالقي مشابه إلطاحة اللواء نجيب الذي كان أ ّول مدنية منتخبة دميقراط ًّيا .وما زالت تركيا تحتفل إىل هذا اليوم بهذا
فآنئذ اصطُ ِنعت حشود جامهريية التاريخ ،عا َّد ًة إيَّاه "عيد الثورة" ،عىل ال ّرغم من أ ّن أردوغان قد ك ّرم
رئيس للجمهورية املرصية األوىل؛ ٍ
ٍ
عريضة تناهض الرئيس الرشعي وتدعم توجهات جناح الصقور مندريس وأطلق اسمه عىل مطار مبدينة أزمري.
مبجلس قيادة الثورة ،وهو األمر الذي اعتربه هذا الطرف "إرادة ورمبا ال يدرك كثريون أ ّن االنقالب العسكري هو أحد أمناط التدخُّل
شعبية" ،وجرت عىل إثره عملية إطاحة اللواء نجيب.
العسكري للجيوش يف العملية السياسية أو أشكاله التي من بينها،
بالطبع ،بل من صميمها االنقالب العسكري؛ مبعناه الكالسييك املتمثل
بتح ُّرك عنارص عسكرية ،وإطاحة رئيس مدين منتخب بقوة السالح،
واالستيالء عىل السلطة ،واتخاذ حزمة اإلجراءت املعروفة يف هذا
وحل
السياق يتضمنها البيان رقم واحد؛ مثل وقْف العمل بالدستورّ ،
األحزاب وغريها.

فلقد هرعت اإلذاعة املرصية وقتذاك إىل بثّ بيانات صادرة عن
النقابات العاملية تعلن فيها االعتصام واإلرضاب عن الطعام والعمل
حتى تتحقَّق حزمة مطالب؛ أ ّولها عدم السامح بقيام األحزاب،
واستمرار مجلس قيادة الثورة يف مبارشة سلطاته إىل حني إجالء
املستعمر ،وتشكيل هيئة متثّل النقابات والروابط واالتحادات
والجمعيات واملنظامت تساند مجلس قيادة الثورة ،وتعرض عليه
قراراتها قبل إصدارها ،وآخرها عدم الدخول يف معارك انتخابية .ويف
اآلن نفسه ،يوم  28آذار /مارس ُ ،1954س ِّيت حول الربملان والقرص
الجمهوري ومجلس الدولة أغرب تظاهرات يف التاريخ تُطلق هتافات
من قبيل "ال أحزاب وال برملان" ،و"تسقط الدميقراطية ..تسقط

ورمبا يقتيض الوصف العلمي الدقيق ملا جرى ،يوم الثالث من يوليو،
الوقوف عىل أمناط تدخُّل الجيوش يف السياسة ،من أجل حامية
مبهمت بوليسية لحفظ األمن ،أو مامرسة ضغوط
الرشعية ،أو القيام ّ
عىل السلطة املدنية وإجبارها عىل تب ِّنى سياسات بعينها ،أو الحصول
عىل امتيازات للجيش والحفاظ عىل وحدته ،أو االنقالب عىل السلطة
املنتخبة لالستيالء عىل السلطة .كام يستوجب األمر أيضً ا إعادة النظر
يف مفهوم االنقالب العسكري والتب ُّحر يف نظريات العالقات املدنية
العسكرية وما تعلّق بها من مراجعات وتط ّورات خالل السنوات القليلة
املنقضية ،هذا عالو ًة عىل دراسة ظاهرة غاية يف األهمية بهذا الخصوص؛
وهى إلحاح الشعوب  -مبا فيها القوى السياسية املدنية  -يف تدخُّل
الجيش يف العملية السياسية بالتزامن مع تنامي دور الجامهري يف توجيه
عب ما بات يُعرف يف
التفاعالت السياسية مؤ َّخ ًرا ،عىل نح ٍو الفت للنظرْ ،
ِعلم االجتامع السيايس بـ "سياسات الشارع".
وإىل حني بلوغ تلك املغامرة املنهجية املعقَّدة نهايتُها ،ميكننا القول،
إذا ما جاز لنا االجتهاد ،إ ّن ما قام به الجيش يوم الثالث من يوليو ،قد
رضب من رضوب التدخُّل العسكري يف رصاع سيايس
يُص َّنف عىل أنه ٌ
مدين .وقد انقسمت التقديرات حول هذا التدخل العسكري؛ إذ رأى
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بعضهم أنه مل يبلغ ح ّد االنقالب العسكري املتكامل األركان مبعناه القوات املسلحة للسلطات املدنية ،حتى بدأت تلوح يف األفق
رئيسا طروحات علمية رصينة تتوخَّى نقد هذه اآلراء والنظريات.
الكالسييك ،أل ّن الجيش قد تح َّرك استجابة إلرادة شعبية ،وأطاح ً
مدن ًّيا منتخ ًبا دميقراط ًّيا ،لكنه مل يستحوذ عىل السلطة عىل إثر ذلك ،ففي عام  ،1960اتخذ جانوويتز مسا ًرا مختلفًا بزعمه أ ّن الكفاءة
بل أسندها إىل ق ًوى سياسية مدنية ضمن خريطة طريق ذات جدول
بأي حال أن ت ُعزل عن الحياة املدنية .وىف
العسكرية للجيوش ال ميكن ّ
كل من بنجت إبراهمسون وصامويل فيرن إىل أ ّن
زمني واضح مي ّهد السبيل لدوران عجلة الدميقراطية .يف حني رأى السياق نفسه ،ذهب ّ
املستقل ،وتزيد
ّ
بعضهم اآلخر أ ّن ما جرى هو انقالب عسكري كامل األوصاف عىل ح ّد الكفاءة العسكرية للجيوش قد تش ّجعها عىل الحكم
قول السيناتور األمرييك جون ماكني" :إذا كانت تصيح كالبطة ومتيش من احتامل تدخُّلها يف السياسة ،كام أ ّن مشاركة الجيوش يف الحياة
كالبطة فهي بطة" ،ووصف آخرون ما جرى بأنه انقالب مخطَّط له ،املدنية  -بعد إطاحة أنظمة االستبداد – سواء كانت بتهيئة األجواء
ّ
دال عىل نجاح الدولة العميقة يف قلْب الوضع ملصلحتها.
الدميقراطية أو بإعادة بناء الدول ،قد تخلق صعوبات يف أحوال مع ّينة
ومن األهمية مبكان يف هذا السياق ألَّ نغفل عن أ ّن التظاهرات تضط ّر الجيش إىل الخروج من الحياة السياسية.
الشعبية الداعية إىل تدخُّل الجيش طاملا شكَّلت مظل ًة رشعي ًة حرص ث ّم إ ّن صموئيل فيرن يذهب إىل أبعد من ذلــك ،حينام يطالب
الجيش عىل استحضارها من أجل تربير تدخُّله يف العملية السياسية برضورة استثناء الدول النامية غري الدميقراطية من طرح هنتنغتون
وإضفاء الرشع ّية عليه ،والنأي به عن شبهات االنقالب العسكري ،الخاص بإبعاد الجيش إبعا ًدا كليًّا عن السياسة ،بنا ًء عىل خصوصية
عىل نحو ما بدا جليًّا يف تحركاته الكربى الثالثة :يوليو  ،1952ويناير أوضــاع الجيوش وأدوارهـــا يف مثل هذه الــدول عىل الصعيدين
 ،2011ويوليو 2013؛ فعىل خالف تدخُّل الجيش يف يناير  ،2011عانت التنموي والسيايس .فقد عمد فيرن إىل التمييز بني أدوار الجيوش
حركة الجيش املباركة سنة  1952كث ًريا يف بادئ أمرها ،حينام مل تح َظ يف الدول الدميقراطية املتقدمة ،وأدوار مثيالتها يف الدول النامية
ٍ
مبشارك ٍة
وتأييد شعبيَّني كافيَ ْي ،حتى أ ّن عبد النارص نفسه أعرب يف غري الدميقراطية؛ ففي األوىل ،ال تكون الشعوب يف حاجة إىل تدخُّل
مؤسسات الدولة ونُخبها املدنية وإدارتها ليست يف
كت ِّيب "فلسفة الثورة" الذي صاغه هيكل ،عن خيبة أمله من ج ّراء الجيوش أل ّن ّ
غياب التأييد الشعبي الجارف لحركة الضباط األحرار .وإىل درجة ما ،حاجة إىل ذلك ،عىل خالف أوضاع الدول غري الدميقراطية التي يفسح
ّ
ظل تدخُّل الجيش يف يوليو  2013مشوبًا بعدم الرشعية ،مع وجود ضعف ال ُّنخب املدنية وعجز إدارة الدولة عن تحقيق التنمية وبلوغ
حراك شعبي ر ٍ
َ
املجال أمام تدخُّل الجيوش التي غالبًا ما يكون لها دور
افض له ،عا ًّدا إيَّاه انقالبًا عسكريًّا ،غري ُمكرتث لالعتصام الدميقراطية،
يف امليادين ومواجهات تحديات ج ّمة ،ما يربو عىل شهر كامل ،مطال ًبا حيوي يف تحرير تلك البلدان من نري االستعامر ،ثم يف إعادة بناء هذه
بعودة الرئيس "الرشعي" املعزول.
الدول عىل مختلف األصعدة.

ً
ضامنة للديمقراطية
الجيوش
من زاوية أخرى ،شهد علم السياسة تطو ًرا الفتًا يف ما يتصل بعالقة
الجيوش بالسياسة ضمن ما يُعرف بالعالقات املدنية العسكرية؛ فلم
تكد متيض سنوات معدودات عىل نظرية هنتنغتون الشهرية التي
أوردها يف كتابه" :العسكري والدولة" الصادر عام  ،1957والتي تؤكد
رضورة إبعاد الجيوش عن السياسة ،واإلبقاء عىل مهنيَّتها ِ
وحرفيَّتها
وتبع َّيتها للسلطة املدنية املنتخبة حامي ًة للدميقراطية وصونًا لكفاءة
الجيوش ،كام هو الشأن بالنسبة إىل آراء جوناثان توريل الذي يذهب
إىل أ ّن الجيش يتناقض واألنظم َة الدستوريةَ ،ث ّم روبرت داهل ،الذى
يرى أ ّن "السيطرة عىل قرارات الحكومة املتعلِّقة بالسياسة العامة
مخ ّولة  -دستوريًّا  -املنتخبني املسؤوليةَ .وهذا األمر يقتىض إخضاع

وعىل الدرب نفسه ،سار الباحث األمرييك أوزيان فارول ،الذي تق َّدم
يف مؤمتر كلية نيويورك للقانون مطل َع العام الجاري بطرح علمي
بشأن الدور الدستوري للجيوش .وقد حاول من خالله نقْد نظرية
هنتنغتون ومن ســاروا يف رحابه ،الفتًا النظر إىل أنه عىل خالف
التدخُّالت العسكرية الدامية التي ألقت بظاللها عىل دول عديدة يف
آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا خالل النصف الثاين من القرن املنرصم،
والتي أسفرت يف أغلبيتها عن إنشاء دكتاتوريات عسكرية ،وتقويض
البدايات الجنينية للدميقراطية ،فإ ّن الجيوش الوطنية املتامسكة
واملو َّحدة التي تؤمن قياداتها بالدميقراطية ،ميكن أن تضطلع بدور
الحارس ،أو الضامن ،لعملية االنتقال الدميقراطي يف الدول التي تعاين
وه ًنا يف ال ُّنخب املدنية العاجزة عن التوافق وتحقيق الدميقراطية
يف بلدان ظلَّت تعاين االستبداد فرت ٍ
ات طويلةً ،يف حني ال تبدو القوى
املدنية بها مه َّيأ ًة لالضطالع بهذه امله َّمة ،بسبب تجريف الرتبة

دراسات وأوراق تحليليّة
بين يناير  2011ويوليو  ..2013جيش مصر في قلب العاصفة
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السياسية عقو ًدا طويلةً ،إضاف ًة إىل وقوعها يف براثن رصاع املصالح
والنزاعات اإلثنية والسياسية يف ما بينها ،وههنا ميكن للجيش أن
يقوم بدور الحكَم بني القوى السياسية فيقود عملية ناجحة للتحول
الدميقراطي ،عىل غرار ما جرى يف دو ٍل مثل تركيا والربتغال عامي
 1960و .1974وع ّد فارول الجيش املرصي مؤ َّه ًل بقوة لالضطالع بهذا
الدور يف مرحلة ما بعد مبارك ،ورأى أ ّن يف وسعه أن يق ِّدم منوذ ًجا
مله ًِم يف هذا املضامر؛ إذ إنه اضطلع بدور الحكَم بني القوى السياسية جيش غير انقالبي
املتنافسة ،وأرشف عىل انتخابات نزيهة ،وسلَّم السلطة إىل أ ّول رئيس
منذ حركة الضباط األحرار يف يوليو  1952والنقاش مستم ّر بشأن السؤال
مدين منتخب دميقراطيًّا.
املتعلِّق بهذه الحركة :أهي ثورة أم انقالب عسكري؟ وبشأن طبيعة
غري أ ّن فارول قد وضع رشوطًا الضطالع الجيش بهذا الدور الدستوري الجيش املرصي الذي وصفه الكثريون بأنه ليس جيشً ا انقالبيًّا؛ ففي
صوب الدميقراطية ،بعد إطاحة النظم الديكتاتورية ،من أبرزها :أن
َ
غالبية تحركاته تُجاه الداخل ،كان الجيش املرصي يحظى بغطاء شعبي،
يكون الجيش وطنيًّا ومرتابطًا ومتامسكًا ،خاض ًعا لقيادة مو َّحدة ،وأن
مدعو ًما بحركة جامهريية وطنية واسعة؛ ففي عام  1929تلقَّى محمد
تتوافر لدى قيادته الرغبة يف القيام بدور دستوري لدعم التحول
نجيب الذي كان أ ّول ضابط يف الجيش املرصي يحصل عىل ليسانس
الدميقراطي ،ووجود مساحة معقولة من الثقة بني الجيش والقوى
درسا بالغ األهمية والداللة من مصطفى النحاس
،1927
عام
الحقوق
ً
املدنية ،وضامن حامية مصالح الجيش ،وأن تكون تحركات الجيش
يخص إبعاد الجيش من االشتغال بالسياسة ،فحينام أصدر
يف هذا الصدد مدعوم ًة من قوى دميقراطية خارجية ،وأن تكون باشا يف ما ّ
حل الربملان وقتذاك ،بذريعة أ ّن أغلبية أعضائه
القوى املدنية متصارع ًة وغري قادرة عىل التوافق وغري مؤهلة لتحقيق امللك فؤاد قرا ًرا يوجب ّ
كانوا من حزب الوفد الذي كان دائم االصطدام بامللك ،تخفَّى محمد
التحول الدميقراطي وحدها.
نجيب يف مالبس خادمٍ نو ٍّيب ،وتسلَّل إىل منزل النحاس باشا ،وعرض عليه
النص عىل العهد
وىف السياق نفسه ،يذهب بعض الخرباء إىل إمكانية ّ
عىل الدميقراطية ،يف دساتري الدول غري الدميقراطية ،أو الدول التي تدخُّل الجيش إلجبار امللك عىل احرتام رأي الشعب ،لكن كانت املفارقة
مل ت ُّرسخ فيها الدعائم الدميقراطية بالقدر الكايف ،إىل رضورة إعطاء أ ْن رفَض النحاس هذا ال َع ْرض امل ُغري وقال له" :أنا أفضِّ ل أن يكون
القوات املسلحة دو ًرا مرشوطًا ومح َّد ًدا يف العملية السياسية ،يجعلها الجيش بعي ًدا من السياسة ،وأن تكون األمة هي مصدر السلطات".
درسا غاليًا تعلَّم من خالله نجيب الكثري يف ما يتعلّق
قو ًة دافع ًة يف اتجاه الدميقراطية ،وضامن ًة لها أو حاميةً؛ بحيث يُسمح وقد كان ذلك ً
لها بالتدخُّل من أجل تهيئة األجواء إلقرارها ،ث ّم القيام بدور الحاضن برضورة الفصل بني السلطات واحرتام الحياة النيابية الدميقراطية،
الذي يقوم عىل حاميتها حتى تنضج وتكتمل وتتجذَّر قيمها ومبادئها .وهو الدرس الذي عمد إىل تطبيقه بعد ذلك إبّان أزمة عام .1954
ويستشهد أصحاب هذا الرأي بتجارب دول عديدة؛ كالفلبني وكوريا فحينام أطاحه عبد النارص من رئاسة الجمهورية ،اندلعت تظاهرات
الجنوبية وإندونيسيا إبّان مثانين َّيات القرن املايض حينام انحاز الجيش شعبية حاشدة يف مرص والسودان عىل مدى ثالثة أيام تؤيِّد نجيب
إىل جموع الشعب الثائرة ض ّد أنظمتها القمعية الديكتاتورية ،وس َّهل وتطالب بعودته ،وكان السودانيون  -عسكريني ومدنيني  -يهتفون:
مه َّمة إزاحتها من دون الحلول مكانها ،فكان ذلك إيذانًا بحقبة جديدة "ال وحدة مع مرص بدون نجيب" ،فيام كان املرصيون يهتفون" :ال
ُر ِّسخت فيها مفاهيم الحكم الدميقراطي ومعامل الدولة املدنية.
ثورة بدون نجيب" ،كام رفض ذلك أيضً ا سالح الفرسان بقيادة خالد
غري أ ّن هذا الطرح يستوجب وضْ ع معايري موضوعية واضحة ورشوطًا محي الدين الذي كان ينحاز إىل خيار الدميقراطية وعودة الجيش
صارم ًة لتدخُّل الجيش من أجل متهيد السبيل للدميقراطية ،بحيث إىل ثكناته ،وكان يُبدي تعاطفًا مع الرئيس محمد نجيب .ولقد ه َّدد
يُح َّدد توقيته ونوعه ومستواه ومداه الزمني باستتباب الدميقراطية مبنازعة عبد النارص ومجلس قيادة الثورة ،واقرتح أنصار نجيب من
واستقرار ركائزها ،وتُوضع له ضوابط دستورية صارمة تحول دون الضباط الذين توافدوا عىل منزله ،بزعامة قائد حرسه يف الجيش
لحسم املوقف بالقوة ملصلحته
هيمنة العسكريني عىل الحكم ،وتكبح جامح بعض القيادات وقائد حامية القاهرة ،أن يتدخُّلوا ْ
بأي طريقة كانت .ومصلحة عودة الدميقراطية ،لك ّن نجيب رفض ذلك مخاف َة نشوب
العسكرية عن التدخُّل يف العملية السياسية الحقًا ّ

ولنا يف التجربة الرتكية منذ أتاتورك إىل عام  2003عربة وعظة؛ إذ
جعل الجيش مضطلِ ًعا بحامية الجمهورية والعلامنية ،فاتُّخذ ذلك
ذريع ًة لتدخُّالت عسكرية دامية يف العملية السياسية ،تخلَّلتها أربعة
انقالبات مد ّوي ٍة ،معطل ٍة للمسرية الدميقراطية والدولة املدنية.
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رصاع داخل الجيش ،كام أىب إعادة الدميقراطية عرب انقالب عسكري.
غري أ ّن هذه الضغوط الهائلة أجربت عبد النارص عىل الرتاجع وإعادة
نجيب ،بعد أن أضحت البالد عىل شفا حرب أهلية؛ إذ سارع مجلس
قيادة الثورة إىل تدارك املوقف ونزع فتيل األزمة بإصدار بيانٍ  ،مساء
يوم  27شباط /فرباير عام  ،1954يعلن فيه عودة اللواء أركان حرب
رئيسا للجمهورية.
محمد نجيب ً
جسد الجيش املرصي منوذ ًجا الفتًا من بني أربعة مناذج فريدة
ولقد َّ
يف تاريخنا العريب املعارص ،إذ قام قادة عسكريون بانقالبات عسكرية،
فحقَّقوا سبقًا تاريخيًّا ألنهم سلَّموا السلطة إىل املدنيني ،خالل الفرتة
االنتقالية .وكان أ ّول هذه النامذج ،انقالب العقيد سامي الحناوي يف
سورية ،يف أغسطس عام  ،1949عىل حسني الزعيم الذي كان قد
انقلب عىل الرئيس املنتخب دميوقراطيًّا شكري القوتيل قبل ما يزيد
عىل أربعة أشهر ،وبعد يومني فقط ،سلَّم الحناوي الحكم رسميًّا إىل
الرئيس السابق هاشم األتايس ،ث ّم أعلن أ ّن مهمته الوطنية قد انتهت،
وأنه سيعود إىل الجيش.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

سمه "العنف
متوز /يوليو ،2013تفويضً ا له ميكِّنه من التعامل مع ما ّ
املحتملي" .غري أ ّن تلك الدعوة أثارت تساؤالت عديدة يف
واإلرهاب
ْ
ما يتعلَّق مبغزاها وتوقيتها ودالالتها؛ فهل كانت تطوي بني ثناياها
نُذُر حرب أهلية ،أو إشار ٍ
ات إلقصاء فصيل وطني ،أو تقسيم الشعب
إىل مواطنني رشفاء وصالحني وآخرين إرهابيني مطعون يف وطنيتهم؟
وهل ينزلق الجيش املرصي إىل استخدام القوة ض ّد مواطنني مرصيني،
أيًّا كان انتامؤهم السيايس أو موقفهم من قيادة الجيش والسلطة
املدنية االنتقالية بعد إطاحة الرئيس مريس؟ ث ّم إ ّن تلك الدعوة أثارت
جدل بشأن مستقبل املصالحة الوطنية ،وكذا األمر بالنسبة إىل مصري
ً
ظل دعا َوى العنف والعنف
عالقة الجيش مبجموع الشعب املرصي يف ّ
املضاد التي يبدو أ ّن الجيش ليس مبنأًى عنها.

وبالتوازي مع حالة االرتباك الشديد التي متخَّضت عنها الدعوة بني
صفوف مختلف القوى السياسية املرصية ،مبا فيها تلك املناهضة
للرئيس املعزول وتيارات اإلسالم السيايس من ج ّراء املخاوف من تهديد
السلم املجتمعي ،وزيادة وترية االنقسام واالستقطاب السياسيني ،أو
الزج بالبالد يف أتون حرب أهلية ،أسفرت دعوة الفريق السييس عن
ّ
وجسد املشري عبد الرحمن سوار الذهب يف السودان النموذج الثاين،
َّ
حينام قام بانقالب عىل جعفر النمريي عام  ،1985وترأَّس مجلسا قلقٍ دويل بالغٍ .فلم ترت َّدد دوائر رسمية وشعبية غربية يف التعبري عنه.
ً
انتقال ًّيا م َّدة سنة ،ث ّم سلَّم مقاليد السلطة إىل الحكومة الجديدة وتجدر اإلشارة ههنا إىل أ ّن دعوة الفريق السييس بشأن ع ْزم الجيش
املنتخبة برئاسة الصادق املهدي ،وبعدها اعتزل العمل السيايس عىل عدم الرتاجع عن خريطة الطريق التي أعلنها يوم الثالث من
والعسكري .وثالث النامذج ،كان من نصيب العقيد إعل ولد محمد يوليو ،وعدم عودة عقارب الساعة إىل الوراء ،وإيصاد األبواب أمام
فال ،رئيس املجلس العسكري للعدالة والدميوقراطية الذى قاد انقالبًا عودة الرئيس مريس م ّر ًة أخرى ،قد وضعت طريف األزمة عىل حافة
عسكريًّا أبيض يف موريتانيا ،عام  ،2003أطاح خالله الرئيس معاوية الهاوية ،وح َّملت أطرافًا دولي ًة مه ّم َة التدخُّل والوساطة كاالتحاد
ولد سيدي أحمد الطايع ،لكنه بعد فرتة انتقالية استم ّرت عامني ،سلّم األوريب؛ وذلك أ ّن كاثرين أشتون ،ممثِّلة السياسة الخارجية العليا،
السلطة إىل الحكومة املدنية املنتخبة ،واعتزل بعدها الحياة السياسية .تر َّددت عىل مرص أكرث من م ّرة يف شهر واحد للتوسط بني الفرقاء،
أي ُع ٍ
نف أو صدامٍ من
جسده الجيش املرصي إبّان ثورة يناير 2011؛ وطرح مبادرات وحلول سلمية تُج ِّنب الجميع ّ
أ ّما النموذج الرابع ،فقد َّ
أي منها حتى اآلن.
إذ إنّه انحاز إىل اإلرادة الشعبية ،ونزع الرشعية عن مبارك ،وأدار البالد دون أن تنجح ّ

فرت ًة انتقالي ًة م َّدتها مثانية عرش شه ًرا ،بعد أن أ ْوكل مبارك السلطة
إىل املجلس األعىل للقوات املسلحة عند تن ِّحيه يف  11شباط /فرباير
ٍ
انتخابات برملاني ًة
 .2011وقد أوىف الجيش املرصي بوعده وأجرى
ٍ
واستفتاءات شعبي ًة عىل تعديالت دستورية كانت جميعها
ورئاسي ًة
األكرث نزاهةً ،تقري ًبا ،يف تاريخ مرص ،ث ّم سلَّم السلطة إىل أ ّول رئيس
مدين منتخب يف نهاية حزيران /يونيو من عام .2012

الجيش المصري بعد  30يونيو
لقد كانت دعوة الفريق السييس إىل من وصفهم بالرشفاء والنبالء
من أبناء الشعب لالحتشاد يوم الجمعة املوافق لـ  26من شهر

وتبقى اإلشارة أخريا إىل أ ّن ما يجرى اآلن يف مرص يؤكد ،مبا ال يدع
مجال للشك ،أ ّن الــدور السيايس املق َّنن للجيش املرصي آخذ يف
ً
الصعود؛ وليس ذلك ألنه سيكون من الصعب استبعاد الجيش من
الساحة السياسية بعد أن وضع حدودها ومعاملها وقواعدها فحسب،
بل إ ّن ذلك يرجع أيضً ا إىل استمرار ضُ عف ال ُّنخب السياسية املدنية،
وإىل تنامي الطلب الشعبي لتدخُّل الجيش يف العملية السياسية .وإذا
ما انتهت األزمة السياسية الراهنة بعودة ت ّيارات اإلسالم السيايس إىل
الساحة السياسية م ّر ًة أخرى ،بصيغة أو بأخرى ،فإ ّن ذلك سوف يحثُّ
بعض القوى العلامنية واملدنية عىل املطالبة بإبقاء الجيش يف قلْب
املشهد السيايس ،ليكون مبنزلة حائط ص ٍّد يف مواجهة تيارات اإلسالم
السيايس أو موازنتها.
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تســتعرض هذه الدراســة ظروف نشــأة حركة "تمــرد" التونســية التي حاولت استنســاخ تجربة
الســلطة في مصر .وتح ّلل الدراســة
حركــة "تمــرد" المصرية ،بعــد نجاحها في تغيير رأس هرم ّ
ّ
العوامــل التــي أدت إلى قيام حركة "تمرد التونســية" ،كتعثر المســار االنتقالــي؛ وبطء وتيرة
الثورة من تأمين ّ
تحقق أهداف ّ
اإلصالحات؛ وعدم ّ
وإنصاف للمظلومين؛ ومحاسب ٍة لرموز
للشغل
ٍ
ُّ
وتعطل قطار ال ّتنمية؛ وانتشــار
الفســاد واالســتبداد؛ وبقاء مشــروع العدالة االنتقال ّية مع ّل ًقا؛
ّ
وتأخر
جيــوب الفقــر والبطالة في المدن وارتفاع األســعار؛ وتدهور القدرة الشــرائ ّية للمواطن؛
قطاع
العــام؛ وال ّتنازع علــى ال ّنفوذ بدل تقاســم األدوار؛ وســأْم
الدســتور؛ وإهــدار المال
ّ
صــوغ ّ
ٍ
ّ
ّ
كبيــر من التونســ ّيين من حالة االســتقطاب الثنائي بين حركة النهضــة وحركة نداء تونس،
وبين االئتالف الحاكم والمعارضة.
وتتعــرض الدراســة بالتحليــل ألهــم نقــاط االتّصــال واالنفصــال بيــن حركــة "تمــرّد" المصريّــة
تحول هذه الحركة من
أي مدى يصح القول بإمكان ّ
وحركة "تمرّد" التونســ ّية .وتتســاءل إلى ّ
مســتجدات المشــهد العمراني
قــوة تغيير ،وما مســتقبلها في ضوء
ّ
ظاهــرة احتجاجيــة إلى ّ
والسياسي بتونس اليوم.
ّ
*

تونيس.
جامعي
أكادميي وباحث
ّ
ّ

العدد 4
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شعبي أرشف عىل
شهدت مرص يف  30يونيو  2013حركة احتجاج
ّ
قيادتها عدد من الشّ باب الذين ّأسسوا ما يُس ّمى بـ "حركة مت ّرد" التي
نجحت يف استقطاب ماليني املواطنني من فئات عمريّة وسياسيّة
واجتامعيّة مختلفة ،وأقنعتهم بال ّنزول من جديد إىل ميدان التّحرير،
مرصي منتخب
واالعتصام به أليّام متتالية؛ بهدف إزاحة أ ّول رئيس
ّ
السلطة .وقد شكّلت الحركة ق ّوة استثمرها الجيش يف االنقالب
عن ّ
عىل الرشع ّية االنتخاب ّية ،والتّأسيس ملرحلة جديدة من العالقة بني
الحاكم واملحكوم يف مرص.
السلطة يف مرص
وقد أغرى نجاح هذه التّجربة يف تغيري أعىل هرم ّ
عد ًدا من الشّ باب التونسيّني الغاضبني عىل األداء الحكومي واملستائني
السيناريو
من تأخّر صوغ ال ّدستور وطول املسار االنتقايل ،باستنساخ ّ
املرصي يف تونس؛ فتنادوا إىل تأسيس حركة مت ّرد التونس ّية التي جرى
املنسق
اإلعالن عنها بالعاصمة التونس ّية يف  3متوز /يوليو  .2013ودعا ّ
العا ّم للحركة مح ّمد بال ّنور التونس ّيني عىل اختالف انتامءاتهم الطبق ّية
واأليديولوج ّية والجهويّة والحزب ّية إىل االنضامم إىل هذه الحركة؛
بغرض سحب الثّقة من املجلس التّأسييس وجميع السلط املنبثقة
منه مبا يف ذلك الحكومة وال ّرئاسة ،داع ًيا إىل إسقاط ال ّدستور ،وإطاحة
السيايس الحاكم الفاشل ،عىل ح ّد قوله(((.
اإلسالم ّ

أيلول  /سبتمبر 2013

حركة تمرّد التونسيّة:
إرهاصات الوالدة
مل تكن "حركة مت ّرد" بدعة فريدة أو حدث ًا ال مثيل له داخل االجتامع
التّونيس بعد الثّورة ،فهي تندرج ضمن مسار الفعل االحتجاجي اليومي
الذي درج عليه ال ّناس بعد  14جانفي (كانون الثاين /يناير)2011 ؛ فقد
للسلطة
تع ّددت التظاهرات واالعتصامات املطلبيّة أو تلك املعارضة ّ
الحاكمة عىل مدى سنتني ،وذلك بعد عودة املواطن إىل املشاركة يف
الشّ أن العا ّم إبّان الثورة ،وشيوع ثقافة التّحشيد لدى االئتالف الحاكم
منذ انتخابات  23ترشين األول /أكتوبر  2011ولدى أحزاب املعارضة
السواء .وقد سبقت حركة مت ّرد دعوات رصيحة إىل إسقاط ال ّنظام
عىل ّ
ولعل أه ّم تلك ال ّدعوات
الحاكم الذي أنتجته الرشع ّية االنتخاب ّيةّ ،
بحل املجلس
السبيس زعيم حركة نداء تونس ّ
مطالبة الباجي قايد ّ
حمدي الجبايل عش ّية
التأسييس والحكومة االنتقال ّية السابقة بزعامة ّ
السلطة
 23ترشين األول /أكتوبر  ،2012وذلك بح ّجة عدم إيفاء ّ
الحاكمة بعهودها املتعلّقة باستكامل صوغ ال ّدستور وتنظيم انتخابات
ترشيع ّية ورئاس ّية يف ظرف سنة ال أكرث .وكانت ال ّدعوة الثانية للخروج
السلطة الحاكمة إبّان مقتل شكري بلعيد زعيم حركة الوطن ّيني
عىل ّ
ال ّدميقراط ّيني اليساريّة يف  6شباط /فرباير  ،2013فقد تنادى أنصار
بحل املجلس
الجبهة الشعب ّية وقتها بالخروج عىل الحكومة ،وطالبوا ّ
واملؤسسات التّابعة له وال ّناتجة منه؛ وذلك بح ّجة عدم قدرة
التّأسييس
ّ
االئتالف الحاكم بزعامة حركة ال ّنهضة ذات املرجع ّية اإلسالم ّية عىل
تحقيق مطالب الثّورة يف الشّ غل والكرامة ،وعدم قدرته عىل فرض
خصوصا.
استتباب األمن ،وحامية املواطنني عمو ًما واملعارضني
ً

وقد وجدت هذه ال ّدعوة تجاوبًا من عدد من األطراف السياس ّية
الالئك ّية (العلامنية) املحسوبة عىل الت ّيار اليساري والت ّيار اللّيربايل يف
تونس ،ويف مق ّدمتها الجبهة الشعب ّية التي تتك ّون من ائتالف يجمع
بني اثني عرش حزبًا يساريًّا وقوم ًّيا علامن ًّيا ،وحركة نداء تونس بزعامة
السبيس ،وحزب املسار ال ّدميقراطي االجتامعي .وقد
الباجي قايد ّ
عبت هذه األحزاب عن مساندتها لحركة مت ّرد التونس ّية ومطالبها يف
ّ
السلطة بالفشل ،وذلك لع ّدة
(((
وباءت هاتان ال ّدعوتان إىل التم ّرد عىل ّ
ملؤسسات الحكم .
السلمي ّ
التّغيري ّ
مم
أسباب من بينها اصطباغ ال ّدعوتني كلتيهام بلون حزيب ض ّيق؛ ّ
وتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ساهم يف الح ّد من حامس ال ّناس إىل التم ّرد .كام أ ّن قدرة حركة ال ّنهضة
•ما هي أه ّم املعطيات املتعلقة بنشأة حركة مت ّرد يف نسختها التونسيّة؟ عىل تحشيد الشارع إىل جانبها قد ساهم يف ترجيح كفّة ال ّدعوة إىل
أي مدى يجوز القول بإمكان تح ّول هذه الحركة من كونها االلتزام بالرشع ّية عىل ال ّدعوة إىل العصيان .يُضاف إىل ذلك أ ّن الحزب
•إىل ّ
الحاكم وحلفاءه قد أحسنوا إدارة األزمة عقب مقتل شكري بلعيد،
ظاهرة احتجاج إىل كونها ق ّوة تغيري؟
حمدي الجبايل يف
م
العا
أمينها
يف
ّلة
ث
مم
هضة
ن
ال
حركة
حت
و
ل
فقد
ّ
ّ ّ
ّ
•ما هي نقاط االتّصال واالنفصال بني مت ّرد املرصيّة ومت ّرد التونسيّة؟
قبول واس ًعا لدى
البداية بتشكيل حكومة تكنوقراط ،وهو اقرتاح لقي ً
•وما هو مستقبل هذه الحركة يف ضوء مستج ّدات املشهد
أطياف املعارضة ،وخفّف من اإلحساس بالغضب لدى املحت ّجني عىل
والسيايس بتونس اليوم؟
العمراين ّ
أداء الحكم االنتقايل .كام أ ّن مبادرة ال ّنهضة الحقًا بالتّنازل عن وزارات
 1راجع فحوى ترصيح مح ّمد بال ّنور إلذاعة موزاييك أف أم التونسيّة ،2013/7/3 ،انظر :السيادة (وزارة الداخليّة /وزارة ال ّدفاع /وزارة العدل) قد ساهم يف
والسيايس.
 http://goo.gl/Qea70التّقليص من وترية االحتقان داخل املشهد االجتامعي ّ
 2الحبيب األسود" ،املعارضة التونس ّية تتّفق عىل مؤمتر إنقاذ وطني" ،جريدة البيان
اإلمارات ّية ،2013/7/11 ،انظر:
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-07-11-1.1920090

أ ّما حركة مت ّرد التونس ّية التي ظهرت للعيان يف  3متوز /يوليو 2013
السابقة للخروج عىل ال ّنظام الحاكم مبيزتني :األوىل
فتتم ّيز عن ال ّدعوات ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
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أنّها تنأى بنفسها عن الحزب ّية ،وتزعم أنّها حركة شعب ّية مفتوحة عىل و"ما عادش انح ّبو نعيشو يف الخوف والحرية والجوع" (مل نعد نحتمل
جموع التونس ّيني ،والثّانية أنّها حركة احتجاج ّية شباب ّية يرشف عىل العيش يف الخوف والحرية والجوع) ،و"ندمونا عىل أحىل ثورة"(((.
قيادتها عدد من الوجوه الشابّة غري املتح ّزبني وغري املستهلكني سياس ّيا.
السلمي ،وتنحو منحى التّواصل
وتتب ّنى هذه الحركة نهج التّغيري ّ
السلطة
امليداين املبارش باملواطنني قصد إقناعهم مبرشوع ّية التم ّرد عىل ّ
ورضورته ،وتستعني يف ذلك بتنسيقيّات موزّعة عىل مختلف محافظات
الجمهوريّة التونسيّة ،وتقوم بتظاهرات ثقافيّة وشعبويّة وتوعويّة
مؤسسات
ّ
تتقصد تعبئة ال ّناس ،وتأهيلهم لالنتفاض الجامهريي عىل ّ
الحكم ،وذلك بعد أن تجمع مليوين توقيع عىل وثيقة "حركة مت ّرد
واملؤسسات املنبثقة عنه"(((.
لسحب الثّقة من املجلس التأسييس
ّ
ومل تنشأ حركة مت ّرد التونس ّية من فراغ ،بل صدرت عن محضن
شبايب مسكون بالقلق ال ّناجم عن ع ّدة أسباب من أه ّمها ّ
تعث املسار
االنتقايل ،وبطء وترية اإلصالحات ،وعدم تحقّق أهداف الثّورة ويف
مق ّدمتها تأمني الشّ غل وإنصاف املظلومني ،ومحاسبة رموز الفساد
وأعالم االستبداد ،وبقاء مرشوع العدالة االنتقال ّية معلّقًا ،وتعطّل
قطار التّنمية ،وانتشار جيوب الفقر والبطالة يف املدن ويف مناطق
الظل ،وارتفاع األسعار ،وتدهور القدرة الرشائيّة للمواطن ،وتأخّر
ّ
صوغ ال ّدستور ،وإهدار املال العا ّم بسبب ال ّنفقات املتزايدة ألعضاء
السيايس
املجلس التّأسييس مقابل احتدام ّ
الصاع بني مك ّونات املشهد ّ
الذي غلب عليه التّنازع عىل ال ّنفوذ بدل تقاسم األدوار ،ومنطق
اإلقصاء بدل الحوار والتّواصل ،حتّى سئم قطاع كبري من التونسيّني
حالة االستقطاب الثّنايئ بني حركة ال ّنهضة وحركة نداء تونس ،وبني
االئتالف الحاكم واملعارضة اإلقصائ ّية .هذه املعطيات مجتمعة وفّرت
السائد ،وإىل
املناخ املناسب لنشأة حركة شبابيّة مت ّردية تدعو إىل نقض ّ
االلتفاف حول ثقافة ال ّرفض ومنطق العصيان بدل البحث عن حلول
أكرث اعتدالً وأرسخ يف الواقع ّية.
يتبي مالمح خطاب انفعايل
وال ّناظر يف بيانات حركة مت ّرد املعدودةّ ،
مؤسس يف جانب كبري منه عىل حالة اإلحساس باإلحباط ،والتّوق إىل
ّ
التّغيري ولو بطرق تبدو فوضويّة وغري واضحة املعامل ،بل غري مأمونة
العواقب .ويبدو الشّ عور باليأس واض ًحا عند قراءتنا استامرة "حركة
السلط املنبثقة عنه"
مت ّرد لسحب الثّقة من املجلس التّأسييس ّ
وكل ّ
املوزّعة عىل املواطنني ،والتي وردت بلهجة عا ّمية تونس ّية خالطتها
اللّغة العرب ّية ،وذلك حتّى تكون مفهومة عند عا ّمة ال ّناس ،وفيها
ترت ّدد عبارات من قبيل "ما تب ّدل يشء" و"رانا ف ّدينا" (لقد سئمنا)،
" 3استامرة سحب الثقة من املجلس التأسييس" ،انظر موقع حركة مت ّرد:
http://www.tamarrod-tn.com/portal/archives/130

وهي عبارات تتعلّق مبعجم وجداين ّ
دال عىل اإلحساس بالقنوط والتوت ّر
وعدم االستقرار ،ويستم ّد هذا الشّ عور رشعيّته من توصيف الحركة
للواقع بأنّه محكوم بانعدام األمن وازدياد اإلرهاب وتفقري املواطن،
(((
سقَة ال ُجدد .وتعترب
وظهور طبقة من الطرابلسيّة الوصوليّني وال َ َ
الحركة املجلس التّأسييس قد تجاوز صالحيّاته ،وفقد رشعيّته بانقضاء
م ّدة عام من انتخابه ولعدم قدرته عىل تقديم دستور خادم للتونسيّني،
بل هو خادم "ملصلحة األحزاب الحاكمة واملعارضة املتواطئة"((( معها،
مقابل ضياع حقوق جرحى الثّورة وشهدائها الذين "كلّام تكلّموا ُضبوا
ولُفّقت لهم تهمة حتّى يسكتوا"((( ،عىل ح ّد زعم الحركة.
أساسا
ومن ث ّم ،فإ ّن الحركة تق ّدم توصيفًا انطباع ًّيا للواقع ،يقوم ً
عىل استثارة املشاعر ،وإصدار األحكام املعياريّة للموجود من دون
السائد؛ فال نجد يف خطاب الجامعة
تقديم مقاربة موضوع ّية للوضع ّ
إحصائ ّيات دقيقة ،وال حج ًجا منطق ّية إلقناع املتلقّي برضروة التم ّرد،
بل نجد قراءة عدم ّية لل ّراهن التونيس بتجلّياته املختلفة .فمع واقع ّية
والتاجع
اإلقرار بتدهور القدرة الرشائ ّية للمواطن وارتفاع األسعار ّ
البطيء لنسب البطالة ،فإ ّن ذلك ال يعني بحال القول بأ ّن الوضع
كار ّيث .واملطابقة بني الحكّام الجدد وحكّام ال ّدولة القامعة عىل عهد
زين العابدين بن عيل غري صحيحة؛ فحكّام العهد املنقيض كانوا
يتولّون املناصب عىل جهة التّعيني والقرابة واملحسوب ّية وعلقت بهم
تهم فساد ونهب للامل العا ّم ،وهو ما مل يثبت عىل الحكّام املنتخَبني
يتول الوزارة أو غريها من
الجدد إىل ح ّد اللّحظة ،باعتبار أ ّن من ّ
الشف
املناصب الحيويّة يف هياكل ال ّدولة ُمطالَب بتقديم ترصيح عىل ّ
4
5
6
7
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ملف جرحى الثّورة
يتض ّمن كشفًا أله ّم ممتلكاته وأرصدته املال ّية .أ ّما ّ
فملف شائك تع ّهدت به وزارة العدالة االنتقال ّية وحقوق
وشهدائها ّ
اإلنسان ،وشُ كّلت مجموعة من اللّجان املعن ّية بتمحيص الضّ حايا وجرد
قوائم نهائ ّية بأسامئهم ،وجرى تقديم املساعدات املال ّية والتّسهيالت
اإلداريّة لهم((( ،وتوفري أسباب العالج لهم يف ال ّداخل والخارج .وتلفيق
التّهم لهم أمر فيه مبالغة ،إالّ أن يكونوا قد انتحلوا صفة جريح أو
رضر من أعامل العنف إبّان الثّورة(((.
مت ّ
وال مناص من مشايعة حركة مت ّرد يف استطالتها م ّدة صوغ ال ّدستور،
ولعل تجاوز املجلس التّأسييس للم ّدة القانون ّية
فهذا أمر ثابتّ .
املخصصة لهذا املشغل راجع إىل ح ّدة ال ّنقاش بني ممثّيل الشّ عب
ّ
فضل عن انشغال
حول دقائق ال ّدستور ومحامله الف ّنية واملضمون ّيةً ،
(((1
املجلس بال ّنظر يف القضايا املحلّية والجهويّة للمواطنني  ،وعدم توفّر
ال ّنصاب القانوين من الن ّواب ملناقشة فصول ال ّدستور املرتقب يف بعض
األحيان.

أيلول  /سبتمبر 2013

املؤسسة العسكريّة بحامية الفرتة القادمة عىل املستوى
•تع ّهد ّ
األمني وتقديم ضامنات بعدم التدخّل يف املرحلة السياس ّية
القادمة.
ملف العفو التّرشيعي العا ّم واملنتفعني به.
•إعادة فتح ّ

•خطّة عاجلة للح ّد من البطالة وإيالء األولويّة ألصحاب الشّ هائد
العليا عرب آليّات تكفل ذلك.

كل العهود واالت ّفاقيّات املربمة بإرشاف لجنة من الخرباء
•مراجعة ّ
(((1
يف االقتصاد" .
واملالحظ من خالل هذه املطالب أنّها واردة عىل جهة العموم،
ويغلب عليها الغموض وتعرتيها الضباب ّية ،وال تبعث برسائل طأمنة
واضحة إىل املواطن التّونيس .ففي مستوى عموميّة الخطاب ال يفهم
كل التنظيامت واللّوبيات .أليس ذلك مدعاة
بحل ّ
املتق ّبل املقصود ّ
إىل تصفية اآلخر تحت مط ّية اتّهامه بالعنف الخطايب أو املا ّدي ،كام
مفصل،
أ ّن مراجعة ّ
ملف العفو العا ّم واملنتفعني به مطلب مبهم غري ّ
فهل القصد إجراء العفو العا ّم أم تعليقه أم توسيعه أم تقليص عدد
املستفيدين منه؟

"كل
ومن منطلق توصيفها املخصوص للواقع التونيس ،وقولها بأ ّن ّ
املؤسسات السياس ّية من املجلس التّأسييس إىل الحكومة والــوالّة
ّ
واملعتمدين  ...أثبتت إفالسها وعجزها عن تقديم حلول حقيق ّية"(،((1
ومن منطلق ما تس ّميه "الحصيلة الكارث ّية لحكم التّوافق والرشع ّية
االنتخاب ّية" ،دعت حركة مت ّرد التونس ّيني إىل "ال ّدخول يف طور جديد تأخذ
فيه الجامهري زمام املبادرة بإعادة تنظيم الحياة االقتصاديّة واالجتامعية
ّ أ ّما ما تعلّق بضبابيّة الخطاب وانعدام الطّأمنة ،فمتمثّل يف نسف
ورص
واإلداريّة وفرض واقع جديد"( ،((1ودعت إىل "توحيد قوى الشّ عب ّ
خطاب حركة مت ّرد لسنتني من مسار الحكم املدين االنتقايل ،وتلويحها
السلطة القامئة قصد تحقيق املطالب التّالية:
صفوفها ملواجهة ّ
السلطة املدن ّية والرشع ّية
بالتّأسيس لسلطة العسكر ً
بدل من ّ
املؤسسات املنبثقة عنه وعىل رأسها
حل املجلس التّأسييس ّ
• ّ
وكل ّ
مؤشات تساهم يف تنفري ال ّناس ،وهي تع ّد من
االنتخابيّة .وتلك ّ
الحكومة.
العوائق التي تحول دون انتقال حركة مت ّرد من ظاهرة احتجاج إىل
•تشكيل لجنة من خرباء يف القانون ال ّدستوري تتسل ّم ال ّدستور يف
ق ّوة تغيري.
مستواه الحايل ويُعهد لها مراجعة الفصول التي متّت صياغتها
وإكامل صياغة الدستور مبا يضمن حقوق اإلنسان ويخدم مصلحة
كل فئات الشّ عب التّونيس وذلك يف أجل ال يتجاوز  3أشهر.
ّ
حركة تمرّد التونسيّة:
كل التنظيامت واللوبيّات التي تتب ّنى العنف مامرسة وخطابًا.
حل ّ
• ّ
8
9
10
11
12

"سمري ديلو :جملة من اإلجراءات لفائدة شهداء وجرحى الثورة" ،2012/12/4 ،انظر:
http://jadal.tn/11367
"سمري ديلو" :وجدنا حوايل  900شخص ال عالقة لهم بجرحى الثورة" ،2012/3/21 ،انظر:
http://www.machhad.com/9264
"مصطفى بن جعفر :ما أعددناه  ...من أفضل دساتري العامل" ،2013/4/24 ،انظر:
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=88521
واملهمت املطروحة" ،موقع حركة مت ّرد:
"حركة مت ّرد :الدّوافع واملنطلقات
ّ
http://www.tamarrod-tn.com/portal/archives/93
املرجع نفسه.

عوائق االنتقال من حركة احتجاج
إلى ق ّوة تغيير

تعاين حركة مت ّرد التونسيّة عوائق مختلفة تحول دون عبورها مرحلة
الفعل االحتجاجي إىل مرحلة الق ّوة الضّ اغطة القادرة عىل التّغيري.
وميكن تصنيف تلك العوائق إىل :ذات ّية وموضوع ّية.
 13املرجع نفسه.
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حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

ً
أوال :العوائق الذاتيّة
 .1محدوديّة التّجربة النضاليّة

أغلب املرشفني عىل حركة مت ّرد هم من الشّ باب املغمور ،الذي تسكنه
بالسلطة
رغبة يف التّغيري ،واندفاع انفعايل نحو تحقيق التح ّول واإلطاحة ّ
القامئة .واإلشكال ماثل يف أ ّن هؤالء القادة املحت ّجني الجدد ال يتوفّرون
عىل رصيد نضا ّيل مه ّم يف مجال مكافحة االستبداد أو االنتصار لحقوق
السلطة
اإلنسان ،وليسوا معروفني لدى عا ّمة ال ّناس عىل خالف أعالم ّ
الحاكمة الذين قضّ وا سنوات من أعامرهم يف مقارعة ال ّديكتاتوريّة،
رشع
وتوزّعوا بني ّ
السجون واملنايف ،وهو ما اكسبهم إرث ًا نضال ًّيا رمزيًّا ّ
لوجودهم واستمرار قيادتهم لجموع املحكومني.

وتنظ ًريا وتطبيقًا .وهذا األمر ميكن أن يكون عائقًا دون نفاذها إىل
عمق االجتامع التّونيس.
 .2عمومية النداء وغياب البدائل

كانت حركة مت ّرد التونس ّية رصيحة يف إطالق شعار "مت ـ ّردوا" ،ويف
توجيهها ال ّنداء لعموم التونس ّيني للخروج عىل ال ّنظام الحاكم واملطالبة
والسلط املنبثقة منه .لك ّن هذا
بسحب الثّقة من املجلس التّأسييس ّ
مفصلة ملا بعد التم ّرد؛ فال ّدعوة
ال ّنداء مل يحمل معه خارطة طريق ّ
مؤسسة عىل كرس سلطة القانون ،وعىل نقض الرشع ّية
إىل العصيان ّ
السائدة ،ومبن ّية عىل املطالبة بتقويض أركان ال ّدولة املدن ّية
االنتخاب ّية ّ
التي أنتجها صندوق االقرتاع (املجلس التّأسييس /الحكومة /ال ّرئاسة).
ويف ذلك نكوص عن أساليب التّنافس ال ّدميقراطي من ناحية،
ومجازفة بال ّدخول يف عرص الفوىض من ناحية أخرى؛ ذلك أ ّن مت ّرد
للمؤسسات الرشع ّية القامئة ،مبا يوحي
بديل واض ًحا
التونس ّية ال تق ّدم ً
ّ
بإمكان دخول البالد يف مرحلة فراغ دستوري وسيادي يف صورة نجاح
بحل املجلس التّأسييس فيها نقض لخيارات
التم ّرد املحتمل .واملطالبة ّ
ال ّناخبني يف  23ترشين األول /أكتوبر  ،2011وفيها نسف لجهود
التّشاور والتّوافق وأعامل الحوار والتّواصل بني األحزاب ومك ّونات
املجتمع املدين التي امت ّدت شهو ًرا قصد بلورة دستور مواطني تشاريك
يحظى مبوافقة أغلب التونس ّيني .والبديل من املجلس الحايل يف نظر
حركة مت ّرد "تشكيل لجنة خرباء يف القانون ال ّدستوري ترشف عىل
أي أساس يت ّم اختيار
مراجعة ال ّدستور وإكامل صياغته"( .((1لكن عىل ّ
لتتول مه ّمة
أعضاء هذه اللّجنة؟ وما مدى رشع ّيتها؟ ومن ف ّوضها ّ
بدل من مجلس تأسييس منتخَب؟ وقبل هذا وبعده،
صوغ ال ّدستور ً
أليس املرشفون عىل صوغ ال ّدستور حال ًّيا هم من أهل االختصاص
يُضاف إىل ذلك أ ّن الشّ باب
املحتج ّ
ّ
الصاعد يف حركة مت ّرد التونسية وذوي الخربة يف املجال القانوين؟
مل يتمكّن بع ُد من آليّات الخطاب الحجاجي وتقنيات القدرة عىل
بحل الحكومة
التعبئة واإلقناع ،فالبيانات الصادرة عن الحركة ترد غالبا يف شكل واالعرتاض نفسه ميكن أن يرسي عىل مطالبة "مت ّرد" ّ
ّ
ّ
ً
مفصل
أي تصور
منطقي ّ
مؤسسة ال ّرئاسة؛ فالحركة ال تق ّدم ّ
خطاب موسوم بالعموم واالرتجاليّة ،وال يرقى إىل درجة الخطاب وبتقويض ّ
ّ
بديل منها.
املؤسسات املدن ّية ومتعلّقاتها والقيام ً
الحجاجي املتامسك ،واضح املعامل والقادر عىل االنتقال باملتلقّي من لكيف ّيات إزاحة تلك ّ
ستتول حكومة ما بعد العصيان حكم
ّ
رشعي
فضل عام فال نعرف عىل ّ
أي أساس ّ
موقع الحياد أو التح ّزب إىل موقع املنترص لحركة التم ّردً .
نلحظه عىل صفحات التّواصل االجتامعي التّابعة للحركة من تنافس ال ّناس ،وكيف يت ّم تعيينها؟ وما هي صالح ّياتها؟ والغموض نفسه
مبؤسسة ال ّرئاسة املنشودة وتوابعها.
عىل ال ّزعامة ،والظّهور اإلعالمي بني قيادات الحركة ،فقد اشت ّد ال ّنزاع متعلّق ّ
الصعيد االجتامعي فوعدت حركة مت ّرد بصوغ "خطّة عاجلة
عىل صفة ال ّناطق ال ّرسمي لحركة مت ّرد التونسيّة بني مح ّمد بال ّنور أ ّما عىل ّ
وهيثم العوين .وبدت بوادر التص ّدع داخل الحركة نتيجة ميل بعض للح ّد من البطالة وإيالء األولويّة ألصحاب الشّ هائد العليا عرب آل ّيات
أعضائها إىل م ّد الجسور مع عدد من األحزاب السياسيّة ،ورفض
تكفل ذلك" ،لك ّنها مل توضّ ح معامل تلك الخطّة وال إمكانات تطبيقها
تفكريا
آخرين لذلك( .((1وهو ما يُخرب بنقص التّجربة النضاليّة للجامعة ً
 14ريم سوودي" ،مترد تونس :خالف بني املنظمني  ...انقسام داخل الحركة واتهامات
بالتسييس" ،2013/7/31 ،انظر:

http://www.assabah.com.tn/article-92824.html
" 15حركة مت ّرد :الدّوافع واملنطلقات".
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مم يجعل األمر أقرب إىل الشّ عار التّعبوي منه إىل
ووسائل إنجازهاّ .
املعالجة الج ّدية ملعضلة البطالة يف تونس.
الصعيد االقتصادي ويف مستوى عالقات التّعاون ال ّدويل،
أ ّما عىل ّ
كل العهود واالتفاق ّيات املربمة بإرشاف
فدعت الحركة إىل "مراجعة ّ
لجنة من الخرباء يف االقتصاد" .وهذا املطلب يُنذر بدخول تونس
األوروب وصندوق ال ّنقد ال ّدويل ،ويؤ ّدي إىل
يف مواجهة مع االتّحاد
ّ
الشاكة االقتصاديّة التي بدأها الحكم االنتقايل مع عدد
إرباك مسرية ّ
واملتوسطي .وباملقابل ،ال تق ّدم
من دول الخليج ودول الجوار العريب
ّ
بديل وال شبكة جديدة لتنشيط العالقات
حركة مت ّرد برنام ًجا اقتصاديًّا ً
التونس ّية مع الدول األخرى.
وبذلك فعموم الخطاب ،وعدم وضوح ال ّرؤية املستقبليّة ،وانعدام
البديل يحول دون نجاعة مت ّرد التونسيّة وانتقالها من االحتجاج إىل
التّغيري.
 .3اختيار التوقيت الخطأ
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مؤسسات
رسعوا وترية االنتقال نحو إرساء ّ
بإدارة دفّة الحكم يف مرص ،و ّ
رشعيّة تابعة لهم يف شتّى املجاالت الترشيعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة،
فإ ّن اإلسالميّني يف تونس ،ممثّلني يف حركة ال ّنهضة ،قد عمدوا إىل
حرصا عىل تكريس شكل
السيادة ،وأبدوا ً
التّنازل عن ال ّرئاسة ووزارات ّ
من أشكال الحكم التّوافقي؛ وذلك عرب تشكيل حكومة ائتالفيّة تجمع
إسالم ّيني وعلامن ّيني ،منهم اللّيربايل ومنهم القومي ،ومنهم االشرتايك
املستقل عىل نحو ساعد يف توزيع املسؤول ّية ،وساهم يف
ّ
ومنهم
السيايس يف إدارة الحكم عىل امتداد الفرتة االنتقال ّية.
ترشيك اآلخر ّ
الشيعة يف ال ّدستور يك
النص عىل ّ
كام تنازلت حركة ال ّنهضة عن ّ
تسرتيض العلامن ّيني ،وعملت عىل صوغ دستور مع رشكائها ومع
مك ّونات املجتمع املدين عىل اختالفها ،وذلك سع ًيا لبلورة منظومة
جل التونسيّني .وعىل خالف ذلك ،كان
محل توافق بني ّ
دستوريّة تكون ّ
الشيعة ،ومل ينجحوا يف تحقيق
اإلسالميّون يف مرص ميّالني إىل تقديم ّ
مؤسساته ،وهو ما ساهم
التوافق املطلوب يف إدارة الحكم وتشكيل ّ
(((1
يف انقسام املجتمع انقسا ًما ح ّديًا /ض ّديًا بني اإلسالميّني وخصومهم .
وتلك بيئة ساعدت حركة مت ّرد املرصيّة يف تأليب ال ّناس عىل اإلخوان
املسلمني .أ ّما الواقع يف تونس فخالف ذلك ،ذلك أ ّن منطق االنتقال
السيايس ،وهو ما
التّفاعيل نحو ال ّدميقراط ّية ما زال غال ًبا عىل املشهد ّ
مقال يف غري مقامه وغري زمانه.
يجعل ال ّدعوة إىل التم ّرد ً

اختارت حركة مت ّرد التونسيّة اإلعالن عن نفسها يف بداية متوز /يوليو
 2013بالتّزامن مع إطاحة ال ّرئيس املرصي مح ّمد مريس يف مرص ،غري
مبالية بأفق انتظار املواطن التّونيس ومدار انشغاله يف هذه الفرتة من
السيايس إىل االصطياف
السنة ،إذ ينرصف أغلب التونسيّني عن الشّ أن ّ
ّ
السياحة لتحصيل ال ّرزق،
يف ال ّداخل والخارج ،أو إىل استغالل موسم ّ
ثان ًيا :العوائق الموضوعيّة
أو للتبضّ ع واالنشغال بشهر رمضان ومتعلّقاته.
يضاف إىل ذلك جمي ًعا أ ّن حركة متر ّد قد اختارت التحرك يف أواخر  .1محدوديّة اإلسناد ّ
الشعبي
ُ
ّ

املسار االنتقايل يف وقت شارف فيه املجلس التأسييس عىل تقديم
ال ّنسخة النهائ ّية من ال ّدستور ،ووعد فيه رئيس الحكومة عيل العريّض
بإجراء انتخابات رئاس ّية وترشيع ّية قبل نهاية عام  .((1(2013وهو ما
فعل اعتباط ًّيا باعتباره قد شارف عىل
يجعل نقض هذا املسار االنتقايل ً
ال ّنهاية بطبيعته ،وباعتبار البديل منه غري واضح .كام أ ّن هدم املن َجز
السابقة ،والبدء من جديد قبل جني مثار العمل االنتقايل يُع ّد
يف الفرتة ّ
مضيعة للوقت يف نظر عدد مه ّم من التونس ّيني.
 .4تقليد التّجربة المصريّة :مأزق اإلسقاط

سقطت حركة مت ّرد التونس ّية عىل سبيل القصد أو االرتجال يف مأزق
السيناريو املرصي إىل الواقع التّونيس بطريقة آل ّية.
العمل عىل تحويل ّ
إ ّن معطيات املشهد العمراين والسيايس بالبلدين متباينة؛ فمسار
االنتقال مختلف ومنط الحكم غري متامثل .فلنئ استأثر اإلسالم ّيون
" 16رئيس الوزراء التّونيس عيل العريّض :ال نخىش " 3يوليو مرص" ونسعى إلنهاء االستبداد
األسدي" ،جريدة عكاظ السعودية ،العدد :2013/7/8 ،4404
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20130708/Con20130708618339.htm

تبدو "مت ّرد" حركة وليدة داخل االجتامع التّونيس ،غري منغرسة يف العمق
الشّ عبي ،وغري ممت ّدة يف أعامق ال ّداخل التونيس؛ أعني القرى واألرياف
الظل يف الشامل الغريب ،والوسط ،وجنوب البالد.
واألحياء الشعبيّة ومناطق ّ
ورغم تحفّظ الحركة حي ًنا عن تقديم أرقام دقيقة حول عدد املنخرطني فيها
واملوقّعني عىل استامرتها ،ومجازفتها يف أحيان أخرى بالحديث عن عدد يرتاوح
بني مئتي ألف ومليون موقّع عىل وثيقة "سحب الثّقة" ،فإنّها تبقى عىل
وتجل ذلك من خالل ما وجدته
الصعيد امليداين حركة غري جاذبة لل ّناسّ .
ّ
(((1
من ص ّد يف عدد من املحافظات  ،فقد منعها األهايل يف محافظة بنزرت
ومحافظة قابس من جمع التّواقيع املناهضة للحكومة ،كام القت االزدراء يف
محافظة سوسة ومحافظة القريوان ،ومل تُقدم بع ُد عىل اختبار حضورها يف
رصا
املحافظات الجنوب ّية التي تُعرف بوالئها لالئتالف الحاكمّ ،
وظل نشاطها قا ً

السلطة :حالة مرص" ،مجلة املستقبل العريب ،العدد 413
 17هشام العويض" ،اإلسالميّون يف ّ
(متوز /يوليو  ،)2013ص .41-27
" 18حركة مت ّرد تونس تفشل يف جمع التوقيعات املناهضة للرشع ّية يف بعض الواليات"،
 ،2013/7/7انظر:
http://www.babnet.net/rttdetail-67999.asp
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حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

عىل العاصمة واملحافظات الشامل ّية والساحل ّية ،وهو ما يُخرب مبحدوديّة
السيايس
يرتسخ بع ُد يف الوعي ّ
اإلسناد الشعبي للتم ّرد باعتباره فعلً حجاج ًّيا مل ّ
للمواطن التّونيس الذي بدا م ّيالً إىل االحتكام إىل صندوق االقرتاع والتّنافس
السلطة بدل تحشيد الشّ ارع واالنقضاض عىل
السلمي الدميقراطي عىل ّ
ّ
الحكم .وقد تأكّد ضعف ال ّدعم الشّ عبي لحركة مت ّرد التونس ّية من خالل
السفارة املرصيّة يف تونس
فشلها يف تجميع عدد مه ّم من ال ّناس للوقوف أمام ّ
دعم لحركة مت ّرد املرصيّة وإلزاحة ال ّرئيس محمد مريس عن الحكم ،إذ مل
ً
شخصا( ،((1يف حني نجحت القوى املعارضة لها،
20
الحارضين
عدد
يتجاوز
ً
ويف مق ّدمتها االئتالف الحاكم بزعامة حركة ال ّنهضة ،يف تحشيد آالف املواطنني
لالحتجاج عىل االنقالب العسكري يف مرص رفضً ا للتم ّرد وسع ًيا إىل االنتصار
ملريس واملطالبة بعودة الرشع ّية .ويف ذلك دليل عىل محدوديّة حركة مت ّرد
الصغرية والطّبقة الوسطى.
التونس ّية وانحسارها يف ح ّيز مثقّفي البورجوازيّة ّ
 .2مخاطر التّحزيب

عىل الرغم من حرص حركة مت ّرد التونس ّية عىل ال ّنأي بنفسها عن
أي "حزب أو أيديولوجيا غري
التح ّزب ،ورفضها االندراج تحت راية ّ
العلم وتونس"( ،((2فإنّها قد سارعت باالنضامم إىل مبادرة الحوار
الوطني املنعقد بتونس بتاريخ  9متوز /يوليو  ،2013والتي جمعت
قيادات عدد من القوى السياس ّية الالئك ّية املعارضة لالئتالف الحاكم
ويف مق ّدمتها الجبهة الشعب ّية وحركة نداء تونس ،ودعا عدد من
كل التح ّركات السياس ّية مبا فيها حركة مت ّرد،
الحارضين إىل دعم ّ
معتربين أ ّن الحكومة املؤقّتة واملجلس التّأسييس قد فقدا الرشع ّية،
الهممي إىل أ ّن تر ّدي األوضاع السياس ّية واالقتصاديّة
وذهب ح ّمة ّ
من مسوؤل ّية الحكومة الحال ّية التي تقودها حركة ال ّنهضة واملجلس
ومؤسسة ال ّرئاسة( .((2ونادى املؤمترون برضورة عقد مؤمتر
التأسييس ّ
وطني لإلنقاذ يجري فيه إرشاك مختلف القوى املدن ّية والسياس ّية،
بحيث يضع ح ًّدا للفرتة االنتقال ّية ويشكّل هيئة لالنتخابات(.((2
ويُذكَر أنّه غاب عن مبادرة الحوار الوطني االت ّحاد العا ّم التونيس
للشّ غل ونقابة املحامني وجمعيّة القضاة ،وبدت األحزاب اليساريّة
واللرباليّة املعارضة لالئتالف الحاكم والخارسة يف انتخابات  23ترشين
األول /أكتوبر  2011الطّرف األبرز املؤيّد لحركة مت ّرد ،وهو ما ألقى
عليها شبهة التح ّزب من منظور عدد من املالحظني الذين اعتربوا أنّها
"واجهة شعبيّة ألجندة حزبيّة"( ،((2وبنوا ذلك عىل أ ّن جامعة مت ّرد
 19املرجع نفسه.
" 20استامرة سحب الثقة من املجلس التأسييس".
 21األسود" ،املعارضة التونسيّة تتّفق".
 22املرجع نفسه.
الصيد" ،حركة مت ّرد تونس :واجهة شعب ّية مزيّفة ألجندا سياس ّية مشبوهة" ،جريدة
 23ياسني ّ
الفجر التونس ّية ،العدد  ،2013/7/12 ،118ص .8

التونس ّية تتب ّنى أهداف أنصار الجبهة الشعب ّية وحركة نداء تونس
وحل املجلس
نفسها الذين نادوا عال ًيا ومل ّدة طويلة بإسقاط الحكومة ّ
التأسييس ،لك ّنهم مل يجدوا التّجاوب املأمول من املواطنني ،فانرصفوا إىل
استنساخ ال ّنموذج املرصي وإعادة إنتاج الشّ عارات واألهداف نفسها
تحت راية حركة شعب ّية شباب ّية أرشفوا عىل تكوينها واحتوائها والتّسويق
لها بطريقة تضمن تحقيق مطالبهم السياس ّية يف غري ترصيح بالتح ّزب،
وتضمن لهم استتباع أكرب عدد ممكن من املنارصين.
 .3هشاشة المعارضة

تبقى فصائل املعارضة اليساريّة واللربال ّية التي أعلنت تأييدها لحركة مت ّرد
السيايس التونيس،
التونس ّية معدودة من أحزاب األقلّية داخل املجتمع ّ
فلم تحصل الجبهة الشعب ّية وحزب املسار الشّ يوعي إالّ عىل مقاعد
معدودة يف املجلس التّأسييس .كام أ ّن نداء تونس قد تشكّل بعد العمل ّية
الصعب الحسم نهائ ًّيا يف
االنتخاب ّية يف  23ترشين األول /أكتوبر ومن ّ
صدقية استطالعات ال ّرأي القائلة بتزايد شعب ّيته .كام أ ّن هذه األحزاب
تعاين انقسامات داخل ّية وحاالت انشقاق ،وهو ما يجعل قدرتها عىل
املعارضة التغيرييّة محدودة وفاعل ّيتها يف استقطاب ال ّناس لرفد حركة
مت ّرد عىل ال ّنظام الحاكم أم ًرا غري ثابت وأبعد ما يكون عن اليقني.
 .4األداء التّوافقي لالئتالف الحاكم

ظل حزب ال ّنهضة الحاكم محافظًا عىل
مقابل هشاشة املعارضةّ ،
متاسكه فلم ينفرط عقده ،وبقي يف منأًى عن أدواء االنشقاق
والسياحة الحزب ّية (االنتقال من حزب إىل حزب) ،وبدا محافظًا عىل
ّ
تق ّدمه عن بق ّية األحزاب يف مستوى عدد األنصار وذلك عىل الرغم
من تراجع شعب ّيته .وقد نجحت ال ّنهضة يف املحافظة عىل منط الحكم
االئتاليف التّوافقي ،وعملت عىل توسيعه باستقطاب وجوه سياس ّية
قوم ّية وأخرى مستقلّة أثناء تشكيل حكومتها االنتقال ّية الثانية بقيادة
عيل العريّض .وبدت حريصة عىل التّعاون مع التّحالف الحاكم معها
وتجل
عىل تكوين جبهة معارضة قويّة تتص ّدى لحركة مت ّرد التونس ّيةّ .
ذلك من خالل تناغم مواقف االئتالف الحاكم إزاء هذه الظّاهرة
االحتجاج ّية ،فقد ع ّدها املرزوقي "ظاهرة ه ّدامة"( ،((2واعتربها راشد
الغ ّنويش "من أحالم اليقظة"( ((2التي من املحال أن تجد طريقها إىل
" 24املنصف املرزوقي :حركة مت ّرد هدّامة وستفشل" ،موقع تونس الرقميّة،2013/7/11 ،
انظر:
http://goo.gl/8hTOZ5
" 25راشد الغ ّنويش ،االعتقاد يف حركة مت ّرد تونس ّية وهم وأحالم يقظة" ،موقع إذاعة
التونسية ،2013/7/6 ،انظر:
http://goo.gl/n2MpmJ
يزج بالبالد يف حرب أهل ّية مد ّمرة" ،جريدة التونس ّية،
راجع أيضً ا :لطفي زيتونّ ،
"حل التأسييس ّ
العدد  ،2013/7/15 ،561ص .17-16
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التّطبيق يف أرض تونس .وذهب مصطفى بن جعفر إىل أ ّن حركة مت ّرد
مج ّرد ظاهرة إعالميّة(.((2
واتّخذت الحكومة االئتالف ّية بقيادة ال ّنهضة إجراءات استباق ّية وقائ ّية
للح ّد من انتشار "مت ّرد" يف الشّ ارع التونيس ،فحذّر عيل العريّض رئيس
بكل
الحكومة من مغ ّبة زعزعة االستقرار ُمنذ ًرا بأ ّن الحكومة ستتص ّدى ّ
معتربا حركة مت ّرد
حزم ّ
لكل محاولة تهدف إىل نقض الرشعيّة القامئة(ً ،((2
(((2
السلطة القضائيّة القامئة
خط ًرا عىل املسار ال ّدميقراطي  .كام بادرت ّ
إىل تحريك ال ّنيابة العموميّة التّخاذ إجراءات ردعيّة وتتبّعات قانونيّة
كل من يعتزم التم ّرد عىل ال ّدولة أو قلب نظام الحكم(.((2
ض ّد ّ
السياق نفسه جرى القيام بتحويرات يف صفوف رجال األمن
ويف ّ
الذين يشتبه يف تعاطفهم مع حركة مت ّرد ،وبالتّزامن مع ذلك ،جرى
السابق وذلك يف بادرة تسرتيض
إطالق رساح عدد من رموز العهد ّ
(((3
التجمعيّني ،وتل ّوح ببوادر مصالحة وطنيّة واسعة  ،ولو عىل حساب
مسار املحاسبة .أ ّما عىل صعيد التعاطي مع نتائج حركة التم ّرد يف
عب برصاحة عن
مرص ،فقد كانت تونس البلد العريب الوحيد الذي ّ
إدانته لالنقالب العسكري( ((3وإنكاره للتم ّرد عىل الرشع ّية االنتخاب ّية،
وج ّد االئتالف الحاكم يف تحسيس ال ّناس بخطورة االحتكام لغري
" 26مصطفى بن جعفر يستهزئ بحركة مت ّرد ويعتربها ظاهرة إعالم ّية" ،موقع تونيفيزيون،
 ،2013/7/10انظر:
http://goo.gl/m2Wkt2
" 27رئيس الوزراء التّونيس عيل العريّض :ال نخىش".
" 28عىل العريض :حركة مترد متثل خط ًرا عىل املسار الدميقراطي" ،2013/7/22 ،انظر:
http://www.attounissia.com.tn/details_article.
=php?t=42&a=96379&temp=1&lang
 29اتخذت النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس العاصمة قرا ًرا يف  17متوز /يوليو
 2013يقيض بفتح تحقيق مع كل من يدعو إىل إسقاط النظام والتمرد عىل الدولة .وينص
الفصل  72من املجلة الجنائية عىل إعدام كل من يعمل عىل تبديل هيئة الدولة .جدير
باإلشارة إىل أ ّن رئاسة الجمهورية كانت قد تقدمت بشكاية ضد كل من يعمل عىل إسقاط
نظام الحكم القائم اآلن يف تونس ،انظر:
http://www.hakaekonline.com/?p=22309
وقد لقي هذا اإلجراء إنكا ًرا شديدًا من جانب أنصار حركة مت ّرد التونسيّة الذين بادروا بإصدار
عريضة بعنوان" :ردًا عىل قرار النيابة العمومية :أنا مع إسقاط النظام" ،وورد فيها ما ييل:
"بعد خرب قرار النيابة العمومية بفتح تحقيق مع كل من يدعو إىل إسقاط النظام والتمرد عىل
الدولة ،نعلن نحن املمضون أسفله دعوتنا إىل :إسقاط النظام وندعو إىل حل املجلس الوطني
التأسييس وكل املؤسسات املنبثقة عنه (رئاسة وحكومة ،)...وندعو إىل عقد مؤمتر وطني
لإلنقاذ يف أقرب اآلجال يأخذ قرارات سياسية حاسمة وفاصلة ويضع أجندة وأدوات ال ّنضال
امللموس لتحقيقها قصد وضع البالد عىل سكّة البناء الوطني والدميقراطي املنشود" .وتنادوا
بالتوقيع عىل هذه العريضة إلكرتونيًّا عىل ال ّرابط التّايل:
http://www.petitions24.net/petition_anc
 30خالد الكرييش" ،اإلفراج عن وزراء بن عيل إيجايب  ...ونطلب بإطالق رساح السلفيّني"،
جريدة التونس ّية ،العدد  ،2013/7/15 ،561ص .7
" 31تونس تدين االنقالب العسكري يف مرص" ،موقع اإلخباريّة التونسية ،انظر:
http://alikhbaria.com/index.php/a5bar-3arab/maghreb-3arabi/28255--qq---.html
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السلطة وتشجيعهم عىل التّعبري
الطّرق ال ّدميقراط ّية يف التّداول عىل ّ
لكل أمناط االنقضاض عىل الحكم واسرتجاع
السلمي املنكر ّ
والتّظاهر ّ
ال ّديكتاتوريّة .وهو ما أ ّدى إىل خلق رأي عا ّم مناهض للتم ّرد وقاعدة
حرصا عىل املصلحة
شعبيّة معارضة للخروج عىل ال ّنظام الحاكم ً
وعمل عىل تحقيق أهداف املرحلة
ً
والسلم االجتامعي،
الوطن ّية ّ
االنتقال ّية ،وهو ما ساهم يف انحسار حركة مت ّرد التونس ّية وبقائها خارج
العمق الشّ عبي.
 .5الرّابطة الوطنية لحماية الثّورة

تشكّلت هذه ال ّرابطة إبان اندالع ثورة  17كانون األول /ديسمرب
 14 - 2010كانون الثاين /يناير  ،2011وتك ّونت من مواطنني تط ّوعوا
والخاصة يف فرتة
لحامية األحياء والحفاظ عىل املمتلكات العا ّمة
ّ
واملؤسساتيّة.
كل ألجهزة ال ّدولة األمنيّة واإلداريّة
شهدت غيابًا شبه ّ
ّ
وقد جرت رشعنة هذه ال ّروابط الحقًا ،وأصبحت لها تنسيق ّيات منترشة
يف محافظات الجمهوريّة كافّة .وقد أوكلت إىل نفسها ع ّدة مهامت؛
من بينها مواجهة الثّورة املضا ّدة ،واملحافظة عىل الرشعيّة ،والعمل
عىل تحقيق أهداف الث ّوار .وقد أعرب قياديّون يف رابطة حامية الثّورة
عن معارضتهم الشّ ديدة لحركة مت ّرد ،وع ّدوها امتدا ًدا لل ّنظام القديم،
ومحاولة لنقض ال ّدميقراط ّية ،وتهدي ًدا ملكتسبات الثّورة ،وتنادوا
مبواجهتها والتّضييق عليها(.((3
 .6مآالت التّجربة المصريّة

ما آلت إليه تجربة مت ّرد املرصيّة من صعود للجيش وترشيع لحكم
العسكر ،مع ما رافق ذلك من قمع لح ّرية التّعبري واإلعالم ومصادرة
والخاصة وسفك لل ّدماء ،ساهم يف ارتياب عدد مه ّم
للح ّريات العا ّمة
ّ
من التونس ّيني من أهداف التم ّرد وعواقبه؛ فعدم استقرار الوضع
األمني يف مرص واضطراب أدائها االقتصادي وال ّديبلومايس بعد 30
حزيران /يونيو  2013وح ّدية االستقطاب الثنايئ داخل املجتمع
املرصي بني املؤيّدين للتم ّرد واملعارضني له ساهم يف تفكيك الوحدة
الوطن ّية ،وأ ّدى إىل الوقوف عىل شفري حرب أهل ّية ،وهو ما زاد يف عدم
اطمئنان قطاع كبري من التونس ّيني للتم ّرد وتوابعه.
ّ 32رصح قيادي يف ال ّرابطة الوطن ّية لحامية الثّورة أ ّن ال ّرابطة ستتصدّى لحركة مت ّرد ،انظر:
"القيادي يف روابط حامية الثورة مصطفى الطهاري :حملة مترد ستتمرمد" ،2013/7/6 ،انظر:
http://www.turess.com/babnet/67953

دراسات وأوراق تحليليّة
حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

تمرّد التونسيّة /تمرّد المصريّة:
مدارات التّماثل والتّفارق
ً
أوال :نقاط التّماثل
•انطالق الحركتني كلتيهام من بلدين ينتميان إىل دائرة ال ّربيع العريب،
ويشهدان مسا ًرا انتقاليًّا بطيئًا ،بل متعثّ ًا.
•إرشاف قيادات شابّة مغمورة عىل قيادة حراك التم ّرد يف الدولتني.
•سخط املنتمني إىل ت ّيار التم ّرد يف البلدين عىل أداء اإلسالم ّيني يف
الحكم ،واعتقادهم أنّهم حكم ماضو ّي فاشل ،ودعوتهم إىل الخروج
عليه وإطاحته.
•ركون الحركتني إىل تحشيد الشّ ارع وسيلة يف االحتجاج وطريقًا إىل
التّغيري بدلً من االحتكام إىل األساليب ال ّدميقراطية من قبيل االنتخاب
واالستفتاء.
•استثامر الحركتني لواقع االنفتاح واتّساع مجال الح ّريات العا ّمة
الخاصة ،وتع ّدد وسائل اإلعالم للمشاركة يف الشّ أن العا ّم والتّأثري
و ّ
يف ال ّناس واستتباعهم إلعالن العصيان الجامعي ،فجرى توظيف
مؤسسات ال ّدولة وقنوات تشكيل الوعي املتاحة إلطاحة الرشعيّة
ّ
القامئة (انتفاض عىل ال ّدولة من داخل ال ّدولة وبوسائل ال ّدولة).
الزج بهام يف
•استاملة ّ
املؤسستني العسكريّة واألمن ّية ،والعمل عىل ّ
السلطة وإخراجهام من مربّع الحياد إىل
حأمة ّ
السيايس عىل ّ
الصاع ّ
دائرة االنتصار للتم ّرد واالنقالب عىل ال ّنظام الحاكم.
•النأي عن الحزب ّية ،ولو يف الظّاهر ،وتوجيه الخطاب إىل عموم الشّ عب.
•استثامر تدهور القدرة الرشائيّة للمواطن وعدم استتباب األمن
وتفش البطالة ،وتر ّدي األوضاع االجتامعيّة واالقتصاديّة يف الفرتة
ّ
االنتقاليّة لتأليب املحكوم عىل الحاكم.
•التّعويل عىل العمل امليداين والتّواصل املبارش مع املواطن (جمع
التّواقيع) يف استقطاب املواطنني ،وتأهيلهم للمشاركة يف التم ّرد.
•التأكيد عىل أ ّن التم ّرد استمرار للثّورة وتصحيح ملسارها ال نكوص
عنها ،بل املراد استعادة سلطة الشّ عب ومتكينه من إدارة ثورته
املرسوقة وذلك قصد استنهاض الهمم من ناحية ،ورشعنة فعل
التم ّرد من ناحية أخرى.
ثان ًيا :نقاط التّفارق

•ات ّساع البيئة السياس ّية والشعب ّية الحاضنة لحركة مت ّرد املرصيّة
وقدرتها يف وقت قيايس عىل تجميع تواقيع ماليني املؤيّدين
إلطاحة مريس ،حتّى جمعت يف صفوفها بني الشّ يب والشّ باب،
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السلفي واللّيربايل ،وبني االشرتايك والقومي ،وبني الفالّح
وبني ّ
والرثي ،وهو ما يُعترب سن ًدا جامهرييًّا
والبورجوازي ،وبني الفقري
ّ
ميدان ًّيا لها مكّن من فعل االحتجاج وفعل التّغيري ،عىل خالف
حركة مت ّرد التونس ّية التي بدت منحرسة ضمن فئة الشّ باب،
مستقطبة العاطلني عن العمل من أصحاب الشّ هادات العليا
ـاســا ،وبــدت غري قــادرة عىل دخــول مختلف محافظات
أسـ ً
الساحيل.
الجمهوريّة ،فظلّت حبيسة شامل البالد ورشيطها ّ
•نجاح حركة مت ّرد املرصيّة يف عزل جامعة اإلخوان املسلمنيّ ،
وفك
االرتباط بينها وبني مك ّونات املجتمع املدين ،فلقيت التّأييد من
العمل واملحامني والقضاة الذين توت ّرت عالقتهم بالحزب
نقابات ّ
الحاكم ،واصطفّوا إىل جانب دعاة التم ّرد ،وفتحوا لهم مكاتبهم
يف املحافظات املرصيّة ليوظّفوها يف ال ّدعاية واالستقطاب .واألمر
خالف ذلك يف تونس؛ إذ حافظت حركة ال ّنهضة الحاكمة عىل
عالقات تشاور وتواصل مع املنظّامت املدنيّة والحقوقيّة ومع
املنظّامت النقابيّة ،وتالفت استعداء تلك األطراف الفاعلة يف
املجتمع التونيس ،بل وفّرت لها هامشً ا كب ًريا من االستقالليّة.
لذلك تجد حركة مت ّرد التونسيّة صعوبة يف استتباع تلك املنظّامت
وإقناعها برضورة العصيان املدين وتقويض ال ّنظام القائم.
•أ َّجل تجانس البناء املجتمعي داخل تونس وعدم قيامه عىل
التعصب الحزيب توظيف التم ّرد لصالح
التّقسيم الطّائفي أو
ّ
فريق دون آخر ،بل جعله غري ممكن؛ فتب ِّني التونسيني للاملك ّية
وانحيازهم لل ّدميقراط ّية( ((3يُضفي عىل الكينونة املواطن ّية الجامع ّية
حالة من التّامسك الذي يتعاىل عن ال ّنعرات الطائف ّية .يف حني أ ّن
الوضع يف مرص يختلف ،ذلك أ ّن عدم رضا األقباط عىل سياسات
اإلخوان املسلمني ساهم إىل ح ّد كبري يف رفد حركة مت ّرد املرصيّة
مباليني املؤيّدين األقباط ،وهو ما مل يتوافر لحركة مت ّرد التونس ّية.

•عىل الرغم من مراهنة عدد من قيادات حركة مت ّرد تونس عىل
الجيش ورجال األمن حتى ذهب مح ّمد بال ّنور زعيم الحركة إىل
أ ّن  %98من العسكر ورجال األمن سيقفون إىل جانب املتم ّردين
املؤسسة العسكريّة
يف ساعة الحسم( ،((3فإ ّن التاريخ يثبت أ ّن ّ
يف تونس قد حافظت عىل الحياد ،ونأت بنفسها عن التدخّل
السيايس منذ العهد البورقيبي ،وتأكّد ذلك إبّان ثورة 14
يف الشّ أن ّ
والخاصة
جانفي؛ إذ اكتفى الجيش بحامية املمتلكات العا ّمة
ّ
 33يؤيّد  %79من التونسيّني ال ّرأي القائل بأ ّن ال ّنظام الدّميقراطي ،وإن كانت له مشكالته،
"املؤش العريب ،"2013 /2012
فإنّه أفضل من غريه من األنظمة ،وذلك بحسب ما ورد يف:
ّ
السياسات ،الدّوحة ،حزيران /يونيو  ،2013ص .83
املركز العريب لألبحاث ودراسة ّ
 34املنجي املسعودي" ،قائد مت ّرد التونس ّية :جمعنا اآلالف من اإلمضاءات  ...ونطمح ملليوين
الشق األوسط ،العدد .2013/7/14 ،12647
توقيع" ،جريدة ّ
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املؤسسة
وحراسة الحدود وعمل عىل فرض األمن ،كام رفض قادة ّ
سيايس طوال فرتة الحكم االنتقايل،
أي منصب
العسكريّة ّ
تول ّ
ّ
وهو ما زاد يف احرتام التونس ّيني للجيش .والواقع يف مرص متباين؛
بالسياسة منذ عهد
فالجيش ما فتئ يتلبّس بال ّدولة ويتامهى ّ
جامل عبد ال ّنارص ،وتأكّد ذلك إبّان ثورة  25يناير 2011؛ إذ
اضطلع املجلس العسكري بإدارة املرحلة االنتقاليّة ،ومل يرت ّدد
رجال العسكر يف تأييد املتم ّردين يوم  30يونيو  2013يف إطاحة
ٍ
جديد ،للجيش فيه الكلمة
الرشعيّة االنتخابيّة
تأسيسا لحكمٍ
ً
العليا.

•نجاح حركة مت ّرد املرصيّة يف كسب تأييد قطاع كبري من السلفيّة
السلفي عىل نحو ساهم يف توسيع
ّ
خاصة أتباع حزب ال ّنور ّ
قاعدتها الشعب ّية ،وع ّزز قدرتها عىل التّعبري .أ ّما يف تونس فأعلن
لكل
الشيعة ،معارضته ّ
السلفي ،ممث ًّل يف حركة أنصار ّ
الت ّيار ّ
وعب عن مناهضته لحركة
محاولة للخروج عىل الرشعيّة القامئةّ ،
مت ّرد التونسيّةُ ،معت ًربا أنّها استمرار ألتباع نظام بن عيل يف
لَ ُبوس جديد ،وأنّها أبعد ما تكون عن متثيل مطالب التونس ّيني
وطموحاتهم(.((3
•استفادة حركة مت ّرد املرصيّة من استخفاف اإلخوان املسلمني
بقدرتها عىل استتباع ماليني املتم ّردين عىل الحكم ،فعملت
يس عليها
يف ّ
ظل إجراءات رقاب ّية موسومة باملرونة ،وهو ما ّ
كل املحافظات يف رسعة منقطعة
االنتشار بني ال ّناس ،واكتساح ّ
ال ّنظري .يف حني تهيّب االئتالف الحاكم من حركة مت ّرد التونسيّة
سمها بحملة
الوليدة ،وشن حملة مضا ّدة للتّشويش عليهاّ ،
أي محاولة
"مضمض"( ،((3وأبدى رصامة شديدة يف التّعامل مع ّ
للعصيان املدين تستهدف زعزعة االستقرار ونقض الرشع ّية،
وذهب األمر برئيس كتلة حركة ال ّنهضة يف املجلس التأسييس
الصحبي عتيق إىل ح ّد القول بأ ّن من يستبيح أمن تونس ويه ّدد
ّ
(((3
رشع ّيتها ستدوسه األقدام ويستبيحه الشّ عب .
" 35بالل الشوايش :لن نسمح بتكرار السيناريو املرصي يف تونس وحركة مترد امتداد ألحزاب
صفر فاصل" ،2013/7/11 ،انظر:
http://www.turess.com/babnet/68199
" 36مضمض" :حملة شبابيّة جاءت ر ّد فعل عىل حركة مت ّرد التونسيّة ،وتهدف حسب
املس
الدّاعني إليها عرب مواقع التواصل االجتامعي إىل تحصني الثّورة والتصدّي ّ
لكل محاوالت ّ
بالسلم االجتامعي بتونس .انظر:
ّ
http://www.babnet.net/rttdetail-67971.asp
" 37الصحبي عتيق :من يستبيح الرشعية يف تونس سيداس تحت األقدام"،2013/7/14 ،
انظر:
http://www.babnet.net/rttdetail-68306.asp
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املؤسسة الدين ّية يف تونس ممثّلة يف جامع ال ّزيتونة
•محافظة ّ
السيايس
وشخص املفتي عىل مسافة تفصل بينهام وبني الشّ أن ّ
مؤسسة اإلفتاء حضو ًرا باهتًا عىل امتداد
بعد الثّورة .وكان حضور ّ
مؤسسة األزهر يف
حكم الحبيب بورقيبة وخلفه ،يف حني ظلّت ّ
مرص تضطلع بأدوار سياسيّة مبارشة وغري مبارشة عىل امتداد
عقود يف ال ّدولة املرصيّة الحديثة ،وأضفت الرشعيّ َة واملرشوعيّ َة
السلطة
عىل حركة مت ّرد املرصية وما انبثق منها من تغيري لهرم ّ
يف مرص ،وهو ما مل تحظ به حركة مت ّرد التونسيّة؛ لنأي دار اإلفتاء
السياسة.
عن مشاغل ّ

اإلسالميي من
•اختالف املسار االنتقايل بني البلدين ،وتباين متوقع
ّ
السيايس فيهام ،فلنئ بدا إخوان مرص م ّيالني إىل االستئثار
املشهد ّ
بال ّرئاسة ومقاليد الحكم ،فإ ّن الحركة اإلسالم ّية الحاكمة يف تونس
بدت م ّيالة إىل توسيع الحكم التّوافقي( ،((3والبحث عن صيغ
ائتالف ممكنة مع منافسيها حتّى تكون مسؤول ّية الحكم ومآالته
مسؤوليّة تشاركيّة.

حركة تمرّد التونسيّة:
آفاق المستقبل
الصعب الحسم بشكل نها ّيئ يف مصري حركة مت ّرد التونس ّية ،وذلك
من ّ
ظل عدم صدور إحصائ ّيات نهائ ّية حول املنتمني إليها واملتعاطفني
يف ّ
ظل تكتّم قياديّيها عن البوح بخطّة عملها
معها واملعارضني لها ،ويف ّ
امليداين ،وطرائقها يف استقطاب ال ّناس وتحقيق املليون ّية املوعودة التي
ميكن أن تح ّرك الشّ ارع .لك ّن الثّابت أ ّن هذه الحركة قد ساهمت
بشكل مبارش أو غري مبارش يف ال ّدفع نحو إنهاء املرحلة االنتقال ّية وذلك
عبت عنه من تو ّجه احتجاجي
بفعل ما فرضه من ضغط إعالمي ،وما ّ
شديد اللّهجة تجاه الحكم القائم؛ وهو ت َ َو ُّجه اختار تصعيد لهجة
كل
الخطاب ال ّناقد لإلدارة االنتقال ّية والتّهديد بـ "ثورة ثانية" تنسف ّ
مؤسسات ال ّدولة
السلط التي أنتجتها الرشع ّية االنتخاب ّية ،ويُعيد بناء ّ
ّ
وفق مطالب الجامهري املتم ّردة وتطلّعاتها إىل التّنمية الالّمركزيّة،
والتّشغيل ،واسرتداد الحقوق ،وإرساء العدالة ،وضامن الكرامة ،ووفق
شوقها إىل صوغ دستور يرتاقى عن الحزب ّية ،ويضمن املساواة والح ّرية،
وميثّل جموع التونسيّني.
والواقع أ ّن تب ّني هذا الخطاب الواعد ،ورفع مثل هذه املطالب املل ّحة،
والكفاح من أجل تحقيقها يساهم عمل ًّيا يف عطف القلوب عىل "حركة
 38أحمد نجيب الشايب" ،ما يجمعني بـ "ال ّنهضة" هو البحث عن وفاق" ،جريدة التونس ّية،
العدد  ،2013/7/15 ،561ص .4

دراسات وأوراق تحليليّة
حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

مت ّرد" ولفت االنتباه إليها ،ويُغري باإلقبال عليها .غري أ ّن انتهاجها نهج
التّعبري عرب العصيان املدين ،وعدم تقدميها لخارطة طريق واضحة
املعامل حول مصري البالد بعد التم ّرد ،وعدم متثّلها ملشكالت الواقع
كل ذلك وغريه ،يبقى من بني األسباب التي
التّونيس وآليّات معالجتهّ ،
تح ّد من انتشارها ،وتقلّص من مدى قدرتها عىل إطاحة الرشع ّية
القامئة .ويبقى مستقبل حركة مت ّرد التونس ّية رهني ع ّدة معطيات،
لعل أه ّمها:
ّ
•مدى وعي ال ّناس برضورة ال ّنزول إىل الشّ ارع والحاجة إىل التّغيري
يف هذه املرحلة ال ّدقيقة من تاريخ البالد ،والتي شارف فيها
املسار االنتقايل عىل ال ّنهاية.
•مدى استجابة الحكومة االئتالف ّية الحال ّية لتطلّعات املواطنني
إىل تأمني أسباب العيش الكريم ،وتحقيق العدالة ،وتوفري املناخ
والخاصة.
املناسب ملامرسة الح ّريات العا ّمة
ّ
•مدى قدرة االئتالف الحاكم عىل تحويل نجاحه االنتخايب إىل نجاح
تنموي ،يساهم يف بعث مواطن الشّ غل ،والح ّد من التّفاوت بني
الظل ،وتحريك عجلة االستثامر ،والح ّد
املدن الكربى ومناطق ّ
من غالء األسعار ،ودعم القدرة الرشائ ّية للمواطن.
•مدى استعداد قوى املجتمع املدين واملنظّامت النقاب ّية واألحزاب
السياس ّية الفاعلة والجمع ّيات األهل ّية للقبول بفكرة التم ّرد،
بديل من قواعد التنافس ال ّدميقراطي للوصول إىل الحكم.
وتب ّنيها ً

•مدى وفاء الحكومة ال ّراهنة لعهودها يف خصوص تقديم جدول
زمني دقيق لتواريخ االنتهاء من صوغ ال ّدستور واملصادقة عليه،
ّ
والقيام بانتخابات رئاس ّية وترشيع ّية يف أقرب اآلجال.
•مدى التزام حركة مت ّرد التونس ّية باألجندة الوطن ّية ،وعدم خدمتها
ألطراف خارجيّة أو استعانتها بقوى أجنبيّة لفرض التّغيري بق ّوة
االنقالب العسكري أو التدخّل الخارجي.
هذه املعطيات وغريها يف سريورتها نحو اإلنجاز من عدمه ،ويف
تراوحها بني اإلمكان واالستحالة ،تح ّدد عىل املديني القريب والبعيد
الصعود ،ومن
حدود انتقال حركة مت ّرد التونسيّة من الكمون إىل ّ
القدرة عىل االحتجاج إىل القدرة عىل التّغيري.
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املؤسسات السياديّة الحاكمة (املجلس
من الشّ باب إىل تغيري ّ
التّأسييس /الحكومة /ال ّرئاسة) باالستناد إىل ق ّوة الشّ ارع ودعم
تأس ًيا بتجربة  30يونيو املرصيّة.
العسكر ّ

•حملت الحركة بذور سخط عىل حكم اإلسالميّني ورشكائهم يف
وعبت عن حالة من اإلحباط لدى فئة من الشّ باب
ّ
السلطةّ ،
لعدم تح ّول مطالب الثّورة إىل واقع معيش يف حياة التونس ّيني
طوال الفرتة االنتقاليّة.

•وظّف أنصار مت ّرد التونس ّية املناخ ال ّدميقراطي املشهود يف البالد
للتّعريف مبرشوعهم واستتباع ال ّناس ،وفارقوا ال ّدميقراطيّة يف
مؤسسات
دعوتهم إىل الخروج عىل الرشعيّة االنتخابيّة وإطاحة ّ
الحكم التي أنتجها صندوق االق ـراع ،متب ّنية نهج التّحشيد
الجامهريي واستاملة العسكر يف تحقيق التّغيري املنشود.
•غلبت االنطباع ّية والتّوظيف االرتجايل عىل مقاربة مت ّرد للواقع
التّونيس ،ومل تق ّدم خارطة طريق واضحة املعامل ملستقبل البالد
بعد نقض الرشعيّة املحتمل ،ومل تبسط أمام املواطن خطّة
مفصلة ملعالجة القضايا املشكل ّية داخل االجتامع التّونيس
شاملةّ ،
(البطالة /املديون ّية /العنف السيايس).

•بدت مت ّرد التونس ّية م ّيالة إىل محاكاة ال ّنموذج املرصي يف الخروج
عىل ال ّنظام االنتقايل القائم ،وتناست اختالف ال ّزمان واملكان،
وتباين الخصائص العمران ّية والسياس ّية وال ّدين ّية للبلدين .كام مل
تجد التّأييد الواسع الذي وجدته حركة مت ّرد املرصيّة من مك ّونات
واملؤسسة ال ّدين ّية.
واملؤسسة العسكريّة
املجتمع املدين
ّ
ّ
•إ ّن ما ت ُنذر به التّجربة املرصيّة من مآالت ممكنة نحو االنقسام
والسقوط يف
السلطة ّ
الهويّايت ال ّداخيل والتّناحر الحزيب عىل ّ
قبضة العسكر واستعادة التّجربة "املبارك ّية" ،ال يُغري التونس ّيني
السيناريو املرصي.
باستنساخ ّ

السلمي عىل
•ساهم ميل التونس ّيني إىل التّنافس ال ّدميقراطي ّ
السلطة وقبولهم بفكرة الحكم التّوافقي عىل عالّته يف الح ّد من
ّ
حامسهم إىل تأييد حركة مت ّرد غري مأمونة العواقب وغري واضحة
البدائل.
تبقى حركة مت ّرد التونسيّة ظاهرة اجتامعيّة كامنة ،وظاهرة صوتيّة
إعالميّة بارزة قد تتح ّول عىل املدى البعيد من االحتجاج إىل القدرة
االستنتاجات
عىل التّغيري؛ وذلك إذا ط ّورت آل ّياتها ،ومقوالتها ،ومناهجها يف فهم
جسدت حركة مت ّرد التونسيّة أحد مظاهر الحراك املواطني /ال ّراهن التّونيس بتعقيداته املختلفة ،وإذا مل يتمكّن الحكّام من
• ّ
وعبت عن تطلّعات عدد تحويل الوعد بغد أفضل من شعار إىل حقيقة معيشة يحياها ال ّناس.
االجتامعي يف تونس بعد الثورةّ ،
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زولتـان براني

*

مواقف الجيوش من الثّورات

تســتعرض هــذه الورقــة المتغيرات التي يمكــن أن تؤثّر في موقف الجيش مــن الثورة ،وهي
كثير ٌة ومتنوعة ،وتختلف باختالف طبيعة الجيوش والمجتمع الذي ينبثق منه ،والبيئة الدولية
يتحــدد – مع اســتثناءات
التــي يوجــد فيهــا .انطال ًقــا من ذلك ،يــرى الباحــث أن مصيــر الثورات
ّ
التنفيذي
الملخص
الجيش ،سواء في انحيازه إليها أو للنظام القائم لمواجهتها.
بسلوك
نادرة-
يتطرق الباحث ً
أيضا إلى العوامل المجتمعية ودورها في تحديد سلوك الجيش وموقفه من
ويقدم الباحث النموذج
المتعددة إثن ًيــا أو دينيا أو طائف ًيا.
الثــورات ،ال ســيما في المجتمعات
ّ
ّ
السوري ً
واضحا ضمن الثورات واالنتفاضات العرب ّية.
مثاال
ً
ّ
ويخلص الباحث في نهاية ورقته إلى أن تو ّقع سلوك الجيوش تجاه الثورات ليس على درجة
ً
نظــرا لكثرة العوامل التــي يحتمل أن
واحــدة مــن الســهولة أو الصعوبة فــي جميع الحاالت،
تؤثّر فيها.
*

أستاذ الحكامة يف مركز فرانك إروين االبن يف جامعة تكساس.

دراسات وأوراق تحليليّة
مواقف الجيوش من ّ
الثورات
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قوي يسمح لنا بالتّك ّهن مبصريها .فلامذا
الثّورة ،فسنكون يف موقعٍ ٍّ
رصف الجيوش تجاه الثّورات بهذه الكيف ّية؟ وما الذي يق ِّرر إن كانت
تت ّ
ستدعم ال ِّنظام القديم ،أم الث ّوار ،أم سيتوزّع والؤها بني الطّرفني؟ هل
معيٍ؟
ميكن توقّع ر ّدة فعل الجرناالت تجاه الثّورة يف سياقٍ ّ

الشق األوسط وشامل أفريقيا
أثبتت االنتفاضات األخرية الواقعة يف ّ
السياس ّيني واملحلِّلني
م ّر ًة أخرى ،أ ّن علامء االجتامع – ً
فضل عن ّ
االستخباراتيّني  -يفتقرون إىل املقدرة عىل التنبّؤ بالثّورات .إذ ميكن
أن نالحظ بدقّ ٍة ظهور جميع أعراض نضوج الثّورة عىل ٍ
بلد ما أو
منطق ٍة ما ،عىل غرار ما فعل لينني مل ّا تك ّهن مبستقبل أوروبّا وقال
كلامته الشّ هرية" :أوروبّا حبىل بالثّورة"((( .لك ّننا ال نعرف متى تندلع
الثّورة فيها فعل ًّيا ،هذا إن اندلعت بالفعل .ومن املدهش أن يستم ّر
استبدادي يف الوجود العقد تلو اآلخر ،ث ّم يتس ّبب حدثٌ تاف ٌه يف
نظا ٌم
ٌّ
ٍ
حاالت
ظاهره يف اندالع ثور ٍة عارم ٍة ض ّده؛ قد تع ّم املنطق َة بر ّمتها يف
نادر ٍة .ومثالً عىل تلك األحداث ،نذكر توزيع مناشري تنتقد امللك يف
صقل ّية يف كانون الثّاين  /يناير  ،1848وإهانة موظّف بلديّ ٍة لبائعِ
املتغيات التي ميكن أن تؤث ّر يف موقف الجيش من الثّورة،
كرثة
ن
إ
ّ
ّ
ٍ
خرض يف تونس يف كانون األ ّول  /ديسمرب .2010
هي ما يجعل إجراء قراء ٍة صحيح ٍة بالكامل لوقائع تلك الثّورة أم ًرا
برأي دقيقٍ حول
وعىل ال ّرغم من تواصل حريتنا تجاه سبب انطالق رشارة الثّورات ،فإنّنا صع ًبا .لك ّنني أعتقد أنّه باإلمكان الخروج ً
فعل ٍ
عىل علمٍ بأم ٍر يف غاية األهم ّية بشأنها :ال ميكن للثّورات أن تنجح بعد مواقف الجيوش من الثّورات؛ إذا امتلكنا معرف ًة كافي ًة عن الجيش
القمعي لل ِّنظام ،وال ّدولة التي يُفرتض أن يخدمها ،وعن املجتمع الذي انبثق منه،
انطالقها ّ -إل يف ما ندر -من دون دعمٍ من الجهاز
ّ
وبالخصوص الجيش ال ِّنظامي .لقد الحظ لينني أنّه "ال ميكن لثور ٍة والبيئة ال ّدولية التي يوجد فيها .ولقد حاول باحثون عديدون تفسري
جامهريي ٍة أن تنترص ،من دون مساعدة قطا ٍع من القوات املسلّحة االعتبارات التي يضعها الجيش يف حسبانه عندما يق ّرر موقفه وسلوكه
ّ
ّ
مفسة لذلك يف سياق
ال ّداعمة للنظام القديم"((( .وكان رأي أندرز جيفسيك واضحا ،عندما تجاه الثّورة .فــأورد بعضهم ع ّدة عوامل ّ
ِّ
ً
ملتغي ٍ
دراستهم لهذه الظاهرة ،يف حني أوىل آخرون ِّ ٍ
واحد أهم ّي ًة تفوق
قال إ ّن "الثّورة ال ميكن أن تنترص ،مادامت الحكومة تحظى بوالء
ما لسائر
املتغيات من قيم ٍة((( .بيد أ ّن اهتامماتهم ،قد انص ّبت يف
ِّ
(((
الق ّوات املسلّحة"  .وأيّدت ال ّدراستان امله ّمتان  -اللّتان ركّزتا عىل معظم الحاالت إ ّما عىل سامت الق ّوات املسلّحة أو عىل طبيعة ال ّنظام
السياق أ َّن اعتامد منهجيّ ٍة أكرث
دور الجيش يف األزمات الثّورية  -هذا التص ّور ،من خالل استنتاج أ ّن أو عىل مالمح املجتمع .وأزعم يف هذا ّ
ُ
مص َري الثّورات هو
الفشل ،إذا ما بقي الجيش عىل حاله واستخدمه شموليّةً ،تأخذ بعني االعتبار جميع املصادر ال ّرئيسة التي يستقي منها
(((
الجيش معلوماته ،من شأنه ليس فقط أن يُؤ ّدي إىل آراء أكرث دقّ ًة
ال ِّنظام القائم بفعال ّي ٍة .
يوسع أيضً ا مجال تطابق هذه
بشأن املوقف املر َّجح من الثّورة ،بل إنّه ّ
من املؤكّد أ ّن موقف الجيش من الثّورة ،ليس العامل الوحيد الذي
اآلراء مع أوضاع مختلف ٍة.
يسمح لنا بالتّن ّبؤ بنجاحها يف استئصال ال ّنظام القائم أو فشلها يف ذلك.
السيناريو التّايل :أنت محل ٌِّل يف منظّم ٍة استخبارات ّي ٍة،
معي
ل
ي
تخ
ّ
ّ
األقل
فاملسألة امله ّمة هنا ،هي أ ّن دعم الجيش للثّورة  -أو حياده عىل ّ
 رش ٌط رضوري النتصارها .وإذا ما استطعنا التنبؤ مبوقف الجيش من ومه ّمتك تقديم املشورة للحكومة بشأن املوقف الذي يُر َّجح أن تتّخذهٌ
ّ
1 V. I. Lenin, “Lecture on the 1905 Revolution”, Collected Works (Moscow:
Progress Publishers, 1964), vol. 23, p. 253.
2 Cited by D. E. H. Russell, Rebellion Revolution, and Armed Force (London:
Academic Press, 1974), p. 3.
3 Stanislaw Andrzejewski, Military Organization and Society (London:
Routledge & Kegan Paul, 1954), p. 71.
& 4 Katherine Chorley, Armies and the Art of Revolution (London: Faber
Faber, 1943); & Russell, Rebellion Revolution, and Armed Force.

5 Chorley; Russell; & Eva Bellin, “The Robustness of Authoritarianism in
the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective”, Comparative
Politics, vol. 36, no. 2 (2004), pp. 145-146; “Reconsidering the Robustness
of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring”,
Comparative Politics, vol. 44, no.2 (January 2012), pp. 130-135; Zoltan Barany,
“Comparing the Arab Revolts: The Role of the Military”, Journal of Democracy,
vol. 22, no.4 (October 2011), pp. 25-26; Derek Lutterbeck, “Arab Uprisings and
Armed Forces: Between Openness and Resistance”, DCAF (Geneva Centre for
the Democratic Control of Armed Forces), SSR Paper 2 (2011), pp. 15-17.
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الق ّوات املسلّحة يف ٍ
معي يشهد انتفاضة ثوريةً ،فمن أين تبدأ يف ويف معرض هذا البحث ،سأح ّدد املصادر األساس ّية املؤث ِّرة يف موقف
بلد ّ ٍ
البحث عن أجوبة؟ وما العوامل التي تُغني بحثك؟ إ ّن الغاية من هذه الجيش من الثّورات .وسأبدأ باملتغريات املرتبطة بالق ّوات املسلّحة ،ث ّم
وسأبي
واملتغيات االجتامع ّية.
متامسك ،أنتقل إىل العوامل املرتبطة بال ّدولة،
ٍ
ٍ
أدوات تسمح بإنتاج تحليلٍ
منطقي
املقالة ،هي تقديم
ّ
ّ
ٍّ
أخـ ًرا احتامالت تأثري املحيط الخارجي يف موقف الجرناالت من
غني قدر اإلمكان إىل الحكومة يف ذلك الشّ أن.
وتقديم تقري ٍر ٍّ
الثّورات .وسأناقش يف جميع ما سبق شتّى العوامل ،بد ًءا من أكرثها
السياقات.
أهم ّي ًة من ال ّناحية العا ّمة يف معظم ّ

مصادر المعلومات

العوامل العسكريّة
الخاصة بالق ّوات املسلّحة ،هي العوامل األه ّم يف
إ ّن االعتبارات
ّ
تحديد كيف ّية تعامل الجرناالت مع االنتفاضات .ويكمن أه ّم عاملٍ يف
متاسك الق ّوات املسلّحة داخل ًّيا ،وذلك عىل ال ّرغم من وجود عوامل
حاسم يف تحديد موقف الجيش من االنتفاضات،
أخرى تلعب دو ًرا
ً
املتغيات
الصحيحة .ولنستعرض اآلن هذه
إذا ما توفّرت ّ
الشوط ّ
ّ
ٍ
مبزيد من التّفصيل.

يستخدم الجيش عند صياغة موقفه من الثّورة ،أربعة مصادر
ٍ
املؤسسة العسكريّة،
معلومات؛ وهي  -ابتدا ًء بأكرثها أهم ّي ًة  -التاليةّ :
الخارجي .فاملصدر األه ّم من
فال ّدولة ،فاملجتمع ،وآخرها املحيط
ّ
بني هذه املصادر هو أ ّن عىل الجرناالت أن يدرسوا خصائص الق ّوات
املسلّحة وأوضاعها وتركيبتها .ويتمثّل املصدر الثّاين للمعلومات ،يف
ال ّدولة؛ إذ هي التي تقف وراء عمل ّية صنع القرار يف الجيش ،مبا
سجل الحوكمة،
يتض ّمنه ذلك من معاملتها للق ّوات املسلّحة ،ومن ّ
الصادرة للجيش أثناء الثّورة .أ ّما املصدر الثّالث
ومن التّعليامت ّ
للمعلومات ،فهو املجتمع ،وال س ّيام العالقات بني الق ّوات املسلّحة
والسامت ال ّرئيسة لالحتجاجات أو التم ّرد .ويتمثّل آخر
واملجتمعّ ،
املصادر يف اآلثار التي يطبع بها الوضع ال ّدويل يف الغالب موقف الجيش
مثل
من الثّورة ،ويف أثر قضايا امل ّد الثّوري أو خطر التدخّل الخارجي ً
يف ذلك املوقف .وليست العوامل املنبثقة من هذه املصادر األربعة
منعزل ًة عن بعضها البعض؛ بل يؤث ِّر أحدها يف اآلخر .ومل ّا كان االهتامم
األساس منصبًّا هنا عىل موقف الجيش من الثّورات ،فإنّنا سننظر إىل
عوامل ال ّدولة واملجتمع والخارج من منظور الجيش .ولهذا ،فإن
متغي "نظرة الجرناالت إىل ال ّنظام القائم" ،الذي ميكن تصنيفه تحت
ّ
خانة عوامل الجيش وال ّدولة ،يندرج ضمن إطار "ال ّدولة".

االنقسامات العرقيّة  -الدينيّة

من نافل القول إ ّن هذه العوامل التّوضيح ّية ليست متساويةً؛ فبعضها
يفس أكرث من غريه موقف الق ّوات املسلّحة من الثّورة .كام أ ّن القضايا
ِّ
بالغ ًة األهم ّي ًة يف حال ٍة مع َّين ٍة ،كاالنقسامات الدين ّية بني الض ّباط ،ال
ٍ
حاالت أخرى ،ال بل قد ال تندرج البتّة ضمن
تحظى بأهم ّي ٍة ت ُذكر يف
العوامل املذكورة .وعىل ال ّرغم من انعدام منوذ ٍج ذيكٍّ بوسعه أن
يدلّنا مبارش ًة عىل املوقف الذي سيتّخذه الجيش حاملا ندخل إليه
السابقة ،تسمح
املتغيات املالمئة ،فإن ال ّدالئل املستقاة من الثّورات ّ
ّ
لنا بالوصول إىل بعض التّعميامت املفيدة .ويف نهاية املطاف ،ال ب ّد من
لكل حال ٍة
كل متغريٍ يتح ّدد يف هذا التّحليل تب ًعا ّ
االعرتاف بأ ّن وزن ّ
عىل حد ٍة ،وأنّه ليس هناك ٌ
طرق مختَ َصةٌ ،وال مندوحة عن معرفة
الحاالت الفرديّة التي نتأ ّملها معرف ًة عميقةً.

كث ًريا ما متثّل الجيوش التي تتبع نظام التّجنيد اإللزامي بالخصوص،
التكيبة السكّانية للبلد .ففي ال ّدول
مقط ًعا ع ْرض ًّيا يعكس كامل ّ
متع ّددة األعراق واألديان ،غال ًبا ما تتأث ّر الق ّوات املسلَّحة باالنقسامات
الطّائفيّة والعرقيّة التي يعرفها املجتمع عمو ًما .وكث ًريا ما تطغى الهويّة
العرق ّية و  /أو ال ّدينية عىل الهويّات األخرى؛ كهويّة الجنود املحرتفني،
أو هويّة مواطني ال ّدولة أو معتنقي أيديولوج ّي ٍة مع ّين ٍة .وذلك حتّى
عندما يبذل الجيش جه ًدا كب ًريا يف التّثقيف العقائدي وبناء هويّ ٍة
مشرتك ٍة لعنارصه .ويف بعض األوضاع ،قد تكون االنقسامات العرق ّية -
الدين ّية يف صفوف الض ّباط ،هي االنقسام األه ّم يف كيان الجيش .ومن
املر ّجح ،أن تح ّدد تلك االنقسامات موقف الضبّاط؛ وال سيّام إذا كانت
املظامل العرقيّة  -الدينيّة عىل صل ٍة بالثّورة.

التّماسك ال ّداخلي للق ّوات المسلّحة

السمة األه ّم يف تحديد ر ّدة
يُ َع ّد التّامسك ال ّداخيل للق ّوات املسلّحةّ ،
فعلها تجاه الثّورة .فمن شأن الجيش املو َّحد داخليًّا ،أن يقف موقفًا
واح ًدا عىل األرجح ،سوا ًء كان ذلك بدعم ال ّنظام أو بالوقوف ض ّده.
السياق ،يُستبعد تأث ُّره الكبري باالنشقاقات .ويف الحقيقة ،يُ َع ّد
ويف هذا ّ
التّامسك ال ّداخيل للجيش حصيلة تراكب عوامل ع ّدة ،تتعلّق بإمكانيّة
املؤشات الدالّة عىل متاسك الجيش؟ أو
االنقسام داخله .فام هي ّ
بعبار ٍة أخرى :ما هي االنقسامات املحت َملَة التي ميكن أن تؤث ِّر يف
وحدته؟ وما هي أشكال االنقسام التي ينبغي االنتباه إليها؟

دراسات وأوراق تحليليّة
مواقف الجيوش من ّ
الثورات
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أقل تأيي ًدا للثّورة من الثاين.
الشق األ ّول ّ
لقد حاولت ال ّدول متع ّددة األعراق واألديان ،وبطرقٍ شتّى ،أن متنع هذه األحوال ،يُر ّجح أن يكون ّ
مجموعات وعمو ًما ،يُر َّجح أن يتّخذ الفريقان موقفني مختلفني من ال ّرغبة يف الثّورة.
ٍ
املك ّونات العرقيّة وال ّدينيّة يف جيوشها من التكتّل يف
مثل ،كان املج َّندون اإللزام ّيون الذين
السوفييتي ً
منظّم ٍة .ففي االتّحاد ّ
ٍ
هم من قوم ّي ٍ
وحدات مختلط ٍة يف
ات مختلف ٍة ،يخدمون عمو ًما يف
جمهوريّ ٍ
ات بعيد ٍة عن بعضها البعض .ومل يكن الجنود الذين هم من
بعض القوميّات – كرتكامنستان وأوزبكستان وغريها من القوميّات
ذات األغلب ّية املسلمة  -يحملون أسلحةً ،وهم عاد ًة ما يخدمون يف
مهم ٍت غري قتال ّي ٍة((( .ويف بعض البلدان ،تشكّل
كتائب إنشائ ّي ٍة ويؤ ّدون ّ
العالقات بني الجامعات العرق ّية و  /أو ال ّدينية املختلفة موضو ًعا
خالفيًّا ،إىل ح ّد جعل ال ّنخب السياسيّة والعسكريّة ت ُقيص السكّان
املؤسسة األمنيّة -
امله َّمشني فعليًّا عن الق ّوات املسلّحة ،وغالبًا عن ّ
العسكريّة بر ّمتها .ونجد مثل هذه الحالة يف األردن والبحرين؛ إذ االنقسامات بين وحدات النّخبة
والوحدات النظاميّة
يصعب أن تجد أردن ّيني من أصلٍ فلسطيني أو مسلمني شيعة يف
املؤسسة العسكريّة .ولقد بررت االضطرابات الجارية يف البحرين تلك يلجأ كث ٌري من األنظمة االستبداديّة إىل تشكيل وحدات نخب ٍة أو
ّ
ّ
خاص ًة يف الجيش ،تكون مك ِّمل ًة للق ّوات املسلّحة .وتنضوي
فرو ًعا ّ
اإلجراءات االحرتازيّة التي ات ّخذها ال ّنظام البحريني الس ّني.
هذه الوحدات  -يف بعض الحاالت  -ضمن الهيكل ّية اإلداريّة للجيش،
ٍ
حاالت
بينام تكون منفصل ًة عن الجيش ال ِّنظامي ومستقلّ ًة عنه يف
االنقسامات االجتماعيّة السياسيّة
السبب ال ّرئيس الذي يقف وراء إنشاء هذه
يكون
ما
ا
ري
وكث
أخرى.
ّ
ً
بين النّخب العسكريّة
ٍ
مهني بني الجيش ال ِّنظامي وق ّوات
تنافس
خلق
يف
ِّل
ً
ث
متم
األجهزة،
ٍّ
قد يختلف الجرناالت حول عد ٍد من القضايا االجتامع ّية السياس ّية
ال ّنخبة .فال ّنخب الحاكمة عمو ًما ال متنح الجيش ثق ًة كاملةً ،وترغب يف
وينقسمون؛ كقضايا التو ّجه السيايس ،والفروق املهن ّية ،واختالف
تشكيل ق ّو ٍ
ات منافس ٍة تتبعها مبارش ًة وتضمن والءها .وتحظى ق ّوات
الخربات التعليم ّية .وبعض الجرناالت قد يدعمون ال ّنظام القائم ،بينام
ال ّنخبة غالبًا مبعامل ٍة أفضل من الجيش ال ِّنظامي؛ إذ يكون لها رواتب
ات أكرث ،وتجهيز ٍ
يتعاطف آخرون مع أهداف املعارضة .ورمبا يختلف هؤالء يف شأن أعىل ،وامتياز ٍ
ات أحدث .ومن غري املستغرب أن تنشأ
مسائل العقيدة وبرامج التّسليح وطرق التّدريب .كام ميكن للجرناالت
مؤسسي ٌة بني الق ّوات ال ِّنظاميّة؛ بسبب االستياء الذي تشعر
منافساتٌ ّ
الخاصة.
م ّمن تد ّربوا يف أكادمي ّيات ال ّنخبة العسكريّة ،أن يتح ّيزوا ض ّد زمالئهم به ،والحسد الذي تبديه نتيجة األوضاع األفضل للوحدات
ّ
مؤس ٍ
ٍ
سات أدىن شأنًا .ويف
الذين تعلّموا يف ّ
املؤسسة العسكريّة – األمنيّة ،يف اختالف
جيوش أخرى ،كام هي وغالبًا ما ّ
يتجل االنقسام يف ّ
الحال يف كوريا الجنوبيّة وتايالند وإندونيسيا ،متثِّل سنة التخ ّرج من درجات الوالء لل ِّنظام؛ إذ يُر َّجح أن تكون وحدات ال ّنخبة أكرث وال ًء من
األكادمي ّية العسكريّة ً
عامل ها ًّما ،يجري االصطفاف داخل الجيش عىل الجيش ال ِّنظامي الذي يتح ّول والؤه بسهول ٍة أكرب إىل الثّورة.
أساسه؛ إذ مييل أفراد ال ّدفعة الواحدة إىل التّكاتف والتّعاضد طيلة
وبوسعنا أن نذكر أمثل ًة كثري ًة عىل ذلك؛ فقد ّأسس ال ّرئيس الغاين
حياتهم العسكريّة.
كوامي نكروما الحرس ال ِّرئايس يف عام  ،1960وكان وحد ًة بحجم
ٍ
ٍ
وضابط،
جندي
سنوات أن أصبحت 1200
ست
ويف بعض الجيوش ،ينحدر الض ّباط من أصو ٍل اجتامع ّي ٍة مختلف ٍة إىل ح ٍّد رسيّ ٍة ،ما لبثت بعد ّ
ٍّ
الخاص" .وشكّل وجود هذه الق ّوة
نخب اجتامع ّي ٍة ،وعاد ًة ما ينحدرون وأصبح اسمها "فوج الحرس ال ّرئايس
كبريٍ .فقد يكون بعضهم منتم ًيا إىل ٍ
ّ
رشا لالستقالل املهني للجيش ال ّنظامي
رس كانت الخدمة العسكريّة فيها تقلي ًدا عريقًا رفيع الشّ أن ،بينام املوازية املم ّيزة تهدي ًدا مبا ً
من أ ٍ
(((
رس ترى ولصورته ،كام رفع درجة االستياء املوجود من نظام نكروما  .ويف
ينحدر قس ٌم آخر من منابت اجتامعيّ ٍة ّ
أقل نفوذًا؛ أي من أ ٍ
عامل أساس ًّيا يف ارتقاء املنزلة االجتامع ّية .ويف العراق وقع تأسيس الحرس الجمهوري ال ّنخبوي عام  ،1969عىل
االنخراط يف الجيش ً
الخاص،
شخيص لل ّرئيس (الحقًا الحرس الجمهوري
حرس
ّه
ن
أ
اعتبار
ّ
ٌ
ٌّ
6 Debora Yarsike Ball, “Ethnic Conflict, Unit Performance, and the Soviet
Armed Forces", Armed Forces & Society, vol 20, no.2 (Winter 1994), pp. 239258

7 Simon Baynham, The Military and Politics in Nkrumah’s Ghana (Boulder,
CO: Westview Press, 1988), p. 139.
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الخاصة يف الحرس الجمهوري) .وقاتل
وس ّمي أيضً ا ق ّوات الحامية
ّ
ُ
هذا الحرس مبصداق ّي ٍة عالي ٍة يف حروب العراق ،وأصبح يف عهد ص ّدام
قيص مبارش ًة((( .غري أنّه توجد بعض األمثلة،
حسني تحت قيادة ابنه ّ
التي ال تدعم فرض ّية والء ق ّوات ال ّنخبة لل ّنظام؛ فبعد الحرب العامل ّية
الثّانية ،أنشأ إمرباطور إثيوبيا هيال سياليس وحد ًة عسكريّ ًة ذات
ِح َرف ّي ٍة عالي ٍة – تُدعى بالحرس اإلمرباطوري  -تدين له بالوالء شخص ًّيا.
اطوري  -وليس
ويف كانون األ ّول  /ديسمرب  ،1960كان الحرس اإلمرب
ّ
انقالب ،واستوىل لفرت ٍة وجيز ٍة
ظامي  -هو من قام مبحاولة
ٍ
الجيش ال ّن ّ
(((
مستغل وجود اإلمرباطور خارج البالد .
ًّ
عىل العاصمة أديس أبابا،
االنقسامات بين الجيش
وأجهزة ال ّدولة األمنيّة األخرى

املؤسسات ّيون للق ّوات
يف ال ّدول االستبداديّة ،ال يكون املنافسون
ّ
املسلّحة ال ِّنظامية من داخل الجيش بل من خارج هيكله التّنظيمي؛
الشطة الرسيّة ،التي تغدو قويّ ًة وذات حظو ٍة عند ال ّنظام
كالشطة أو ّ
ّ
يل ،أو
(كجهاز ّ
الشطة يف عهد ال ّرئيس التّونيس زين العابدين بن ع ّ
الشطة الرسيّة يف عهد ال ّرئيس ال ّروماين نيكوالي تشاوشيسكو) .وقد
ّ
يكون ال ّدافع وراء إنشاء أجهز ٍة أمن ّي ٍة مختلف ٍة ،هو منح مناصب
قياديّ ٍة ألعضاء األرسة الحاكمة (كالبحرين وليبيا واليمن) ،إضاف ًة إىل
كل منها ونفوذ الق ّوات ال ِّنظام ّية .وينظر
تحقيق التّوازن بني نفوذ ٍّ
الجيش عاد ًة إىل هذه الكيانات بعني ال ّريبة؛ ألنّه يشكِّك يف والئها
السيايس ويف مواقفها املحت َملَة من الثّورة.
ّ
االنقسامات بين فروع الق ّوات المسلّحة

غال ًبا ما يرتبط أفراد الق ّوات الربيّة أو البحريّة أو الجويّة بفروعهم
املعني (ال ّرب أو
التي ينتمون إليها ارتباطًا وثيقًا .والحقيقة أ ّن الفرع
ّ
البحر أو الج ّو) ،هو الذي يش ِّجع مثل هذا الوالء ويغذّيه بعناي ٍة؛
السالح.
ألنّه يع ِّزز يف الجنود روح ال ِّرفاقيّة واالرتباط بذلك ال ّنوع من ِّ
املؤسسة العسكريّة بخصائص مع ّين ٍة؛
ويختص ّ
ّ
كل فر ٍع من فروع ّ
فمثل ،يُع ّد سالح البحريّة يف كثريٍ من الجيوش نخبويًّا ،ويُع ّد سالح
ً
ويعب االرتباط
الج ّو متق ِّد ًما تقنيًّا ومعتا ًدا عىل األوضاع املريحةِّ .
ٍ
بسلوك مناوئٍ لفروع األسلحة األخرى.
السالح عن نفسه
بفر ٍع ما من ّ
8 Ibrahim Al-Marashi, “Iraq’s Security and Intelligence Network: A Guide
and Analysis”, Middle East Review of International Affairs, vol. 6, no.3
(September 2002), available at: http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue3/
jv6n3a1.html.
9 Ernest W. Lefever, Spear & Scepter, Army, Police, and Politics in Tropical
Africa (Washington, DC: Brookings Institution Press, 1970), p. 146.
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ويف كثريٍ من األنظمة العسكريّة ،نجد أحد الفروع (الق ّوات الربيّة
السياسة ،بينام تقنع الفروع األخرى بالبقاء
يف الغالب) منخرطًا يف ّ
محايدةً .ونظام الكولونيالت (العقداء) اليوناين ( )1974 -1967خري
ٍ
كولونيل
ً
عسكري مك َّونٍ من 12
مجلس
مثا ٍل عىل ذلك؛ إذ كان مبنزلة
ٍّ
سالحي الج ّو والبحريّة عدم
من الق ّوات الربيّة .وكان معروفًا عن
ْ
تح ّمسهام ملساندة ال ِّنظام ،كام مل يكن لهام دو ٌر بار ٌز يف الحكم ،حتّى
انقالب
أ ّن ض ّباطًا من البحريّة تو ّرطوا يف أيّار  /مايو  1973يف محاولة
ٍ
مضا ٍّد فاشل ٍة(.((1
االنقسام بين األجيال
(الجنراالت في وجه صغار الضبّاط)

كث ًريا ما يُع ّد التّباين يف وجهات ال ّنظر بني الشّ باب والكهول مصد ًرا
خاص يف الق ّوات
ّ
للصاع.
الصاع بني األجيال عىل نح ٍو ٍّ
ويتجل ذلك ّ
ِّ
املسلّحة .إذ هي تنظي ٌم صارم الرتاتب ّية ،يُرتجم فيه العمر – أي
رتب أسمى ،وإىل رواتب أعىل ،وامتياز ٍ
ات أكرث،
فرتة الخدمة – إىل ٍ
الصغار أن يكونوا أكرث تح ّر ًرا
ومسؤول ّيات أكرب.
ويغلب عىل الض ّباط ِّ
ُ
داعم للعمل
ونزو ًعا نحو ال ّراديكال ّية .وهو ما يُر ِّجح وقوفهم موقفًا ً
الثّوري .عالو ًة عىل ذلك ،ونظ ًرا إىل قرص فرتة خدمتهم يف الجيش ،فإ ّن
ال ّنظام القائم ال مينحهم ّإل صالحيّ ٍ
أقل ،ولهذا يُر َّجح أن يساندوا
ات ّ
الثّورات أكرث من زمالئهم األكرب س ًّنا .ومث ّة العديد من األمثلة عن
انقالبات وثور ٍ
ٍ
ات أيّدها ض ّبا ٌط صغا ٌر ،إثر تعارضهم مع رؤسائهم؛
مثلام حدث يف مرص (سنة  ،)1952ويف تركيا (سنة  )1960والربتغال
(سنة  )1974وغانا (سنة .)1979
تجنيدا إلزام ًيّا
جنود محترفون في مقابل مجنّدين
ً

أي ٍ
جيش ،صفة الجنود الذين يَنضَ ُوون تحت
من أه ّم خصائص ّ
صفوفه ،ومعرفة إن كانوا متط ّوعني بإرادتهم الح ّرة أو مج ّندين لتأدية
الخدمة اإللزام ّية .فاملتط ِّوعون هم مجموع ٌة من الشّ باب والشّ ابات
الذين اختاروا الخدمة العسكريّة مبحض إرادتهم ،وهم أميل إىل تب ّني
الصارم وقيَمه املحا ِفظة .ومن
تراتبيّة الجيش وانضباطه ونظام حياته ّ
جه ٍة أخرى ،ميثِّل املج َّندون جميع مك ّونات املجتمع (أو يُفرتض بهم
أن يكونوا كذلك) ،إذا ما وقع تجنيدهم بكيف ّي ٍة عادل ٍة .وامله ّم هنا،
أ ّن املج َّندين هم عىل األرجح أكرث تعاطفًا مع الثّورة ذات القاعدة
الشّ عبية العريضة ،بينام ير ّجح أن يلتزم املتط ِّوعون مبوقف قيادة
10 Zoltan Barany, The Soldier and the Changing State: Building Democratic
Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2012), pp. 131-132.
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مواقف الجيوش من ّ
الثورات

الجيش .وبنا ًء عليه ،فإ ّن املتط ّوعني هم أكرث استعدا ًدا من املج َّندين
الستخدام العنف ض ّد املتظاهرين.
تتّفق انتفاضات القرن الحادي والعرشين جميعها مع هذه االفرتاضات
عمليًّا .فالثّورات التي تحدث يف دو ٍل جيوشُ ها مك َّون ٌة من مج ّندين
ينتمون إىل عا ّمة الشّ عب ،غال ًبا ما تنجح .واألمثلة عىل ذلك كثريةٌ:
رصبيا والجبل األسود ( ،)2000وجورجيا ( ،)2003وأوكرانيا (،)2005
ولبنان ( ،)2005وقرغيزستان ( ،)2005وتونس ( ،)2011ومرص (.)2011
وعىل ال ّنقيض من ذلك ،مل تنجح الثّورات التي وقعت يف ال ّدول التي
تتك ّون جيوشها من متط ِّوعني محرتفني انض ّموا إىل الق ّوات املسلّحة
عرب التط ّوع أو التّجنيد االنتقايئ .ومثال ذلك ما وقع يف بورما (،)2007
وزميبابوي ( ،)2008وإيران ( ،)2009والبحرين (.((1()2011

املسلّحة اإلمرباطوريّة إدار ًة مبارشةً؛ فكان يُرشف شخص ًّيا عىل جميع
القوي الذي يع ّد 400
التقيات ،من "رتبة رائد" وما فوقها ،يف جيشه
ّ
ّ
ألف جندي .هذا ما ح ّول الق ّوات املسلّحة إىل "عمالق ُمقعد" ،غري
قادر عىل القيام بفعلٍ جري ٍء( .((1وباختصارٍ ،فإ ّن تاريخ الجرناالت
عامل ينبغي عىل املحلِّل املتيقِّظ أخذه باالعتبار عندما
كص ّناع قرا ٍر ٌ
يدرس ردة فعلهم تجاه الثّورة.

استقالليّة الجنراالت في اتّخاذ القرارات

ما مدى حريّة الجرناالت يف اتِّخاذ القرارات؟ هل هم مق َّيدون بقرارات
حكّامهم املدنيّني ،أم يُس َمح لهم بات ِّخاذ خيار ٍ
ات مستقلّ ٍة تتعلّق
بشؤونهم املهنيّة؟ إ ّن مأىت طرح هذين السؤالني يكمن يف الفروق
القامئة داخل الق ّوات املسلّحة بني ما يدعوه صامويل هنتينغتون
"السيطرة املوضوع ّية" (تلك التي يتمتّع الجرناالت يف ظلّها بقد ٍر كبريٍ
ّ
و"السيطرة الذّاتيّة" (وهي التي يخضع فيها
من االستقالليّة املهنيّة)ّ ،
الجرناالت لرقاب ٍة دقيق ٍة ،وال يتمتّعون إلّ بح ٍّد أدىن من صالح ّيات
ات ّخاذ القرار)( .((1ففي بعض ال ّدول ،متسك ال ّدولة زمام الجيش بقبض ٍة
السياسة (كاألرجنتني) ،أو بسبب
قويّ ٍة؛ إ ّما بسبب تد ّخلٍ سابقٍ له يف ّ
الخوف من أن تؤ ّدي استقالل ّية قرار الجرناالت إىل زيادة استقالل ّيتهم
السياسة
عن الحكومةّ ،
مم قد يتح ّول يف نهاية املطاف إىل تدخّلهم يف ّ
(كالهند واليابان).
لب املسألة ،يف أ ّن ال ّنخب العسكريّة التي مل تَ ْعتَد اتّخاذ
ويكمن ّ
قرار ٍ
ات مه ّمة ،والتي تكون أنظار الحكّام املدنيّني مسلَّط ًة عليها
باستمرارٍ ،قد ترت ّدد أو متتنع عن اإلقدام عىل فعلٍ حاسمٍ  .ويف بعض
الحاالت ،تشعر هذه ال ّنخب عمل ًّيا بالشّ لل أمام املسؤول ّية الهائلة
امللقاة عىل عاتقها؛ إذ ما املوقف الذي يجب أن تتخّذه تجاه ال ّنظام؟
أهو مساندته أم االنقالب ض ّده؟ وخري مثا ٍل عىل ذلك ما حدث لقيادة
الجيش اإليراين أثناء الثّورة اإلسالمية 1979-1978؛ تلك الثّورة التي
أطاحت بالشّ اه مح ّمد رضا بهلوي .وقد أدار الشّ اه شؤون الق ّوات
11 Lutterbeck, pp. 16-17.
12 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1957), pp. 79-83.

العوامل المتعلّقة بال ّدولة
أقل عد ًدا ،وعىل الجيش أن يأخذها بعني االعتبار ،يف ما
متغيات ّ
مث ّة ِّ
املتغيات هي ذات
تعلّق بجانب الدولة من املعادلة .غري أ ّن هذه
ّ
املتغيين األ ّولني؛
أهميّ ٍة شديد ٍة يف معظم الحاالت ،ونعني تحدي ًدا
ّ
فكل من
وهام :معاملة ال ِّنظام للجيش ،وتقييم الجرناالت أداء ال ّنظامٌّ .
حاسم يف موقف الق ّوات
عامل
الطّرفني ميكن أن يقلب امليزان ويصبح ً
ً
املسلّحة من الثّورة.
معاملة النّظام للجيش

بعد استبعاد تأثري العوامل األخرى ،يُالحظ أنّه إذا ما عامل ال ّنظام
الق ّوات املسلّحة معامل ًة ج ّيدةً ،فمن املر ّجح أن يسانده الجرناالت يف
صحيح؛ فإذا كانت معاملة
حال اندلعت ض ّده ثورةٌ .والعكس أيضً ا
ٌ
ال ّنظام للجيش س ِّيئةً ،فري َّجح أن ينقلب العسكر عىل حكّامهم املدن ّيني.
السياق  -عىل ع ّدة عنارص؛
وتنطوي املعاملة املُتَح َّدثُ عنها  -يف هذا ّ
أ ّولها :هل يعتني ال ّنظام بالق ّوات املسلّحة من ال ّناحية املال ّية؛ وذلك
السلك العسكري -
مبنح الجنود املحرتفني بالخصوص الذين هم يف ّ
رواتب وامتياز ٍ
ات الئق ٍة؟
صف وجنو ًدا متط ِّوعني -
ضبّاطًا وضبّاط ٍّ
َ
ثانيها :هل يؤ ّمن ال ّنظام للق ّوات املسلّحة القواعد واألسلحة والوقود
الضورية لتنفيذ مها ّمها؟ ثالثها:
وقطع الغيار وغريها من األدوات ّ
13 Steven R. Ward, Immortal, A Military History of Iran and Its Armed
Forces (Washington: Georgetown University Press, 2009), pp. 210-218.
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والتقيات
هل تتدخّل ال ّدولة يف الشّ ؤون املهن ّية للجيش كالتّدريب ّ
االعتياديّة ،وتحاول التحكّم يف ّ
الخاصة بالحياة
أدق التّفاصيل
ّ
العسكريّة؟ رابعها :هل يستند ال ّنظام إىل مبادئ األقدم ّية والجدارة يف
التقيات داخل صفوف الجرناالت؟ خامسها :هل تو ّرط ال ّدول ُة
إقرار ّ
مهم ٍت مته ِّور ٍة وغري رضوريّ ٍة وتفتقر إىل الشّ عبية يف صفوف
َ
الجيش يف ّ
الجيش؟ سادسها :هل يش ِّجع ال ّنظام عىل جعل الق ّوات الحكوم ّية
شعبي واسعٍ ،وتتمتّع مبنزل ٍة اجتامع ّي ٍة رفيع ٍة؟
تحظى باحرتامٍ
ٍّ

الخارسة بدعم الجيش؛ أل ّن الجرناالت مييلون إىل إلقاء اللّوم عىل
السياسية نتيجة سياساتهم التي أدخلت البالد يف أتون الحرب،
ال ّنخب ّ
ولسوء إدارتهم أثناء خوض الحرب .عالو ًة عىل ذلك ،غال ًبا ما تتع ّرض
حرب طويل ٍة مضني ٍة وخارس ٍة .ومن
كتلة الض ّباط والجنود للتفكّك ،إثر ٍ
الصدد ،نذكر :كومونة باريس عام ،1871
أكرث األمثلة وضو ًحا يف هذا ّ
وعد ًدا كب ًريا من الثّورات التي أعقبت الحرب العامل ّية األوىل يف عام
( 1918كال ّنمسا وأملانيا واملجر).

املتغي يف ح ّد ذاته متع ّدد
ومن امله ّم التأكيد هنا عىل أ ّن هذا
ّ
الجوانب .فإدارة ال ّنظام للق ّوات املسلّحة ،تقوم يف نهاية املطاف عىل
ع ّدة عنارص :ال ّرواتب ،واالمتيازات ،وامتالك األسلحة ،ودرجة تدخّل
والسامح للجيش بالقيام بأنشط ٍة إضافيّ ٍة (كاألعامل ،واإلعالم...
ال ّدولةّ ،
فربا ينقلب ض ّد ال ّنظام
إلخ) .وحتّى يف حالة االعتناء ج ّي ًدا بالجيشّ ،
السيايس.
ُلب مصالحه األخرى؛ كاملنزلة االجتامعيّة أو ال ّنفوذ ِّ
إذا مل ت ّ
مثال عىل ما ذهبنا إليه ،ويتمثّل يف الجيش املرصي إبّان
وهنا نذكر ً
االنتفاضة األخرية .فعىل ال ّرغم من أنّه كان مح ّط عناي ٍة ماليّ ٍة كبري ٍة
بالسامح له بإدارة جز ٍء كبريٍ من االقتصاد
(مبنح ال ّرواتب الج ّيدة ،أو ّ
حصله من االمتيازات .ويعود ذلك
املرصي) ،فإنّه مل يكن مقتن ًعا مبا ّ
السيايس ،وال س ّيام
إىل
ٍ
أسباب ع ّد ٍة ،نجملها يف التايل -1 :تراجع نفوذه ّ
يف مواجهة جهاز األمن ال ّداخيل -2 ،ازدراؤه الشّ ديد البن مبارك القوي
جامل ،الذي كان يُه َّيأ لخالفة والده -3 ،عجز ال ّنظام عن إيجاد الحلول
ملشاكل البطالة والتطرف اإلسالمي.

توجيهات النّظام للجيش

نظرة الجنراالت إلى النّظام القائم

كيف تق ِّيم القيادة العسكريّة العليا ال ّنظام؟ هل يَ ُع ّد الجرناالت
خب السياسيّة رشعيّةً؟ هل يعتقدون أ ّن ال ّنظام يحظى بالشّ عبية
ال ّن َ
يف املجتمع عمو ًما ،أم يرون أ ّن غالب ّية الشّ عب راغب ٌة يف استبداله؟
وشعبي وتسعى
قوي
إ ّن مساندة ال ّنخب العسكريّة نظا ًما تعتقد أنّه ٌّ
ٌّ
أقل ّي ٌة صغري ٌة من املتم ّردين ال ّراديكاليني إلطاحته ،هو موقف م َر َّج ٌح
أكرث من تأييد تلك النخب لنظامٍ تع ّده ضعيفًا وفاق ًدا للشّ عبية ومن
ومم ال ّ
السلبية لرشع ّية
السهل إسقاطهّ .
ّ
شك فيه أ ّن نظرة العسكر ّ
ال ِّنظام ،كانت من األسباب املهمة لتأييد الجيش للثّورات يف رومانيا
( )1989وتونس ( )2011ومرص (.)2011
كام يصبح موقف الجيش من رشع ّية ال ِّنظام بعد الهزمية العسكريّة
موقفًا سلبيًّا يف الغالب .وكث ًريا ما تحظى الثّورات يف أعقاب الحروب

تحتاج الق ّوات املسلّحة أثناء االنتفاضات الثّورية إىل أوامر ال لبس
فيها من قادتها املدن ّيني .ومن تلك األوامر ما يتعلّق بطبيعة املرحلة
وبأي طريق ٍة؟ فهل تستخدم
يتعي عىل الجيش أن يتدخّل فيهاّ ،
التي ّ
الشطة ض ّد املتظاهرين ،أم عليها أن تلجأ إىل األسلحة الثّقيلة
أسلوب ّ
والذّخرية الحيّة ض ّدهم؟
إ ّن عىل القادة السياسيّني أن يتّخذوا هذه القرارات وأن ينقلوها
بوضو ٍح إىل القيادة العسكريّة .فإذا تلقّت أهدافًا واضح ًة من
رصف يف التّعامل مع
القيادة السياسيّة ،فإ ّن قيادة الجيش تت ّ
ٍ
إشارات متضارب ًة أو رسائل
عم إذا تلقّت
الثّورة بكيف ّي ٍة مختلف ٍة ّ
أي توجي ٍه عىل اإلطالق .ومن السهل
مرت ّدد ًة أو متناقض ًة أو مل ّ
تتلق ّ
تقدير أهم ّية الفروق بني القيادة الواضحة والقيادة املرتبكة إذا
قارنّا التّوجيه الذي تلقّاه الجيش اإلمرباطوري ال ّرويس عشيّة انتهاء
الحروب الخارسة يف ثورة عام  1905الفاشلة ،بالتّوجيه الذي تلقّاه
يف ثورة شباط  /فرباير  1917املنترصة(.((1

العوامل المجتمعيّة
يشكّل املجتمع الذي ينرث بذور الثّورة ،املصدر ال ّرئيس الثّالث
للمعلومات املتوفِّرة عن الثّورة بال ّنسبة إىل الجيش .ويتأث ّر سلوك
بالسامت املختلفة للتظاهرات .إذ غال ًبا
الجيش تجاه الثّورة كث ًريا ّ
ما يُح ّدد حجم التظاهرات ر ّدة فعل الجيش ويق ّرر تدخّله أو عدم
تدخّله لقمعها .بيد أ ّن تركيبة املحت ّجني وطبيعة االحتجاجات ،من
شأنهام التّأثري بقوة يف كيفيّة ر ّد الجيش عىل تلك التظاهرات .ومث ّة
عوامل مجتمع ّي ٌة أخرى تنضاف إىل ذلك؛ هي تص ّور الجرناالت لحجم
ال ّدعم الشّ عبي للثّورة ،ودرجة التّهديد الذي متثّله بالنسبة إىل ال ّنظام.
14 Theda Skocpol, State and Social Revolutions: A Comparative Analaysis
of France, Russia and China (Cambridge University Press, 1979), pp. 95-99.
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مواقف الجيوش من ّ
الثورات

حجم التظاهرات
وتركيبة المشاركين فيها وطبيعتها

يضطلع حجم االحتجاجات بدو ٍر كب ٍري يف تحديد سلوك الجيش.
الشطة أو
الصغرية ال تستدعي التدخّل عادةً؛ أل ّن بوسع ّ
فالتظاهرات ّ
األجهزة األمنيّة أو الق ّوات شبه العسكريّة أن تتعامل معها .وإذا وقع
ٍ
(وخصوصا
احتجاجات صغري ٍة نسب ًّيا
نرش وحدات الجيش ملواجهة
ً
ٍ
عربات مصفّح ٍة ت ُستخدم
إذا ما وصلت إىل مكان االحتجاجات يف
غال ًبا للتّخويف ال غري) ،ففي ذلك إشارة إىل أ ّن ال ّنظام مص ِّم ٌم عىل
سحق االضطرابات برسع ٍة .وكلّام اتّسعت رقعة التظاهرة ،ازداد
احتامل تدخّل الجيش ال ّنظامي ملواجهتها .فالتظاهرات الحاشدة
التي يشارك فيها عرشات اآلالف من املحت ّجني ،تؤ ّدي عمو ًما إىل نرش
واضح بني حجم الحشود
وحدات الجيش .ومع ذلك ،ليس مث ّة راب ٌط
ٌ
واحتامل فتح الجيش ال ّنار عليها .ويتوقّف قرار الجيش بإطالق ال ّنار
ابطي :تركيبة التظاهرات ،وطبيعتها.
عىل املتظاهرين عىل عاملني مرت ْ
إ ّن أه ّم ما يح ّدد سامت التظاهرات ،هو معرفة هويّة املتظاهرين؛
أي إن كانوا ميثِّلون طيفًا واس ًعا من املجتمع ،أم فئ ًة ٍ /
فئات مع ّين ًة
منه؟ كام أ ّن احتامل استخدام الجيش للعنف إذا كان املتظاهرون
رجال ونسا ًء
مم لو كانت التظاهرة تض ّم ً
شبابًا راديكاليّني أكرب بكثريٍ ّ
عامل
كل األعامر ،ميثّلون رؤى سياس ّية مختلفة .ويوجد ٌ
وأطفال من ّ
ً
آخر مه ٌّم ،هو الهويّة ال ّدينية  -العرقيّة للمتظاهرين ،وال سيّام إذا
السائدة يف الجيش .ولقد
كانت مختلف ًة عن الهويّة ال ّدينية-العرق ّية ّ
السبب األه ّم وراء دعم الجيش البحريني نظام امللك حمد يف
كان ّ
الثّورة األخرية ،االختالف بني الهويّة ال ّدينية للجيش وال ّنخب الحاكمة
(مسلمني س ّنة) من جهة واملتظاهرين من جه ٍة أخرى (معظمهم من
األغلبيّة الشّ يعية امله ّمشة).
ويتّخذ بعض االحتجاجات صــورة مسري ٍة سلميّ ٍة ،بينام تتح ّول
ٍ
مواجهات جسديّ ٍة مع ق ّوات األمن أو مع
احتجاجاتٌ أخرى إىل
للسلطة أو حتى مع املا ّرة يف الطّريق .ومن الواضح
متظاهرين مناوئني ّ
أن طبيعة االحتجاجات تدخل يف ح ِّيز تحديد كيف ّية تعامل الجيش
معها .وعىل العموم ،كلّام كانت االحتجاجات أكرث عنفًا ،زاد احتامل
مواجهة الجنود لها ٍ
بعنف .ومن ال ّنادر عمل ًّيا ،أن ينزل الجيش ملواجهة
تظاهر ٍ
ات سلم ّي ٍة منظّم ٍة قانون ًّيا .وإذا حدث ذلك وفعل ،فمن ال ّنادر
أن يقمعها ٍ
السلمية أحيانًا،
بعنف .وقد يقوم الجيش بسحق املسريات ّ
لك ّن هذا األمر نادر الحدوث بالتّأكيد ،كام قد تن ُدر يف الغالب مهادنة

ال ّنظام للمتظاهرين .ومن األمثلة القريبة عىل ذلك :قمع الجيش
السوري العنيف لالحتجاجات السلم ّية يف درعا (آذار /مارس .)2011
سج ُّ
ل سلوك الجيش تجاه المجتمع
ِ

املؤسسة العسكريّة ليست جز ًءا من ال ّدولة فحسب ،بل هي أيضً ا
إ ّن ّ
من املجتمع الذي ينتمي أفرادها إليه .وير َّجح أن يؤث ِّر سلوك الق ّوات
جانب من الثورة يجب
أي
ٍ
املسلّحة تجاه املجتمع يف حساباتها بشأن ّ
أن تتدخّل لصالحه .فالجيش الذي يقمع التظاهرات بوحشيّ ٍة ،وينتهك
حقوق اإلنسان ،ويتو ّرط يف أعامل فسا ٍد واسعة ال ّنطاق ،ويعامل
ال ّناس عمو ًما معامل ًة سيّئةً؛ سيقف مع ال ّنظام القائم عىل األرجح،
ولن يدعم القوى الثّورية التي ما إن ينقشع غبار الثّورة حتّى تخضعه
مثل
السبب ،من غري املستغرب ً
السابقة .ولهذا ّ
للمحاسبة عىل جرامئه ّ
تخل الكتلة العسكريّة الحاكمة يف تشييل عن السلطة يف عام ،1990
ّ
السابق حصان ًة من املحاسبة عىل
برشط
أسايس يتمثّل يف منح ال ّنظام ّ
ًّ
انتهاكات حقوق اإلنسان املرت َكبة يف املايض.
شعبيّة الثّورة

عامل آخر يدخل يف حسابات الجيش ،بشأن كيف ّية التّعامل مع
مث ّة ٌ
الثّورة ،وهو تص ّور الجرناالت لل ّدعم الشّ عبي الذي تحظى به الثّورة.
فإذا استثنينا تأثري العوامل األخرى املذكورة أعاله ،فإ ّن الجرناالت
اجتامعي واسعٍ.
يدعمون الثّورة عىل األرجح ،عندما تحظى بدعمٍ
ٍّ
والعكس صحيح؛ إذ من املستبعد أن تنال مساندة الجيش إذا مل
تدعمها رشيحة واسعة من السكان.
الــروري معرفة جميع
ومع ذلــك ،وكام هي الحال دو ًمــا ،من ّ
مثل امتيازات كثرية
جوانب الحالة العيان ّية .فإذا كان لدى الجرناالت ً
سيخرسونها إذا ما أطاحت الثّورة ذات القاعدة الشّ عبية العريضة
بال ّنظام ،فإنّهم سيقفون ض ّد الث ّوار .وسيتّخذون املوقف نفسه إن
مثل يف انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتوقّع أن يخضع
تو ّرط الجيش ً
للمحاسبة أو أن يقوم النظام الجديد بتخفيضات كبرية يف موازنة
الدفاع .ومن األمثلة الحديثة عىل ذلك االنتفاضة يف سورية؛ إذ مل متنع
قاعدتها االجتامعيّة العريضة النخب َة العسكريّة العلويّة من القتال
حتى ال ّنهاية؛ ألنها ال تنتظر رحم ًة من جانب الثّورة يف حال انتصارها،
الصاع وتاريخ ال ّنخبة العسكريّة العلويّة يف عهد آل
نظ ًرا إىل تاريخ ِّ
األسد (حافظ األسد [ ]2000-1970وابنه بشار [منذ عام .)]2000
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الحال يف البحرين  -مل يرتك تدخّل مجلس التّعاون الخليجي لدعم
مساعي الث ّوار للحصول على دعم الجيش
أي أث ٍر يف حساب ال ّنخب العسكريّة البحرينيّة؛ نظ ًرا
الصور املتكررة يف الثّورات قيا ُم املعارضني بوضع باقات ال ّزهور ال ّنظام القائم ّ
من ّ
ّ
عىل أبراج الدبابات التي أُرسلت لتخويف املحتجني أو إطالق النار إىل والئها ال ّراسخ للملك .واقترص دور التدخل عىل تسهيل عملهم يف
ّ
ّ
عليهم .فغالبا ما يدرك املشاركون يف الثّورة أنّه ال مفر لهم من قمع املعارضة.
ُ
َّ
ً
الحصول عىل دعم الجيش؛ حتى يحقّقوا االنتصار .وتاريخ الثّورات لقد ُعرف عن بعض الجيوش عدم دخولها يف معارك مع الق ّوات الغازية
ٌ
ظل الجيش التشيكوسلوفايك
فمثلّ ،
حافل مبناشدات الث ّوار للجنود من خالل دعوات التآخي والحمالت يف كثريٍ من األوضاع املختلفةً .
تدريب واملسلَّح أفضل تسلي ٍح يف ثكناته أثناء احتالل
السخط الشّ عبي وتر ّدي ال ّروح املعنويّة املد ّرب أحسن
ٍ
اإلعالمية ومحاوالت استغالل ّ
ٍ
يف صفوف الق ّوات املسلّحة ،وإطالق الوعود بات ّباع
تصب القوات األملانية للبالد عام  .1938وبعد ثالثني عا ًما ،اجتاحت
سياسات ّ
السوفييتية مدعوم ًة من ال ّدول األعضاء يف حلف وارسو
يف صالح املتعاطفني مع الجيش ومع االنتفاضة يف حال انتصارها .الق ّوات ّ
ويف معظم الحاالت ،يكون ض ّباط ال ّرتب ال ّدنيا
واملتوسطة وض ّباط تشيكوسلوفاكيا لقمع حركة ربيع براغ اإلصالحيّة .وم ّر ًة أخرى تخلّف
ّ
ّ
الصف والجنود العاديون أكرث تقبّ ًل ملناشدات الث ّوار من الجرناالت؛ جيش الشّ عب التشيكوسلوفايك عن قتالها .إ ّن من شأن االمتناع عن
ٍ
معلومات مفيد ًة أيضً ا؛ لتحليل الخرباء ،وللتعامل
ألنّه غالبًا ما تكون رواتبهم متدنّي ًة نسبيًّا ،ويشكون املعاملة السيّئة ،القتال ،أن يق ِّدم
ويتوقّعون مكاسب ّ
أقل من الض ّباط الكبار إذا استمر ال ّنظام القائم .املحت َمل للجيش مع االضطرابات املحل ّية.
ولقد استخدم الث ّوار دعوات التآخي عىل نطاقٍ واسعٍ يف كثريٍ من
ّ
الثّورات؛ مثل فرنسا ( ،)1871 ،1848 ،1789وروسيا ( ،)1917واملجر الم ّد الثوري
( ،)1956وإيران ( ،)1979والثّورات العربيّة الحديثة كافّةً ،باستثناء تشهد لحظاتٌ نادر ٌة يف التّاريخ تعاق ًبا رسي ًعا لعد ٍد من الثّورات؛ إذ عاد ًة
ثورة البحرين.
ما متت ّد "العدوى" الثّورية إىل الدول املجاورة .وت ُدعى هذه الظّاهرة بـ
الشقية عام ،1989
"امل ّد الثّوري" .وقد حدثت هذه الظاهرة يف أوروبّا ّ
المتغيّرات الخارجيّة
السابق (يف الفرتة املمت ّدة من 1990
ويف جمهوريّات االتِّحاد السوفييتي ّ
ٍ
حاالت
الشق األوسط وشامل أفريقيا عام  .2011ويف
إىل  ،)2008ويف ّ
إ ّن جميع العوامل املؤث ّرة يف كيفيّة تعامل الجيش مع الثورة ،هي
نادر ٍة ج ًّدا ،تنتقل الثّورات فعليًّا من قا ّر ٍة إىل أخرى ،كام حدث بني أوروبّا
عوامل داخل ّيةٌ؛ مبعنى أنّها تنبع من داخل الجيش أو من ال ّدولة أو
اللتين ّية يف الفرتة املمت ّدة من 1848إىل  .((1(1849فكيف يؤث ّر
وأمريكا ّ
من املجتمع .ومع ذلك ،فرمبا يكون للمحيط الخارجي  -اإلقليمي هذا امل ّد الثّوري يف حسابات الجرناالت؟ إ ّن الض ّباط الذين شاهدوا للت ّو
وال ّدويل  -تأث ٌري ما يف موقف الجيش من الثّورة؛ إذ قد ِّ
يغي قرار نظا ًما يسقط يف دول ٍة مجاور ٍة ،سيضعون ذلك يف حسبانهم ،وسيميلون
الجرناالت املتعلّق بكيفيّة التعامل مع الثّورة.
إىل دعم الثّورة يف بلدهم أكرث من الوقوف يف وجه "م ّد التاريخ"
والوقوف إىل جانب ما يع ّدونه قضي ًة خارسةً .وعىل ال ّنقيض من ذلك،
إمكانيّة التد ّ
خل الخارجي
يضاعف املص ُري الذي لق َيه الحكّام الديكتاتوريون يف أماكن أخرى من
إ ّن إمكان ّية التدخّل الخارجي يف كثريٍ من األوضــاع ،هي
فمثل أدرك القادة
املتغي جهد الجرناالت للبقاء يف السلطة وسحق الثوراتً .
ّ
ٍ
انتفاضات ثوريّةً .وهنا يُطرح البورميون أثناء "ثورة الزعفران" عام  2007أن مصريهم لن يكون أفضل
الخارجي األه ّم يف ال ّدول التي تشهد
سؤاالن أساس ّيان :هل مث ّة إمكان ّي ٌة واقع ّي ٌة للتدخّل الخارجي؟ ولصالح من مصري تشاوشيسكو .كام ال يسع أح ًدا التّشكيك يف أ ّن مصري القذّايف
رضا يف ذهن بشار األسد
من ستتدخّل القوى الخارجيّة :لصالح الثّورة أم لصالح ال ّنظام القائم؟ والقادة اآلخرين املخلوعني يف املنطقة ،كان حا ً
عند اندالع الحرب األهل ّية يف سورية(.((1
وعىل ال ّرغم من أ ّن خطر التدخّل الخارجي غري مطرو ٍح يف كثريٍ من
الصعب إغفال أهم ّيته كمعطى يف بعض الحاالت15 Kurt Weyland, “The Diffusion of Revolution: ‘1848’ in Europe and Latin .
الثّورات ،فإنّه من ّ
America”, International Organization, vol. 63, no.3 (July 2009), pp. 391-423.
ففي ثورة ليبيا التي وقعت مؤ ّخ ًرا ،دفعت الغارات الجويّة املتوقَّعة
16 Christina Fink, “The Moment of the Monks: Burma, 2007”, in Adam
لحلف ال ّناتو الكثريين من ضبّاط القذّايف إىل االنشقاق ،بل وإىل
Roberts and Timothy Garton Ash, (eds.), Civil Resistance and Power Politics
ٍ
ٍ
حاالت أخرى  -كام هي
حاالت كثري ٍة .ولكن يف
االنضامم إىل الث ّوار يف
(Oxford: Oxford University Press, 2009), p. 361.

دراسات وأوراق تحليليّة
مواقف الجيوش من ّ
الثورات

انفتاح الضبّاط على الخارج

وخاص ًة ذوي ال ّرتب العليا  -عىل الخارج،
إ ّن انفتاح ض ّباط الجيش -
ّ
عامل يؤث ّر يف سلوكهم تجاه الثّورات .ففي الغالب ،ال
قد يصبح ً
تقترص األهداف املض َم َرة والرصيحة لل ّدول التي تعلّم ضبّاطًا أجانب
مؤسساتها التّعليمية ،عىل تقديم التّدريب املهني؛ بل تجعلهم
يف ّ
يل
رشبون القيم السياسيّة لهذه ال ّدول .برز ذلك عىل نح ٍو ج ٍّ
أيضً ا يت ّ
أثناء الحرب الباردة ،عندما كان الض ّباط األجانب يدرسون يف االت ّحاد
السوفييتي أو الواليات املتّحدة األمريكيّة أو اململكة املتحدة؛ إذ كان
ينتظر من هؤالء أن يصبحوا مؤيدين لل ّدول املضيفة.
ويف عامل ما بعد الحرب الباردة بالخصوص ،يتلقّى الض ّباط األجانب
تعليم يف
املؤسسات العسكريّة لل ّدول الدميقراطيّة
ً
ال ّدارسون يف ّ
العالقات الدميقراط ّية بني املدن ّيني والعسكر .فإذا ترك هذا التّعليم
ميل للتّعاطف مع
أث ًرا يف رؤية الضبّاط للعامل ،فرمبا يصبحون أكرث ً
اطي .ومع ذلك ،فإ ّن العالقة
الثّورات التي تهدف إىل إقامة حكمٍ دميقر ٍّ
عامل قليل األثر يف موقفهم من الثّورات ،ومن املستب َعد
بالخارج ،تُع ُّد ً
أن يفوق أث َر العوامل األكرث أهم ّيةً؛ كتعامل ال ّنظام مع الق ّوات
املسلّحة ،واالنقسامات داخل ال ّنخب العسكريّة .ويف بعض األحيان،
قد تجعل ال ّدراسة يف الخارج الض ّباط معادين لل ّدولة املضيفة .ومن
األمثلة عىل ذلك :منغستو هيال مريام الذي كان ضابطًا إثيوبيًّا واع ًدا،
درس يف الواليات املتّحدة ستّة أشه ٍر يف عام  .1967فقد منت لدى هذا
ٍ
زعيم
الضّ ابط مشاعر معادي ٌة لألمريكان ،وأصبح بعد عرش
سنوات ً
(((1
للمجلس العسكري الشّ يوعي الحاكم ونظامه القاتل .
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يف كانون األول  /ديسمرب  ،1989ق ّرر الجيش ال ّروماين  -وبعد فرت ٍة
قصري ٍة من الرت ّدد  -أن يدعم الشّ عب ض ّد نظام تشاوشيسكو؛ لع ّدة
مؤسس ًّيا
أسباب متوقَّع ٍة .فقد كان جيشً ا من املج ّندين ،تختلف قيادته ّ
الشطة الرسيّة التي كانت تتمتّع مبعامل ٍة تفضيل ّية من ال ِّنظام.
مع ّ
ومل يكن احرتام الجرناالت كب ًريا لنظام تشاوشيسكو ،يف حني واجهوا
تظاهر ٍ
ات سلم ّي ًة حاشد ًة ميثِّل املشاركون فيها املجتمع ال ّروماين برمته،
(((1
الشقية .
وكانوا موقنني بزوال األنظمة الشيوع ّية املتسارع يف أوروبا ّ
وقد نجحت الثورة ،وكانت حالة التغيري العنيف الوحيدة لألنظمة يف
املنطقة ،بفضل الدعم الحاسم للجيش.
مل يكن نظام الجرناالت يف بورما عرض ًة لخط ٍر ج ّدي يف عام ،2007
أسباب ميكن توقّعها؛ وأه ّمها أ ّن القيادة العسكريّة ،قد بقيت
لع ّدة
ٍ
من دون ٍّ
السلطة ،عىل ال ّرغم من
شك مو ّحدة ال ّرغبة يف البقاء يف ّ
إجامعها عىل رفض استخدام العنف ض ّد ال ّرهبان الع ّزل .لقد كان
القادة العسكريّون هم ال ّنظام ،وكان الجيش ق ّو ًة محرتفةً .ومل ينجح
ربا أل ّن املنشقّني املحت َملني
الث ّوار يف إقناع الجنود مبساندة قضيتهمّ ،
قد أدركوا أنّهم قد يدفعون هم الثمن يف ال ّنهاية ،إذا مل تتمكّن
االنتفاضة من إسقاط الجرناالت(.((1

لقد كان دعم الجيش التّونيس النتفاضة بالده متوقَّ ًعا ،مثلام كانت
معارضة الجيش البحريني العنيفة للتظاهرات أم ًرا متوقَّ ًعا .ذلك أ ّن
الجيش األ ّول كان جيشا من املج َّندين اإللزام ّيني ،وكان جز ًءا هامش ًّيا
مؤسسة بن عيل األمنية ،األمر الذي جعل رشع ّية ال ّنظام ضعيف ًة
من ّ
يف نظر الجنود ،بينام حظيت االنتفاضة بشعب ّي ٍة واسع ٍة ،وكان الجنود
منفتحني عىل دعوات التآخي .أ ّما الجيش الثّاين ،فقد كان جيشً ا
من املوالني لل ِّنظام واملرتزقة م ّمن لديهم مصلح ٌة وجوديّ ٌة يف سحق
تظاهر ٍ
أي فرص ٍة لكسب
ات تغلب عليها أكرثيّ ٌة شيع ّيةٌ ،ال متتلك ّ
العسكر إىل صفّها .كام كان الجيش يحظى مبعامل ٍة ج ّيد ٍة من جانب
الخالصة :أربعة سيناريوهات
تدخل من حلفاء البحرين الخارجيني لدعم إجراءاته.
ال ّنظام ،ويتوقع ً
(بعد فوات األوان)
من الواضح أن توقّع سلوك الجيوش تجاه الثّورات ،مل يكن عىل درج ٍة
الصعوبة يف جميع الحاالت؛ نظ ًرا لكرثة العوامل
السهولة أو ّ
تقدم دراسة العوامل املذكورة أعاله زا ًدا ها ًّما للمحلّلني ،يسمح لهم واحد ٍة من ّ
السؤال امله ّم
ّعات مدروس ٍة ملواقف الجيوش من الثّورات املستقبلية ،التي يُحتمل أن تؤث ِّر فيه .ومع ذلك ،فإ ّن مقاربة هذا ّ
بوضع توق ٍ
ّ
بالطريقة الشّ املة واملنهجيّة التي أقرت ُحها ،تؤ ِّمن أدا ًة مفيد ًة للمعنيني
صحيح أنّنا وصلنا إىل هذه ال ّنتائج بعد
وللآمل ال ّنهايئ لهذه الثّورات.
ٌ
بالسلوك املحتمل للقادة العسكريّني تجاه الثّورات يف املستقبل.
نبي أ ّن موقف الجيوش يف
وقوع الثّورات العرب ّية ،لكن بوسعنا أن ّ
بعض الثّورات األخرية ليس باملستغرب ،وكذلك نتيجة الثّورات نفسها.
17 Dawit Shifaw, The Diary of Terror: Ethiopia 1974 to 1991 (Bloomington,
IN: Trafford, 2012).

18 Zoltan Barany, Soldiers and Politics in Eastern Europe, 1945-1990
(London: Macmillan, 1993), pp. 155-159.
19 Fink, pp. 354-370; Mary P. Callahan, “Myanmar’s Perpetual Junta”, New
Left Review, vol. 60 (November-December 2009), pp. 27-63.
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وحدة الدراسات السوريّة المعاصرة
*
في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

المسألة السورية
**
في متاهة التجاذب اإلقليمي والدولي

ً
اســتنادا إلى موقــع ســورية الجيوبوليتيكي
تحليال للصراع في ســورية،
تقــدم هــذه الدراســة
ً
ّ
أن الثورة
المهــم ،وأهميتها في حقــل التحالفات اإلقليمية والتجاذبات الدولية .ترى الدراســة ّ
محموم
تنافس
تحولها من السلمية إلى العسكرة  -وقعت ضحية
السوريّة  -وخاصة بعد ّ
ٍ
ٍ
فــي إطــار لعبــة األمم لتحديد وجهــة الصراع الدائر ،ومســتقبل البلد ،وتوجهاتــه .وعلى الرغم
يتبــدل كثي ًرا منــذ بداية األزمة ،ســواء فيمــا تعلق بأهــداف الفاعلين
أن جوهــر الصــراع لــم
ّ
مــن ّ
أن الســياق اإلقليمــي طــرأت عليه
المحل ّييــن ،أو بمصالــح القــوى المؤثــرة واصطفافاتهــا ،إال ّ
ربما كان أبرزها اإلطاحة بحكم اإلخوان المســلمين في مصر ،وعودة الجيش
الملخصمهمة،
تغ ّيــرات
التنفيذي
إلى مســرح السياســة فيها؛ وتراجع مكانة تركيا اإلقليمية ،تحت تأثير النكسات التي واجهتها
قيــادة حــزب العدالــة والتنميــة؛ واحتمــال طغيــان التفكيــر البراغماتــي على سياســة طهران
توجه الســعودية نحو التخ ّلي عن حذرها
الخارج ّية بعد انتخاباتها الرئاســية .يضاف إلى ذلكّ ،
التصدي المباشر للمشروع اإليراني في المنطقة.
التقليدي ،وانتقالها إلى
ّ
ّ
تظــل األزمــة الســورية تــرواح مكانهــا – فال الحســم
وســط هــذا المشــهد اإلقليمــي المتبــدل،
اإلقليمي
السياســي محتمل – في ســياق حالة من االســتقطاب
العســكري ممكن وال الحل
ّ
ّ
ّ
والدولي ،وغياب إرادة دول ّية فاعلة لوضع ح ٍد لهذه المأساة.
ّ
السوري.
* وحدة تابعة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،تعنى بالشأن
ّ
** عالجت هذه الدراسة تط ّورات املسألة السوريّة إىل ما قبل أزمة استخدام السالح الكياموي يف  21آب /أغسطس  2013التي سيجري تناولها يف ورق ٍة
تنرش يف العدد املقبل من مجلة "سياسات عرب ّية".

دراسات وأوراق تحليليّة
المسألة السورية في متاهة التجاذب اإلقليمي والدولي

ما تزال األزمة السورية بعد مرور أكرث من عامني عىل بدايتها تنوء
بثقل التجاذبات اإلقليمية والدولية التي ما فتئت تزداد حدة مبرور
الوقت ،وتزداد معها معاناة السوريني جراء حالة رصاع خلفت وارءها
شع ًبا منكوبًا وبــا ًدا مدمرة .ففي الوقت الذي تبدي فيه القوى
اإلقليمية والدولية املهتمة بالشأن السوري رغبة يف إيصال األزمة إىل
خواتيمها ،فإننا ال نجد سن ًدا لهذه الرغبات عىل صعيد السياسات؛
فال الحسم العسكري ممكن  -نتيجة وجود قرار دويل يحول دونه -
وال اإلرادة قامئة للدفع نحو حل سيايس يحفظ ما بقي من قدرات
الدولة واملجتمع السوريني ،مام يبقي سورية ساحة تجري فيها تصفية
حسابات إقليمية ودولية ذات أبعاد جيوسرتاتيجية ،غري ذات صلة
بتطلعات السوريني أو باألهداف التي قاموا من أجلها بثورتهم .هذه
هي مالمح الرصاع الدائر يف سورية كام تبدو صيف عام  ،2013وهي
تكاد ال تختلف كث ًريا عام كانت عليه الحال عندما بدأ تدويل املسألة
السورية أواخر عام  .2011مع ذلك ،فإ ّن هذه الصورة العامة ال ينبغي
أن تحجب تفاصيل كثرية مهمة طرأت خالل األشهر القليلة املاضية،
عىل الصعد العسكرية والسياسية لألزمة السورية.

تداعيات اتفاق موسكو
على الوضع الميداني
منذ اتفاق موسكو بني وزيري الخارجية األمرييك والرويس مطلع
أيار /مايو  ،2013والذي جرى عىل أثره الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل
جديد لحل األزمة السورية ،يسفر عن تحقيق انتقال سيايس عىل
قاعدة املشاركة بني النظام واملعارضة ،بدأ نوع من السباق عىل األرض
لتعزيز مواقع الطرفني التفاوضية(((.
مع إعالن االتفاق ،بدا الطرفان األمرييك والرويس يف عجلة من أمرهام
لعقد املؤمتر ،فجرى رضب موعد له وهو نهاية أيار /مايو  .2013وعىل
الرغم من أ ّن البعض اعتقد منذ اللحظة األوىل أ ّن وزيري الخارجية
رسعا يف رضب هذا
األمرييك جون كريي والرويس سريغي الفروف رمبا ت ّ
املوعد القريب ،أو رمبا فشال يف توقع حجم الصعوبات التي تحول
دون عقده بهذه الرسعة ،فقد بدا أ ّن السلوك الرويس كان مقصو ًدا،
والذي اتضح أنه يسعى  -بعد تسجيله نقاط يف اتفاق موسكو بإغفال
 1للمزيد حول هذا االتفاق ،انظر" :اتفاق موسكو  ...بداية الحل أم انقالب أمرييك عىل
الثورة؟" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات:2013/5/11 ،
http://www.dohainstitute.org/release/1152f725-30ca-441c-82e8a1edde4b2230
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ذكر مصري األسد  -لرشاء وقت للنظام الذي بدا منهكًا بعد سلسلة
نجاحات حققتها املعارضة؛ عىل الصعيد العسكري بد ًءا من ترشين
الثاين /نوفمرب  2012خاصة يف مناطق الشامل ،وكذلك عىل الصعيد
السيايس ،إذ اكتملت عملية نزع الرشعية عن النظام ،عرب ًيا عىل األقل،
عندما جرت دعوة االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
لحضور القمة العربية يف الدوحة نهاية آذار /مارس  ،2013إذ تم
تسليمه مقعد سورية .أما ميدان ًيا ،فقد سيطرت املعارضة خالل هذه
الفرتة عىل أول مركز محافظة سورية وهي الرقة ،وكانت تحقق تقد ًما
يف مناطق أخرى من البالد ،مثل درعا يف الجنوب(((.
ركزت إسرتاتيجية تعزيز مواقع النظام التفاوضية قبل انعقاد مؤمتر
جنيف  2عىل املناطق األكرث أهمية بالنسبة إليه؛ أي حمص وريف
دمشق .يف هاتني املنطقتني بدأ النظام يعد الستعادة ما يعتقد أنه
"سورية املفيدة" (القلب) ،والتي تشمل املنطقة الغربية الوسطى
املمتدة من دمشق جنوبًا وحتى مناطق الساحل يف الشامل الغريب
مرو ًرا بحمص وحامة.
ومن أجل تحقيق هذه اإلسرتاتيجية ،سخّر حلفاء النظام كل اإلمكانات
للسامح له بتحقيق هذه األهداف؛ ففي حني توىل الروس تقديم ما
دعم
يلزم من سالح ومن غطاء سيايس ودبلومايس ،ق ّدمت إيران ً
ماديًا ولوجست ًيا واستشاريًا ،كام دفعت بقوات من حلفائها الشيعة
يف عموم املنطقة للقتال إىل جانب النظام الذي مل يكن لديه ما يكفي
من مقاتلني للزج بهم يف أتون الرصاع .ونتيجة االستعانة بقوات من
حزب الله اللبناين وميلشيات عراقية مختلفة ،متكّن النظام من إطباق
الحصار عىل الغوطة الرشقية يف ريف دمشق ،لكن نجاحه األبرز كان
يف حمص عندما متكن من استعادة مدينة القصري اإلسرتاتيجية الواقعة
عىل خط إمداد رئيس للمعارضة املسلحة من لبنان املجاور(((.
وعىل الرغم من شدة املقاومة التي أبدتها املعارضة يف املعركة التي
استغرقت نحو  17يو ًما استخدم خاللها النظام كل أنواع األسلحة
الثقيلة وبدعم من مقاتيل حزب الله ،فقد عمد النظام إىل استثامر
إنجازه يف القصري  -وهي املعركة التي ر ّوج لها باعتبارها بداية انتصاره
عىل الثورة  -يف تحقيق اخرتاقات مهمة عىل جبهات أخرى.
 2للمزيد عن النجاحات العسكرية التي حققتها املعارضة خالل هذ الفرتة ،انظر" :هل
تشكل سيطرة الثوار عىل الرقة نقطة تحول يف الثورة السورية؟" ،تقدير موقف ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات:2013/3/13 ،
http://www.dohainstitute.org/release/fbc5ef09-b276-4fc0-8080-3a42236af11c
 3للمزيد عن معركة القصري ،انظر" :معركة القصري :التداعيات واآلثار" ،تقدير موقف ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات:2013/5/23 ،
http://www.dohainstitute.org/release/23f50d5e-ec95-48d6-8cca-90d73030af6f
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شكّل سقوط القصري نكسة كبرية لقوى املعارضة ،لكنها مثلت يف
الوقت نفسه نقطة تحول يف حسابات حلفائها اإلقليميني والدوليني،
الذين فشلوا طوال أكرث من عامني يف موازاة الدعم الكبري الذي يقدمه
حلفاء النظام .لقد أشعر سقوط القصري هؤالء بخطورة املوقف
فاستنفروا قواهم للحيلولة دون تحقيق النظام أهدافه .ويف حني بدأ
قادة يف املعارضة العسكرية السورية يحذرون من إمكانية سقوط
حلب إذا ظل املوقف العريب والدويل عىل سلبيته ،شهدت عواصم
القرار اإلقليمية والدولية حركة سياسية نشطة لتطويق تداعيات
سقوط القصري؛ فعقدت جامعة الدول العربية اجتام ًعا يف القاهرة يف
 6حزيران /يونيو  2013دانت فيه تدخل حزب الله يف القتال الدائر يف
سورية ،كام عقد علامء الدين املسلمني يوم  13حزيران /يونيو 2013
اجتام ًعا طارئًا يف القاهرة اعتربوا يف ختامه أ ّن مشاركة إيران وحزب
الله يف القتال إىل جانب النظام السوري يعد مبنزلة إعالن حرب،
ودعوا إىل النفري والجهاد لنرصة الشعب السوري .أما دول ًيا ،فقد جاء
تغي املوقف األمرييك من تسليح املعارضة السورية.
التطور األبرز يف ّ
ظل متمسكًا برفضه تقديم أي دعم عسكري لقوات املعارضة
فبعد أن ّ
السورية ،قرر الرئيس األمرييك باراك أوباما أخ ًريا تغيري موقفه والتوجه
نحو تقديم أسلحة ملن تصفهم إدارته بأنهم قوى معتدلة يف املعارضة
السورية .وعقب سلسلة اجتامعات لفريق مجلس األمن القومي
األمرييك يف الفرتة  13-10حزيران /يونيو  ،2013خرجت إدارة أوباما
لتؤكد أ ّن النظام السوري استخدم أسلحة كياموية ضد معارضيه ،وأ ّن
شخصا ،وأ ّن ذلك يعد
هذا االستخدام أدى إىل مقتل  100إىل 150
ً
تجاوزًا للخط األحمر الذي وضعته واشنطن للنظام السوري يف متوز/
يوليو  2012وهددت مبوجبه بتغيري قواعد اللعبة يف تعاطيها مع
األزمة السورية(((.
عقب ذلك ،عقدت  11دولة مهتمة باألزمة السورية اجتام ًعا "ألصدقاء
الشعب السوري" يف العاصمة القطرية الدوحة يف  22حزيران /يونيو
 .2013وقد ض ّم االجتامع وزراء خارجية الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا وأملانيا وتركيا وقطر واإلمارات والسعودية والكويت واألردن
ومرص الذين وافقوا يف ختامه عىل تسليح املعارضة السورية ،يف حني
 4للمزيد عن املوقف األمرييك من تسليح املعارضة السورية ،انظر" :يف أسباب تغري
املوقف األمرييك من تسليح املعارضة السورية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات:2013/6/20 ،
http://www.dohainstitute.org/release/727d1855-1e21-47a3-8c87ba80d1f60be6
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تحدث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم
آل ثاين عن مقررات رسية للمؤمتر(((؛ اعتربها البعض بأنها رمبا تكون
محاولة لتنفيذ انقالب عسكري يطيح الرئيس السوري وميهد لتسوية
عىل قاعدة جنيف(((.
وقد أدت املساعدات العسكرية التي بدأت تتدفق من السعودية
وقطر خاصة ،إىل تعزيز مواقع املعارضة خالل الفرتة األخرية ،إذ شكلت
سيطرة الثوار عىل بلدة خان العسل اإلسرتاتيجية الواقعة عند مدخل
مهم عىل خسارة القصري.
حلب الجنويب وطرد قوات النظام منها ر ًدا ً
وتدل معظم املؤرشات عىل أ ّن الدعم السعودي يهدف خالل الفرتة
املقبلة إىل إخراج حلب عن سيطرة النظام ،باعتبار أ ّن ذلك سيشكل
رضبة معنوية كبرية للنظام ملا متثله املدينة من أهمية كربى باعتبارها
عاصمة البالد االقتصادية((( .كام يجري العمل يف حال سقطت حلب
بيد املعارضة عىل تحويلها إىل مركز مؤقت لحكومة املعارضة املزمع
تشكيلها((( .ويف مقابل تركيز املعارضة عىل حلب ،يستميت النظام يف
محاوالته استعادة السيطرة عىل كامل مدينة حمص مبا فيها البلدة
القدمية حيث يتحصن مقاتلو املعارضة منذ أكرث من عام .ويسعى
النظام لتحقيق هذه الخطة والتي بدأت عمليًا بالسيطرة عىل مدينة
القصري وقراها وكامل البلدات التابعة ملحافظة حمص ،واملنترشة عىل
طول خط الحدود مع لبنان استباقًا ألي تسوية قد يسفر عنها مؤمتر
جنيف  2يف حال انعقاده.
إ ّن الوضع امليداين يشري إىل حالة من الجمود اإلسرتاتيجي عىل الرغم
من تبادل السيطرة عىل املواقع بني النظام وقوات املعارضة؛ ففيام
كانت هذه األخرية تعلن سيطرتها عىل بلدة خان العسل يف ريف
حلب ،كانت قوات النظام تستعيد حي الخالدية املهم يف البلدة
القدمية بحمص بعد أن س ّوت معظم معامله العمرانية باألرض(((.
" 5قرارات رسية لتغيري األوضاع بسوريا :حمد بن جاسم وقفنا مع حزب الله يف حربه ضد
إرسائيل لدفاعه عن وطن" ،جريدة العرب القطرية ،2013/6/23 ،انظر:
http://www.alarab.qa/upload_ar/pdf/files/1170183927_A23N.pdf
" 6بريطانيا وخيار االنقالب العسكري يف سورية" ،جريدة القدس العريب ،2013/6/19 ،انظر:
http://www.alquds.co.uk/?p=55805
" 7دمشق :السعودية وتركيا وراء هجوم خان العسل" ،جريدة السفري ،2013/7/29 ،انظر:
http://goo.gl/PGkdDi
" 8املعارضة السورية املسلحة تعد لهجوم شامل عىل حلب بدعم من السعودية" ،جريدة
النهار الجديد ،2013/7/25 ،انظر:
http://goo.gl/EEVigS
" 9النظام يستعيد الخالدية واملعارضة ترد يف دمشق وحلب" ،جريدة الحياة ،2013/7/30 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/537314

دراسات وأوراق تحليليّة
المسألة السورية في متاهة التجاذب اإلقليمي والدولي

صعود الدور السعودي
والمشهد اإلقليمي المتبدل
رغم حالة عدم االتساق التي طبعت سياساتها الخارجية منذ اندالع
ثورات الربيع العريب ،قررت السعودية  -التي هالها تدخل حزب الله
وإيران بشكل مبارش يف دعم النظام الستعادة السيطرة عىل القصري
واحتامل تكرار املشهد يف مناطق أخرى – أن تلقي بثقلها وراء
املعارضة السورية؛ معتربة أنها تقوم بواجبها يف دعم الشعب السوري
يف مواجهة احتالل أجنبي من قبل إيران وحزب الله وميليشيات
عراقية شيعية تقاطرت عىل سورية لدعم نظام األسد(.((1
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من تزايد التعاون والتنسيق مع قطر ،أو من إعراض األمريكيني عن
التصدي لدور فعال يف املسألة السورية .منذ اندالع األزمة السورية،
شكلت تركيا وقطر الثنايئ اإلقليمي األكرث تأث ًريا فيها سواء لجهة تأمني
غطاء إقليمي ودويل للنظام يحول دون مواجهته مص ًريا مشاب ًها
ملصري النظامني التونيس واملرصي مقابل قيامه بتطويق األزمة عرب
إدخال إصالحات حقيقية تلبي مطالب املحتجني ،أو لجهة انحيازهام
املطلق يف فرتة الحقة إىل جانب الثورة بعد أن يئسا من إمكانية
تجاوب النظام وإرصاره عىل قمع الثورة بالقوة .وقد أدت قطر من
خالل رئاستها للجنة الوزارية العربية املعنية باألزمة السورية دو ًرا
مركزيًا يف تقديم املبادرات لحل األزمة ،ثم يف تقديم الدعم السيايس
والدبلومايس للمعارضة السورية .كام أصبحت قطر من أهم الداعمني
للثورة السورية عىل الصعيدين املايل والعسكري وبإنفاق ق َّدرته
صحيفة الفايننشال تاميز الربيطانية بثالثة مليارات دوالر( .((1و عىل
الرغم من أن مستوى الدعم القطري للثورة السورية مل يتأثر نتيجة
التغيري الذي جرى يف قمة هرم السلطة ،اال أنه بات واضحا أن قطر
أخذت متيل باتجاه دفع السعودية اىل الصدارة يف ادارة املوضوع
السوري عرب تسهيل مهمتها و زيادة التنسيق معها.

وتجل الدور السعودي بشكل واضح يف عملية إعادة هيكلة االئتالف
ّ
الوطني الذي يعترب املظلة األساسية التي تجمع قوى املعارضة السورية.
فقد متكنت السعودية ،التي ظلت تتوجس نفوذ اإلخوان املسلمني يف
االئتالف ،من مضاعفة حجمه تقري ًبا؛ إذ ارتفع عدد أعضائه من  64إىل
 114عض ًوا وذلك بضم كتلة كبرية من اللرباليني وممثلني عن الجيش
الحر يف الداخل .كام أدت انتخابات الهيئة القيادية لالئتالف إىل فوز
شخصيات قريبة إىل السعودية وعىل رأسها أحمد الجربا؛ وهو أحد
أما يف تركيا ،فقد أدت املشاكل الداخلية التي تواجهها حكومة حزب
وجوه العشائر يف سورية(.((1
العدالة والتنمية إىل تراجع دورها نسب ًيا يف تتبع تفاصيل األزمة
من جهة أخرى ،تولت السعودية إعادة تنظيم هيئة األركان العامة السورية .فقد أدت االحتجاجات التي اندلعت عىل خلفية أزمة
للجيش السوري الحر التي يقودها اللواء سليم إدريس ودعمها ،ساحة تقسيم يف اسطنبول إىل إضعاف موقع رئيس الحكومة رجب
وتعهدت بتقديم كل أشكال الدعم باتجاه إنشاء تنظيم عسكري يقوم طيب أردوغان الذي بدا أنه يواجه أخطر أزماته الداخلية منذ تسلمه
عىل تراتبية واضحة  ،Chain of Commandمقابل إضعاف الفصائل منصب رئاسة الحكومة قبل عرش سنوات ،ويف ظل هجوم كبري يتعرض
األكرث تطرفًا يف املعارضة املسلحة يف خطوة هدفها طأمنة الغرب له أيضً ا عىل خلفية سياساته الخارجية ،خاصة ما يتعلق منها باملسألة
تجاه تصاعد نفوذ الجامعات اإلسالمية املتشددة .كام يشري الدعم السورية .ويأخذ خصومه عليه أنه انتقل من سياسة "صفر مشاكل"
السعودي الكبري لهيئة األركان إىل ضعف نفوذ املجالس العسكرية مع الجريان التي استهل بها حزب العدالة والتنمية عهده عام 2002
الثورية وتالشيه ،والتي نشطت كجناح مؤثر يف املعارضة العسكرية وحقق من خاللها من ًوا اقتصاديًا كب ًريا ،إىل سياسة "مشاكل مع الجميع"
خالل املراحل األوىل للعمل املسلح(.((1
بعد اندالع األزمة السورية.
وقد استفادت السعودية يف تبوئها موق ًعا قياديًا يف رعاية املعارضة كام يبدو أ ّن اتفاق السالم الذي أبرمه أردوغان مع زعيم حزب العامل
السورية إما من تراجع األدوار اإلقليمية األخرى مثل الدور الرتيك ،أو الكردستاين عبد الله أوجالن يف الربيع الفائت إلنهاء مترد مسلح بدأه
األخري منذ عام  1984مهدد باالنهيار .وينص االتفاق عىل انسحاب
" 10اتفاق سعودي  -فرنيس بعدم السامح بسقوط حلب كام جرى للقصري" ،العربية نت ،انظر:
 http://goo.gl/HzF7Gقوات حزب العامل الكردستاين من األرايض الرتكية باتجاه جبال
 11شاكر الجوهري" ،أسباب استثناء إخوان سوريا من الرفض الخليجي" ،جريدة املستقبل قنديل شامل العراق مقابل إقرار الحكومة الرتكية إصالحات تعرتف
العريب ،2013/7/15 ،انظر:
http://www.almustaqbal-a.com/index.php/shaker/20057.html
 12رويرتز" ،السعودية تهيمن عىل إرسال مساعدات للمعارضة السورية" ،انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2OKO20130601

13 Roula Khalaf and Abigail Fielding-Smith, “How Qatar seized control
of the Syrian revolution,” Financial Times, May 17, 2013. http://www.ft.com/
cms/s/2/f2d9bbc8-bdbc-11e2-890a-00144feab7de.html#axzz2aWHZEOyx
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مبوجبها بحقوق األكراد الثقافية واملدنية( .((1لكن وصول جميل بايك
– القيادي الكردي املتشدد والقريب من إيران  -إىل قيادة الجناح
العسكري يف حزب العامل الكردستاين قلّص فرص تنفيذ االتفاق
يف ظل توجه إيران نحو مامرسة ضغوط عىل حكومة أنقرة لتغيري
مواقفها من األزمة السورية(.((1
ويهدد فشل االتفاق بتوجيه رضبة جديدة ألردوغان الذي يسعى
لتحقيق إنجاز تاريخي بإنهاء املسألة الكردية من جهة ،وكسب األكراد
إىل جانبه يف التعديل الذي يزمع إدخاله عىل الدستور للسامح له
بالرتشح النتخابات الرئاسة العام املقبل من جهة أخرى .كام أثار إعالن
صالح مسلم زعيم الحزب الدميقراطي الكردي – الجناح السوري لحزب
العامل الكردستاين – عن رغبته يف تشكيل حكومة إلدارة املناطق
الكردية وإجراء انتخابات ترشيعية وكتابة دستور مؤقت ضمن ما
يعرف مبرشوع اإلدارة املحلية يف مناطق وجود األكراد يف سورية
مخاوف أنقرة من احتامل أن يؤدي بلوغ التطلعات االنفصالية ألكراد
سورية إىل تعزيز مواقع صقور حزب العامل الكردستاين الرافضني
التفاق السالم ،ومن ثم امليض يف املرشوع االنفصايل ألكراد تركيا(.((1
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تركيا عمو ًما من مايض الجيش الرتيك اإلنقاليب ،وخاصة أ ّن ما حصل
يف مرص يشبه إىل حد كبري آخر انقالب قاده الجيش الرتيك ضد رئيس
الحكومة اإلسالمي نجم الدين أربكان صيف عام  1997وبعد سنة
واحدة فقط من توليه حكمه.
ومع أ ّن املخاوف من احتامل أن يعود الجيش الرتيك سريته األوىل يف
االنقالبات تبدو غري واقعية ،فإ ّن تنامي االستياء الشعبي من سياسات
فضل عن تزايد الحمالت اإلعالمية ضده يف الغرب وصلت
أردوغان ً -
إىل حد تشبيهه بهتلر  -يدفعه إىل املبالغة يف ردود أفعاله اعتقا ًدا منه
بوجود "مؤامرة" تشرتك فيها أطراف محلية وخارجية إلطاحته .وقد
أث ّرت هذه العوامل مجتمعة يف دور تركيا اإلقليمي الذي تقلصت
فاعليته يف مقابل زيادة الرتكيز عىل األوضاع الداخلية(.((1

إ ّن تراجع دور املنافسني اإلقليميني يف مقابل تنامي نفوذ السعودية،
خاصة بعد سقوط حكم االخوان يف مرص والذي عارضته بشدة ،دفع
بها إىل صدارة املشهد السوري .ويبدو أ ّن السعودية تصدت بشكل
واضح ومكشوف لقيادة املحور اإلقليمي املواجه إليران ،والذي يسعى
كام أ ّن التقارب الذي بدأ مؤخ ًرا بضغط إيـراين بني زعيم إقليم الحتواء نفوذها الذي تضاءل خالل العقد األخري .بالنسبة إىل الرياض
كردستان العراق مسعود الربزاين – الذي استثمرت تركيا كث ًريا يف وطهران ،فإ ّن معركة سورية هي معركة مصريية ،وإذا كان من غري
استاملته إليها – ورئيس الحكومة العراقية نوري املاليك – الذي يعترب املمكن ربحها باملطلق ،فال أقل من عدم خسارتها.
خصم لدو ًدا ألنقرة – أث ّر أيضً ا يف املوقف الرتيك يف ما بدا وكأنه
ً
محاوالت إيرانية حثيثة ملحارصة أردوغان وتسديد مزيد من الرضبات
إليه نتيجة مواقفه من األزمة السورية وموافقته عىل نصب أجزاء من احتماالت التسوية
الدرع الصاروخي األمرييك عىل األرايض الرتكية.
في مقايضات الدول الكبرى
وملزيد من اإلرباك ،شكل االنقالب العسكري الذي قاده الجيش ضد
الرئيس املرصي محمد مريس رضبة معنوية للحكومة الرتكية .فعدا
عن أ ّن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعترب نفسه حليفًا تقليديًا
لإلخوان املسلمني – وهو نفسه ينحدر من خلفية إخوانية  -فقد أيقظ
االنقالب العسكري يف مرص كل الهواجس لدى أردوغان وإسالميي
 14يوسف الرشيف" ،تركيا :مخاوف من انهيار التسوية السلمية للقضية الكردية" ،جريدة
الحياة ،2013/7/19 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/533890
" 15اتفاق السالم مع أنقرة يطيح قيادات تقليدية يف الكردستاين" ،جريدة الحياة،
 ،2013/7/10انظر:
http://alhayat.com/Details/531465
" 16أردوغان :االستخبارات الرتكية ستحذر مسلم من إنشاء كيان كردي مستقل شاميل
سورية" ،جريدة الحياة ،2013/7/26 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/536342

أمام هذه املشاهد امليدانية والسياسية املعقدة ،تبدو فرص التوصل إىل
تسوية قريبة لألزمة السورية أم ًرا غري محتمل .ففي حني ترى معظم
الدول الداعمة للثورة أ ّن هدفها األسايس هو تثبيت ميزان قوى عىل
األرض يسمح بالتوجه إىل مؤمتر جنيف وإجبار النظام عىل قبول انتقال
سيايس ،فإ ّن ما يحصل هو أ ّن الطرف املقابل لن يقبل أن يذهب ضعيفًا
إىل هناك .هذا األمر حصل فور اإلعالن عن اتفاق موسكو عندما كان
موقف النظام ضعيفًا ،ثم تحول ليصبح موقف الثورة ضعيفًا بعد
القصري ،ما ينذر بأ ّن هذه العجلة سوف تستمر بالدوران آخذة يف
طريقها ما تبقى من مقومات استمرار الدولة السورية.
" 17أردوغان :كل انقالب أمر غري مرشوع مهام كانت األسباب" ،جريدة الحياة ،2013/7/11 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/531893
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هذه املقاربة للحل السيايس يف سورية ،والذي تتمسك به واشنطن
تعب عن قصور واضح يف فهم ديناميكيات
وحلفاؤها األوروبيونّ ،
الرصاع؛ فالنظام لن يتنازل قيد أمنلة عن امتيازاته إال إذا شعر بتهديد
فعيل لبقائه ،وهو ما ال ميكن بلوغه من خالل تحقيق توازن للقوى
مضلل
عىل األرض فحسب ،لذلك يغدو التفسري األمرييك للحل السيايس ً
بدل من وضع حد لها.
رصا ويقود إىل إطالة أمد املواجهة ً
وقا ً

عب عنه بوتني ،حيال املسألة السورية ،وبخاصة يف
إ ّن التشدد الذي ّ
مباحثاته التي أجراها مؤخ ًرا مع نظريه األمرييك باراك أوباما يف قمة
الدول الثامين الصناعية الكربى يف لوخ إيرن بأيرلندا الشاملية ،يعود
إىل حد بعيد إىل شعوره باإلحباط الشديد من السياسة األمريكية التي
موضوعي تخفيض الرتسانة
تتجه نحو تجاهل املوقف الرويس يف
ّ
النووية اإلسرتاتيجية واملفاوضات حول مستقبل أفغانستان مع حركة
طالبان .كام ال يخفى استياء موسكو من توجه الغرب إىل تأجيل عقد
املؤمتر الدويل حول سورية ريثام تجري استعادة توازن القوى عىل
األرض ،وذلك حتى ال تذهب املعارضة إىل املؤمتر مهزومة عسكريًا
عقب القصري .لذلك عادت موسكو إىل التلويح بتزويد النظام السوري
مبنظومات دفاع جوي من طراز "أس  ،"300وطائرات من طرازي "ميغ
 "29و"ياك"؛ وذلك ر ًدا عىل مقررات مؤمتر أصدقاء سورية يف الدوحة
والذي قرر تسليح املعارضة السورية.

مامرسة الضغط عىل كل من موسكو وطهران للحصول عىل تعاونهام
يف تنفيذ االنسحاب وتوفري ممر إقليمي آمن لسحب معداتها
العسكرية الثقيلة من أفغانستان .كام ميكن أيضً ا إيجاد رابط بني
إبطاء املساعدات العسكرية للمعارضة السورية وبني إبداء واشنطن
استعدادها للتعامل مع الرئيس االيراين حسن روحاين يف التوصل إىل
تسوية للملف النووي اإليراين ،والتعاون يف إعادة بناء النظام اإلقليمي
يف أعقاب االنسحاب األمرييك ،مبا يضمن الحفاظ عىل املصالح الحيوية
للواليات املتحدة فيها.

إال أ ّن الواقعي حسن روحاين ،والذي يؤمن بالدبلوماسية املسنودة
بالقوة من جهة ،ويبتغي تهدئة التوترات اإلقليمية مع القوى الدولية
إلتاحة املجال أمام بالده الستعادة أنفاسها عرب رفع بعض العقوبات
عنها من جهة أخرى ،ال يختلف كث ًريا عن بقية أركان النظام االيراين يف
رؤيته ألهمية الرصاع الدائر يف سورية وتأثريه يف فرص نجاح املرشوع
اإليراين الهادف إىل تحقيق الهيمنة اإلقليمية .لذلك ،وبقدر ما يسعى
البعض لتفسري مجيء روحاين باعتباره يشكل لحظة فارقة يف تاريخ
نظام الثورة اإلسالمية يف إي ـران ،فإنّه من جهة أخرى قد يشكل
بسياساته لحظة استكامل املرشوع اإليراين أو انكساره يف املنطقة.

وإذا كانت واشنطن ترى أ ّن استعادة التوازن عىل األرض تعني العودة
مبوازين القوى إىل ما كانت عليه قبل القصري لدفع النظام إىل تقديم
تنازالت ،فإنها تغفل أ ّن الوضع القائم السابق مل يؤ ِد إىل أي تغيري يف
موقف النظام وحلفائه اإليرانيني يف ما يتعلق باالستعداد لتطبيق بنود
بيان جنيف .ويف حني تقف حدود الفعل األمرييك عند فكرة استعادة
التوازن لتحسني فرص نجاح املؤمتر الدويل املزمع عقده ،يعمد النظام
وحلفاؤه اإلقليميون إىل نسف أي توازن ميكن أن يؤدي إىل تقاسم
حقيقي للسلطة.
وفيام كانت الدبلوماسيتان الروسية واألمريكية تتبادالن االتهامات
من الواضح أ ّن واشنطن ما زالت تنظر إىل املسألة السورية – عىل بشأن سلسلة من امللفات الدولية الشائكة ،من بينها ملف سورية،
الرغم من تخوفها من مخاطر انزالقها إىل حالة رصاع إقليمي واسع  -كان فوز روحاين بانتخابات الرئاسة اإليرانية يجمعهام عىل التفاؤل
يف إطار جملة التناقضات التي تحكم عالقاتها بكل من روسيا وإيران ،بإمكانية وضع امللف النووي اإليراين عىل مسار الحل النهايئ ،وذلك
وتسعى الستخدامها يف إطار مقايضات ممكنة لتحقيق أهداف أكرث وسط الرتحيب الذي ولده انتخابه عىل أكرث من صعيد .لقد سارعت
حيوية .من هنا ،ميكن إيجاد رابط بني توجه واشنطن إىل زيادة موسكو إىل اغتنام الفرصة للدفع باتجاه إطالق جولة مفاوضات
دعمها للمعارضة السورية يف اآلونة األخرية واالتصاالت األمريكية جديدة بني إيران ومجموعة الدول " "1+5املعنية بامللف النووي
عبت واشنطن عن
بحركة طالبان متهي ًدا لسحب قوات حلف شامل األطليس "الناتو" من اإليراين تتزامن مع تسلم روحاين السلطة ،فيام ّ
أفغانستان بحلول منتصف العام املقبل ،وذلك إذا كان الهدف هو استعدادها للتعامل مع الرئيس الجديد.

باملثل ،ميكن فهم املوقف الرويس من املسألة السورية من خالل
ربطه بجملة مصالح روسية أمنية وإسرتاتيجية يجري التباحث بشأنها
مع واشنطن .ويشكل تصدي الرئيس الرويس فالدميري بوتني شخص ًيا
للتعامل مع امللف السوري ،حيث بات املتحدث الرويس األول بشأنه
رشا عىل مدى اهتامم الكرملني بسورية للضغط عىل الغرب
مؤخ ًرا ،مؤ ً
بشأن القضايا التي تهمه.

بانتظار تحقيق ما يعتقد األمريكيون أنه نقطة التوازن العسكري عىل
األرض يف سورية ،وبانتظار ما ستسفر عنه املقايضات والتجاذبات بني
الثنايئ الدويل األمرييك  -الرويس والثنايئ اإلقليمي السعودي  -اإليراين،
ستبقى سورية ساحة رصاع مفتوحة وميدان تسوية حسابات بني
أطراف مستعدة للقتال حتى آخر قطرة دم سورية.

مؤتمر التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة

للكتابــة

دعــوة

بعد نجاح مؤتمر "اإلسالميّون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة
االنتقاليــة" الذي عقد في تشــرين األول  /أكتوبــر  ،2012يعلن المركز
العربي لألبحاث ودراســة السياســات عن نيته عقد المؤتمر العلمي
ّ
الثاني حول اإلسالميّين وقضايا الحكم الديمقراطي بعنوان:

التيـارات اإلسالميّـة ومسائل المواطنـة
والدولـة واألمة :التجربة التاريخيّة والتّصورات
الراهنة واآلفاق المستقبليّة
في مدينة الدوحة
في الفترة من  28إلى  30أيلول  /سبتمبر 2013

لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز

www.dohainstitute.org
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رشيد يلوح

*

نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية:
الدالالت والتحديات

ً
قراءة ألبعاد نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية األخيرة ودالالتها ،في ضوء
تقدم هذه الدراســة
المعطيات العدديّة المعلنة .وتستعين الدراسة في تحليلها بالعوامل الثقافية والسياسية
سواء لدى المعارضين لنظام الحكم ،أو الموالين
واالقتصادية المؤثرة في الذهنية اإليرانية،
ً
التحديــات المطروحة أمام الرئيس الجديد حســن روحاني ،مســتعرضةً
لــه .وتناقــش الدراســة
ّ
ً
السياســي بشــأن مفهــوم "االعتــدال" الــذي اختاره روحانــي عنوانــا لمرحلة
جان ًبــا مــن الصراع
ّ
الملخص التنفيذي
حكمه.
أن نتائج االنتخابات ّ
أكدت اســتمرار احتكام الســاحة السياســية
وتــرى الدراســة فــي خالصاتهــا ّ
اإليران ّية إلى منهجيتها السابقة في إدارة صراعاتها .وتتوقع أن يُحسم الجدل بشأن "االعتدال"
عمليا على محك الممارسة السياسية للحكومة الجديدة ،إذ سيكون لهذا الحسم بالغ األثر
فــي عالقة روحاني بالمرشــد علــي خامنئي والقوى النافــذة في النظام ،من جهــة؛ والتيارات
السياســية الموالية والمعارضة ،من جهة أخرى .وعليه ،ســيبقى الجواب العملي عن سؤال
المحدد لمسار تجربة حسن روحاني الرئاسية ونتائجها.
"االعتدال" هو
ّ
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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وقد جاءت حصيلة أصوات هؤالء املرشحني بالرتتيب كام ييل :محمد
مقدمة
باقر قاليباف بـ  6ماليني و 77ألف صوت ،وسعيد جليل بـ  4ماليني
كشفت نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية  2013عن فوز املعتدل و 168ألف صوت ،ومحسن رضايئ بـ  3ماليني و 884ألف صوت،
زعيم لتو ُّجه سيايس جديد يريد وعيل أكرب واليتي مبليونني و 268ألف صوت ،ومحمد غرزي بـ 446
حسن روحاين الذي اقرتح نفسه ً
(((
أن يقف عىل مسافة واحدة بني التيارين املتصارعني :اإلصالحي ألف صوت .
واألصويل ،واختار روحاين لهذا التوجه عنوان "االعتدال" ،وعىل ال ّرغم ومن الواضح أ ّن إجامع اإلصالحيني وطيف هاشمي رفسنجاين عىل
من تأثريه املحتمل يف إعادة ترتيب البيت الداخيل اإليراين ،فإ ّن هذا حسن روحاين قد ساهم بقوة يف تركيز أصوات املعارضني عمو ًما
املعطى السيايس الجديد مل يخرج يف اعتقادنا عن املنطق الثابت ملصلحته ،يف حني أ َّدى استمرار التنافس بني املرشحني األصوليني إىل
لقواعد الثقافة السياسية اإليرانية؛ إذ أكدت الفرتة السابقة للعملية تشتيت أصوات كتلتهم االنتخابية ،يف حني ل ََّف الغموض مصري أصوات
االنتخابية وما بعدها أ َّن األحداث تجري وفق منهجية غري معلنة ،غري أنصار الرئيس السابق أحمدي نجاد ،وذلك بعد أن التزم الصمت ،ومل
أي مرشح يف املنافسة االنتخابية.
أ ّن مختلف األطراف املؤثرة واملتنافسة متَّفقة عليها مسبقًا.
يصدر من مق َّربيه ما يفيد دعم ّ
وستحاول هذه الورقة البحث يف أسس هذه املنهجية ،وذلك من خالل
تقديم قراءة عامة ألرقام العملية االنتخابية ،ث ّم استعراض العوامل
الكامنة وراء فوز الرئيس املنتخب حسن روحاين ،وما تعرفه الساحة
السياسية من رصاع بعد عبور جرس االنتخابات ،وأخريا ستتناول الورقة
سؤال التحديات املطروحة أمام رئاسة حسن روحاين.

قراءة في أرقام
العملية االنتخابية
فاز حسن روحــاين يف الــدور األول من االنتخابات الرئاسية عىل
منافسيه يف التيار األصويل بعد حصوله عىل أكرث من 18مليون و613
ألف صوت ،وهو ما يعادل نحو  50.71يف املئة من أصوات الناخبني
املشاركني الذين بلغ عددهم نحو  36مليون و 704ألف ناخب ،وهم
ميثِّلون نسبة مشاركة بلغت نحو  72.70يف املئة ،من بني ما يقارب
يحق لهم التصويت(((.
 50مليون و 483ألف مواطن ّ
ومنافسو روحاين يف هذه االنتخابات هم خمسة مرشحني ينتمون
جمي ًعا إىل التيار األصويل .ولبعضهم خلفية عسكرية ،مثل محمد باقر
قاليباف ومحسن رضايئ ،ولبعضهم اآلخر خلفية دبلوماسية ،مثل
سعيد جلييل وعيل أكرب واليتي .أ ّما املرشح محمد غرزي فقد شغل
منصب وزير يف حكومة سابقة.
 1التقرير النهايئ لالنتخابات الرئاسية الحادية عرشة ،املوقع الرسمي ملركز االنتخابات،
 ،2013 /03 /15عىل الرابط:
http://www.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c2cf29ae-2e8e4319-a926-1e311d44c6d1

وتشري األرقام التفصيلية املنشورة عىل موقع وزارة الداخلية اإليرانية
إىل تق ُّدم ملحوظ لحسن روحاين يف العاصمة طهران وباقي املدن،
كام هو الشأن يف القرى ومحافظات األطراف ،وميثِّل هذا األمر تح ّو ًل
نوعيًّا يف ميل تصويت الناخب اإليراين املستق ّر يف األطراف ،وقد كان
يف السابق وف ًّيا للمرشحني األصوليني((( ،هذا يعني أ ّن عودة األصوليني
قبل نحو مثاين سنوات إىل أجهزة السلطة التنفيذية مل تحقِّق آمال
ناخبيهم .وقد ساهم يف هذا الرتاجع انشغال عموم التيار األصويل
طوال السنوات املاضية برصاعاته الداخلية التي ع َّمقتها مواقف
أحمدي نجاد واصطدامه م ّرات عديدة مبراكز الق ّوة التي يهيمن عليها
واملؤسسة
التيار األصويل يف الربملان والحرس الثوري واالستخبارات
ّ
الدينية.
وإذا اعتربنا فوز حسن روحاين انتصا ًرا لعموم التيار املعارض لألصوليني
املق َّربني من املرشد عيل خامنئي ،فإ ّن خسارة هؤالء ليست كبرية
بالنظر إىل حجم األصوات االنتخابية التي حصدوها ،إذ مل يتف َّوق
حسن روحاين عىل مجموع أصوات منافسيه األصوليني إالّ مبا يقارب
مليون و 767ألف صوت ،وهذا رقم ضئيل مقارن ًة مبا جرى تسجيله
يف انتخابات سنة  2009حيث وصل الفارق بني األصويل أحمدي نجاد
ومنافسه اإلصالحي مري حسني موسوي إىل نحو  11مليون صوت،
وهذه األرقام قد طعن يف ص ّحتها عد ٌد من املعارضني ،ومل يعرتف بها
وبغض النظر عن الخالف الحاصل بشأن نتائج انتخابات
اإلصالحيونّ .
سنة  ،2009يبقى االتفاق بني الجميع قامئًا بشأن ما حصده التيار
 2املرجع نفسه.
 3نتائج ف ْرز أصوات الناخبني عىل املستوى الوطني ،موقع وزارة الداخلية ،عىل الرابط:
http://result-p.moi.ir/Portal/Home/default.aspx

دراسات وأوراق تحليليّة
نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية :الدالالت والتحديات

115

األصويل من أصوات سنة  ،2013وقد بلغت يف مجموعها  16مليون وإذا قارنَّا بني نسبة املشاركة يف انتخابات  2009وانتخابات ،2013
و 613ألف صوت ،مقابل  18مليون و 613ألف صوت للمعارضة
تبي لنا بوضوح تراجع عدد املشاركني يف هذه األخرية ،وقد بلغ نحو
َّ
والتي مثِّلها خطاب حسن روحاين .ونعتقد أنها نسبة عالية بالنظر إىل  36مليون و 704ألف ناخب ،بنسبة  72.70يف املئة ،يف حني بلغ عدد
ع ّدة اعتبارات ،أولها وقوعها يف الدور األول الذي ال يفرز عادة صورة
الناخبني يف انتخابات  2009نحو 46مليون و 199ألف ناخب ،بنسبة
حاسمة التجاه األصوات ،وثانيها أ ّن أصوات التيار كانت مشتَّتة بني
تقارب  85يف املئة((( ،ومن دون احتساب نسبة النمو الدميوغرايف
خمسة مرشحني ،وهذا التشتت يفتح الباب أمام حرية الناخب ،ومن
السنوي خالل السنوات األربع املاضية ( 1.29يف املئة سنة ،((()2011
رسب األصوات.
مثة ت ُّ
ميكن تقدير هذا االنخفاض يف عدد املشاركني بنحو 10ماليني مواطن
وميكننا القول ،إذن ،إ ّن نتائج االنتخابات كشفت عن استمرار
التيار األصويل يف املحافظة عىل مواقعه داخل املجتمع ،عىل الرغم عىل األقل ،وهي نسبة كبرية ،ت ّربرها حالة اليأس واالنسداد التي
ّ
من انتصار خصومه اإلصالحيني وحلفائهم بنتيجة تلك االنتخابات .عرفتها البالد ،منذ أحداث انتخابات  ،2009وما تبعها من أحداث شأن
وميكن إجامل أسباب هذا التمكن االجتامعي لألصوليني يف طبيعة محارصة املعارضة وسجن بعض رموزها ومتابعة بعضهم اآلخر ،إضاف ًة
موقعهم داخل النظام ،فهم ميثِّلون الواجهة األيديولوجية للحكم ،إىل االنهيار الذي عرفته األوضاع االقتصادية.
مؤسسات النظام التي بإمكانها ال َّنفاذ إىل
وعمل ًّيا يرشفون عىل ّ
كل ّ
السياق إىل أ ّن األرقام التي تعلنها وزارة
هذا
يف
نشري،
أن
م
امله
ومن
ّ
ِّ
املؤسسات األمنية والدينية واالقتصادية ،إذ
عمق املجتمع،
ً
وخصوصا ّ
املؤسسات بعي ًدا من مراقبة الحكومة ،وتتْبع يف إدارتها الداخلية اإليرانية عن االنتخابات ال تسلم دامئا من نقد املعارضني
تعمل هذه ّ
ومتويلها مبارشة إىل مرشد الثورة عيل خامنئي .ومن املالحظ أ ّن لهذه وتشكيكهم ،وبخاص ٍة األرقام املتعلقة بانتخابات  2009التي تعرضت
ِّ
ّ
املؤسسات دو ًرا مؤثرا ج ًّدا يف الحشد االنتخايب ،وأنها تقوم بذلك تحت لتشكيك واسع يف ما يتعلَّق بصدقها ،وقد وصل النقاش حولها إىل
فاملؤسسة
مرشح،
ألي
الدعم
تقديم
من
مينعها
ال
دستوري
غطاء
ّ
ّ
الربملان ،إذ كشف النائب عيل أحمد بزركواري يف جلسة علنية
األمنية والعسكرية تدعم األصوليني بأصوات كثرية ميكن تقديرها
بنحو ثالثة ماليني صوت ،واألمر نفسه ينطبق عىل الحوزات الدينية التفاوت الكبري بني نسبة املشاركني سنة  2005ونسبتهم سنة ،2009
مؤسسات العمل وقد بلغ نحو  11مليون مشارك(((.
وزعامئها الذين يدينون بالوالء للتيار األصويل((( ،أ ّما ّ
االجتامعي والخريي ،فهي ،بحكم طبيعتها ،تستطيع توجيه أصوات
وبالنظر إىل املعطيات السابقة نعتقد أ ّن نسبة  72يف املئة من
املستفيدين من خدماتها بسهولة.
املشاركني يف انتخابات الرئاسة سنة  ،2013كانت إىل ح ّد ما مخالفة
لكل االنتخابات
ومتثِّل نسبة املشاركة العالية إحدى الخصائص املالزمة ّ
للتوقعات التي انتظرت انعكاس تراكامت السنوات املاضية سلب ًّيا عىل
اإليرانية ،منذ قيام الثورة سنة  1979تقري ًبا .وهي نسبة متقدمة بشكل
ملحوظ عىل ما يجري تسجيله عادة يف معظم دول العامل ،وتُع ّد اآللة نفسية الناخب ،ومن مثة تكون املقاطعة لصناديق االقرتاع هي ر ّدة
الدعائية للنظام الحاكم املشاركة يف االنتخابات نو ًعا من املقاومة ض ّد فعله الطبيعية.
االستكبار العاملي ،محاول ًة إقناع املواطن بأ ّن صوته هو "لكمة قوية يف
هناك إذا عوامل مؤث ِّرة ساهمت يف ت َ َو ُّجه الناخبني إىل صناديق االقرتاع.
وجه أمريكا وإرسائيل" ،وعىل هذا األساس يعتقد املرشد عيل خامنئي
أ ّن نسبة املشاركة العالية يف أي انتخابات هي تصويت شعبي مبارش ويف املحور اآليت سنحاول ع ْرض هذه العوامل وتحليلها.
ّ
عىل نظام الجمهورية اإلسالمية وسياساته ،وهذا االعتقاد غري صحيح
 5موقع صحيفة همشهري أونالين ،2009/06/02 ،عىل الرابط:
كلّه ،بدليل املعطيات التي سنتعرض لها الحقًا يف هذه الورقة.
http://hamshahrionline.ir/details/82636
 4يبذل النظام الحاكم جهدًا الحتواء الحوزة الدينية ،وذلك من خالل اإلجراء القانوين أو
األمني؛ إذ تجري محارصة الفقهاء الذين يرفضون هذا التو ُّجه ،أو يعلنون معارضتهم املرش َد
مثل :آية الله دستغيب ،وآية الله صانعي ،وآية الله
عيل خامنئي ،ونذكر ،ويف هذا السياقً ،
ُوف منذ أسابيع).
طاهري أصفهاين (ت ِّ َ

 6ملخص نتائج إحصاء السكن والسكان لسنة  ،2011موقع مركز اإلحصاء القومي ،عىل
الرابط:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/n_sarshomari90_2.pdf
 7موقع صحيفة همشهري أونالين ،2013 /04 /26 ،عىل الرابط:
http://www.kaleme.org/1392/02/06/klm-141389
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جعلتها قريبة من سيناريو االنهيار االقتصادي ،والذي عرفه االتحاد
السوفيايت السابق يف نهاية عقد مثانينيات القرن املايض .وإ ّن أحوال
املنطقة وبعض حلفاء النظام الحاكم تجعل هذا السيناريو ممكن
ظل تزايد التهديدات الغربية ض ّد إيران.
وخصوصا يف ّ
التكرار يف البالد،
ً
وقد تحقّق بالفعل الجانب االقتصادي منها ،إذ أث َّرت تلك العقوبات
تأث ًريا بارزًا يف متاسك االقتصاد اإليراين وه ّددت استقرار املجتمع عىل
ال ّرغم من جهد املقاومة االقتصادية الذي تبذله الحكومة .وبالنسبة
مامثل
إىل املواطن اإليراين فإنه من املرعب ج ًّدا أن يكون مصري بالده ً
لباقي الدول التي دخلت يف رصاع ض ّد الغرب.

مثَّلت نتائج انتخابات يوم  14حزيران /يونيو مفاجأ ًة حقيقي ًة لعموم
املراقبني داخل إيران وخارجها ،وأكدت االعتقاد القائل بصعوبة توقُّع
اتجاهات السياسة اإليرانية .إال أ ّن النظر إىل الحدث من زاوية بحثية
يُ ِّبي أ ّن النتائج ،وما كان قبلها ،وما جاء بعدها ،ال يخرج عمو ًما عن
املسار الذي يحكم الثقافة السياسية اإليرانية التي ال تستند فقط
إىل مقتضيات الرصاع االجتامعي والسيايس يف تدبريها وتحوالتها ،بل
إىل الخصائص الثقافية والنفسية التي تساهم بق ّوة يف صنع مواقف وهذه املقدمة رضورية يف نظرنا لفهم الصورة التي تسيطر عىل ذهن
الشخصية اإليرانية ،ويف تحديد أهدافها وأولوياتها أيضً ا.
املواطن اإليراين ،ففي ثقافته القومية ت ُ َع َّرف إيران بأنها مركز العامل،
يعب بعض اإليرانيني
ومن هذا املنطلق سنحاول استعراض ثالثة عناوين رئيسة ،نعتقد وبأ ّن الحضارة البرشية مدينة لإليرانيني ،وحني ِّ
متغيين أساسيني يف عن حبِّهم لبالدهم ال يجدون سوى كلمة "العبادة" ليربزوا تلك
أنها من أه ّم العوامل التي كانت وراء حدوث ِّ
الساحة اإليرانية؛ فاملتغري األول هو ارتفاع نسبة املشاركة االنتخابية ،العالقة التي تربطهم بها ،حتى أننا نقرأ عن بعض اإليرانيني ونسمع
وأ ّما اآلخر فهو ف ْوز املعتدل حسن روحاين .ويرتبط املتغريان أحدهام منهم "عبادة إيران"( ،((1وقد ساهمت الثقافة األسطورية القدمية يف
الحس القومي اإليراين الذي يجعل "أرض إيران" من املقدسات
باآلخر؛ فاملشاركة الكبرية للكتلة التصويتية املطالبة بالتغيري هي التي تأليف ّ
أي جزء منها مطلقًا،
أحدثت الف ْرق ملصلحة روحاين ،كام أ ّن شعارات التغيري التي رفعها التي ينبغي أالّ يقع املساس بها أو التفريط يف ّ
روحاين بنربة معارضة ،أوجدت ،كذلك ،نو ًعا من الحامسة واألمل عند وكان العد ّو الخارجي عىل م ّر العصور هو املحرك الرئيس لهذه
كل األُرس واأليديولوجيات التي حكمت إيران
املشاعر ،لذلك كانت ّ
الناخبني.
(((1
تستثمر بسهولة هذا املخزون العاطفي القومي لتثبيت سلطتها .
العامل الثقافي والقومي
ومن املالحظ أ ّن شيوع الثقافة القومية امل ُغالية يف تقديس األرض
تشري األرقام الرسمية املتوافرة إىل تق ُّدم املؤرشات التعليمية عند ومتجيد العرق ،قد أ َّدى إىل إفراز أزمة هوية عند الفرد اإليراين
اإليرانيني مقارن ًة بباقي الدول النامية األخرى ،ففي نتائج اإلحصاء متنعه يف الغالب من التوافق مع رشكائه يف الثقافة أو الدين .لكنه
الوطني سنة  2011بلغ تعداد الشعب اإليراين نحو  73مليون و 461يستطيع دامئا أن يستفيد من هذه الخاصية يف األوقات الصعبة،
ألف نسمة ،سبعة يف املئة منهم أ ِّميون ،يف حني يبلغ عدد طالب وبخاص ٍة عندما يكون أمنه القومي مع َّرضً ا للخطر ،وهذا األمر ينسجم
تبش الشعب باألمن
التعليم العايل املتخ ّرجون نحو  10ماليني و 498ألف شخص ،ويأيت والتصورات األيديولوجية القومية عمو ًما ،وهي ِّ
ُّ
تخصص العلوم االجتامعية والقانونية واالقتصادية ،والهندسة واإلنتاج واالستقرار يف أوقات األزمات مقابل دعمهم ووالئهم( ،((1وقد بدا هذا
الصناعي ،عىل رأس ُّ
تخصص هؤالء الطالب واملتخ ِّرجني بنسبة  56.06التوجه واض ًحا يوم  14حزيران /يونيو عندما سادت قناعة بني فئات
(((
يف املئة  .وهذا املعطي يساعدنا عىل فهم التوجه العا ّم ملجتمع تصل واسعة من اإليرانيني مفادها أ ّن التصويت يف االنتخابات الرئاسية هو
فيه نسبة الشباب القادرين عىل العمل (بني  15إىل  64سنةً) إىل تصويت مبارش إليران نفسها ،وأ ّن مقاطعة االنتخابات لن تكون إالّ
(((
 70.9يف املئة  ،ما يجعل مطالب التغيري االجتامعي والسيايس عىل دف ًعا للبالد نحو مصري جريانها يف أفغانستان أو العراق أو سورية.
رأس االنشغاالت التي ال تنفصل عن االهتامم باملصري العا ّم للبالد،
وبخاص ٍة بعد أن وصلت إيران يف السنوات األخرية إىل مرحلة حرجة  10الحظنا هذه املعطيات يف الكثري من النصوص األدبية والرتاثية املتداولة يف الثقافة
 8مركز اإلحصاء القومي ،عىل الرابط:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/sarshomari90_nahaii.pdf
 9املرجع نفسه.

املكتوبة والشفوية اإليرانية ،واملجال ال يتَّسع لذكرها هنا.
 11تيريي كوفيل ،إيران الثورة الخف َّية ،خليل أحمد خليل (مرتجم)( ،بريوت :دار الفارايب،
 ،)2008ص .120 -95
توماس إريكسون ،العرقية والقومية :وجهات نظر أنرثوبولوجية ،الهاي عبد
12
الحسني(،مرتجم)( ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2012 ،ص.161
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رصد هذا التوجه من خالل ع ّدة جوانب ،تبدأ من رأس مصلحة األمن القومي عىل ما بينه وبني القوى النافذة يف النظام
وميكن ْ
النظام اإليراين نفسه؛ أي املرشد عيل خامنئي الذي دعا معاريض نظام الحاكم من حساب.
الجمهورية اإلسالمية إىل املشاركة يف االنتخابات ،وختَم دعوته بإلحاح وهذا التمييز ميكن مالحظته أيضً ا عند الرئيس السابق محمد خامتي
ملحوظً ،
قائل" :هم أيضً ا يجب عليهم أن يشاركوا يف االنتخابات ،يجب الذي تعرض لضغوط أبعدته عن الرتشح لالنتخابات ،ث ّم استهدفه
(((1
عليهم جمي ًعا أن يشاركوا"  ،وهذه أ ّول م ّرة يدعو فيها خامنئي التيار األصويل بحمالت تشويه واسعة ،فذلك كلّه مل مينعه من عقْد
معاريض النظام للمشاركة يف االنتخابات ،وهي دعوة مفهومة متا ًما يف تحالف مع رفسنجاين ،باسم التيار اإلصالحي ،لدعم حسن روحاين،
ّ
ظل رشوط املرحلة التي أرشنا إليها ،والتي مل َّح إليها خامنئي صبيحة ومل مينعه كذلك من دعوة أنصاره إىل ض ْبط النفس والتزام ترصيف
يوم االقرتاع عندما خاطب اإليرانيني ً
عب صناديق االقرتاع.
قائل إ ّن مصري البالد مرتهن إرادتهم السياسية ْ
مبشاركتهم يف االنتخابات(.((1
وسار الرئيس السابق أحمدي نجاد ،بدوره ،يف االتجاه نفسه ،فعىل
ال ّرغم من استبعاد مرشحه إسفنديار مشايئ من الرئاسة ،وعىل ال ّرغم
من فشل محاوالته يف إقناع املرشد خامنئي مبراجعة قرار مجلس صيانة
الدستور ،فقد حافظ هو وأنصاره عىل هدوئهم ،بل إنهم ساهموا يف
دعوة الناخبني إىل تكثيف مشاركتهم ،يف حني التزموا الصمت تجاه
املرشحني املتنافسني.

يبدو واضحا ،إذن ،أ ّن خامنئي قد م ّيز ،من خالل دعوة معارضيه،
بني الوطن والنظام الحاكم ،وهو متييز غري مسبوق يف خطاباته التي
ينعت فيها املعارضني ،عادةً ،بالقلة املعزولة وامل ُ َغ َّرر بها .وقد استجاب
لتلك الدعوة ،عىل ما يبدو ،قطاع مه ّم من املعارضني ،يف توافق ضمني
بني الطرفني  -عىل ال ّرغم من التاريخ الطويل الذي تراكم بينهام من
عداوات سياسية وأيديولوجية  -من أجل تجنيب البالد شبح الحرب ث ّم إ ّن الزعيمني اإلصالحيَّني املحارصين مهدي كرويب ومري حسني
واالنهيار.
موسوي ،قد التزما الصمت ،أيضً ا ،بخصوص هذه االنتخابات ،ومل
أي موقف عىل ال ّرغم من أ ّن دعوتهام إىل املقاطعة كانت
ويربز تأثري العامل الثقايف والقومي ،أيضً ا ،من خالل موقف عيل أكرب يصدر منهام ّ
رفسنجاين ،الشخص الثاين يف الثورة اإليرانية ورئيس مجمع تشخيص ممكنةً ،وهذا األمر الذي فُهم ملصلحة املشاركة ،انسجا ًما مع التو ُّج َه
مصلحة النظام؛ فبعد أن جرى استبعاده من السباق االنتخايب العا ّم للمعارضة ،تؤكده أيضً ا دعوة املشاركة التي و َّجهها سجناء التيار
بسبب ضغوط مورست عىل أعضاء مجلس صيانة الدستور( ،((1احرتز اإلصالحي من دخل السجن إىل أنصارهم.
أي ر ّد فعلٍ غاضب انتقا ًما من القوى التي
رفسنجاين من إصدار ّ
تسعى لتحييده سياسيًّا ،واكتفى بانتقادات عامة مح ِّذ ًرا من املخاطر
كبريا ملرشحه حسن روحاين ،ومل
املرتبِّصة بالبالد( ،((1ث ّم حشد ً
دعم ً
يرت َّدد يف تشجيع الناس عىل املشاركة يف االنتخابات .وبعد إعالن
النتائج اعترب رفسنجاين إيران أفضل بلد دميقراطي يف العامل( ،((1وهنا
يتَّضح أ ّن رفسنجاين أعاد ترتيب أولوياته السياسية بنفسه؛ إذ ق َّدم
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املوقع الرسمي ملرشد الثورة اإليرانية عيل خامنئي ،2013/06/12 ،عىل الرابط:
http://farsi.khamenei.ir/package?id=22298&news_id=22904
املرجع نفسه ،2013 /06 /14 ،عىل الرابط:
http://farsi.khamenei.ir/package?id=22298&news_id=22923
موقع وكالة األنباء إيسنا ،2013 /07 /15 ،عىل الرابط:
http://isna.ir/fa/news/92042415151
موقع عرصدنا ،2013 /05 /23 ،عىل الرابط:
http://asredena.com/newsF-6627.html
موقع وكالة فارس لألنباء ،2013 /06 /15 ،عىل الرابط:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920325000957

وال ّ
شك يف أ ّن تأثري العامل الثقايف والقومي قد بدا واض ًحا أيضً ا يف ما
يتعلَّق مبواقف جزء مه ّم من نخبة املثقفني واإلعالميني وفئات من
املعارضة السياسية بالخارج من خالل خطاباتهم؛ إذ تقاسم هؤالء
مجموعة من التقديرات األساسية للحدث ،أهمها اعتبار انتخابات
 14من حزيران /يونيو ،فرص ًة تاريخي ًة إلنقاذ إيران من هيمنة التيار
األصويل وسياساته التي أوصلت البالد إىل حافة االنهيار ،ورأى هؤالء يف
الذهاب إىل صناديق االقرتاع الوسيلة املالمئة لتحقيق التغيري املنشود،
ومن مث ّة إبراز الطابع املدين والسلمي للمعارضة اإليرانية.

وقد يكون ال َحفْز القومي يف الرصاعات السياسية داخل بعض البلدان
أداة لتحقيق أهداف مرحلية بعينها ،لك ّن التاريخ السيايس والثقايف
اإليراين يُثبِت أ ّن هذا ال َحفْز هو من مك ّونات الثقافة السياسية
اإليرانية ،وأنه انعكاس ملكانة العنرص القومي يف الذهنية اإليرانية،
لذلك يجد النظام الحاكم يف التهديدات الغربية وما يصحبها من
عقوبات اقتصادية ،ما ّدة مالمئة لتثبيت رشعيته الثورية التي ال تنفصل
بالنسبة إليه عن رشعيته القومية ،وهذا ما دأبت أيديولوجيا الثورة
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اإلسالمية عىل صيانته وتكريسه منذ قيامها( ،((1وهو أيضً ا ما ع َّب عنه
فس مشاركة
املرشد عيل خامنئي بعد إعالن نتائج االنتخابات حني َّ
معارضيه بكونهم يثقون بقدرة نظام الجمهورية اإلسالمية عىل حفظ
استقالل البالد(.((1
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التنفيذية مل يصدر منه أي ر ّد فعل غري متوقَّع بسبب استبعاد مرشحه
إسفنديار مشايئ ،بل حاول التعبري عن سخطه من خالل امتناعه عن
وعب عن ذلك أيضً ا يف اللحظات األخرية ،قبل
دعم ّ
أي منافس كانَّ ،
إغالق صندوق االقرتاع .ويف هذا األمر وذاك داللة واضحة عىل رغبته
يف الحفاظ عىل العملية االنتخابية ،ومن مثة يكون قد ترك األمور تسري
إىل نتائجها عىل نح ٍو طبيعي .وهذا الوضع املحايد كان مفي ًدا ج ًّدا
لروحاين ،ألنه وفّر له عبء مواجهة جبهة الطيف النجادي املوجود
يف الحكومة ،والذي ال يزال يحتفظ بنسبة معينة من د ْعم الشارع.

العامل السياسي
متغي املشاركة االنتخابية وفوز
أ َّدى العامل السيايس دو ًرا محوريًّا يف ّ
كل القوى واألطراف السياسية الفاعلة يف َحفْز
روحاين ،وقد ساهمت ّ
هذا العامل ،بد ًءا من املرشد عيل خامنئي والقوى املرتبطة به ،إىل
طيف أحمدي نجاد يف الحكومة ،وتيار املعارضة بكل أطيافه أيضً ا.
وكانت األحداث التي عقبت االنتخابات الرئاسية ،سنة  ،2009هاجس
السلطة الحاكمة التي مل ترغب يف تكرار أخطائها عىل ال ّرغم من ميلها
نحو هندسة العملية االنتخابية والتحكم يف نتائجها .ونلمس هذا امليل
بوضوح يف خطابات املرشد عيل خامنئي الثامنية التي ألقاها خالل
األشهر الثالثة التي سبقت يوم االقرتاع ،وكانت خطوطها العريضة
تتفاوت بني تأكيد عدم تكرار أخطاء سنة  ،2009وانفتاح املجال أمام
كل التوجهات السياسية ،ث ّم الخصائص املطلوبة يف رئيس الجمهورية
ّ
(((2
املقبل  .وقد سارت اإلجراءات السابقة للعملية االنتخابية ضمن
إسرتاتيجية عدم التدخل املبارش ،وذلك مبنع األطراف املزعجة من
وإذا كانت األدوار السياسية للمرشد عيل خامنئي والرئيس السابق
الوصول إىل مرحلة املنافسة ،وتقليل الحضور اإلعالمي الدويل.
متغي فوز حسن روحاين ،فإ ّن
وباستبعاد هاشمي رفسنجاين وإسفنديار مشايئ من املنافسة ،ضَ ِمن أحمدي نجاد قد ساهمت بقوة يف ّ
أدورا املعارضة كانت أكرث بروزًا يف إقناع املواطنني برضورة الذهاب
عيل خامنئي أ ّن العملية االنتخابية وإن مل تكن سائرةً ،بالرضورة ،يف
إىل صناديق االقرتاع؛ إذ عرفت األسابيع السابقة يوم االقرتاع نقاشً ا
أي تهديد بالنسبة
اتجاه ما يريده ،فإ ّن ذلك يف أسوأ نتائجه لن ميثِّل ّ
كب ًريا ،يف مواقع التواصل االجتامعي ،بني أطياف املعارضة اإليرانية،
إليه ،وهذا ما يعنيه فوز حسن روحاين حتى اآلن .وكان واض ًحا أ ّن
الداعني إىل املشاركة والداعني إىل املقاطعة ،وقد انتهت نتيجة النقاش
خامنئي قد نجح يف إقناع الحرس الثوري باالبتعاد ،ما أمكن ،عن
إىل مصلحة دعاة املشاركة.
ساحة املنافسة االنتخابية ،عىل ال ّرغم من دوره يف الدعم غري املبارش
ملرشحه محمد باقر قاليباف .وهكذا يكون املرشد قد ساهم يف وميكن تقسيم تيار املعارضة إىل فئتني رئيستني :فالفئة األوىل هي
أساسا من اإلصالحيني ،ومن
تحقيق الح ّد األدىن من رغبات معارضيه دون أن يخرس هو والحرس املعارضة من داخل النظام ،وهي تتك َّون ً
أنصار رفسنجاين واملقربني من الجبهة القومية الدينية .وأ ّما الفئة
الثوري اليشء الكثري.
الثانية فهي املعارضة الجذرية للنظام التي يستقر رموزها خارج إيران.
وأ ّما الطرف الثاين الذي ساهم يف َحفْز العامل السيايس فهو الرئيس
وقد أعطت أحداث سنة  2009دفعة قوية ملجموع أطياف املعارضة،
السابق أحمدي نجاد ،إذ عىل ال ّرغم من وجوده عىل رأس السلطة
وكان ذلك تحت مس ّمى "الحركة الخرضاء" التي فشلت يف بلورة برنامج
ومم ساهم يف هذا الفشل أيضً ا
سيايس يضمن لها االستمرار والفاعليةّ .
 18كوفيل ،ص ص .122-121
االختالفات األيديولوجية ،وتباين أطرافها يف األهداف املرحلية .وهذا
 19موقع خرب فاريس اإلخباري ،2013 /06 /26 ،عىل الرابط:
رسخ قناعة القبول بالح ّد األدىن املتاح حال ًّيا داخل النظام؛
 http://khabarfarsi.com/n/5708776األمر هو الذي َّ
 20رضا حقيقت نجاد" ،انتخابات  2013من وجهة نظر املرشد :نحن نعرف ما نفعله" ،وهو الخيار الذي توفّره االنتخابات الرئاسية سنة  .2013وبرز هذا
 ،2013/06/12عىل الرابط:
 http://www.rahesabz.net/story/71330/التوجه بعد الرضبة التي تلقَّتها املعارضة عندما ُمنع خامتي واستُبعد
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مم دفع الجميع إىل االتفاق عىل  2012إىل  1.1مليون برميل يوم ًّيا ،مقارن ًة بسنة  2011التي س ّجلت
رفسنجاين من دخول املنافسةّ ،
د ْعم حسن روحاين يف األيام األخرية من الحملة االنتخابية ،وميكن تصدير  2.2مليون برميل(.((2
اعتبار هذا األمر تح ّو ًل سياس ًّيا نوع ًّيا يف سلوك املعارضة التي خرست وأ ّما من ناحية املؤرشات االقتصادية فقد عرفت نسبة النم ّو االقتصادي
مجموع ًة من معاركها االنتخابية بسبب تشتُّت أصواتها بني أكرث من اإليراين تراج ًعا سلب ًّيا سنة  ،2012بلغ  ،1.9مقابل  3.0يف املئة سنة
مرشّ ح ،وقد جرى هذا الحدث سنة  2005وتكرر سنة .2009
 .2011ويُتوقَّع أن تبلغ هذه النسبة  1.3يف املئة سنة  ،((2(2013يف

ونُذكِّر يف هذا السياق بأ ّن تأثري العامل الثقايف والقومي قد جاء مت ِّم ًم حني بلغت نسبة البطالة سنة  2012نحو  12يف املئة .وبلغ مع ّدل
لتأثري العامل السيايس؛ إذ ساد االقتناع بني أهم أطياف املعارضة التضخُّم نسبة  31.5يف املئة حتّى آذار /مارس سنة ( 2013نهاية السنة
ّ
اإليرانية الرسمية  ،)1391بحسب مركز اإلحصاء اإليرا ّين الرسمي(.((2
اإليرانية بأ ّن معركتها ض ّد النظام الحاكم والقوى املرتبطة به ينبغي
كل الوسائل املتاحة ،وال وعىل ال ّرغم من مت ّرس النظام اإليـراين الحاكم بأساليب التعامل
أن تكون معرك ًة مدني ًة سلميةً ،من خالل ّ
يضريها ،بعد ذلك ،أن يكون الزمن سال ًحا يف املعركة ،ذلك أ ّن معظم مع الحصار االقتصادي الغريب وسياساته ،فإ ّن قدرته عىل مواجهة
خصوصا
التجارب الثورية التي خاضتها إيران خالل املئة سنة األخرية أثبتت عقوبات من نوع جديدة ،أصبحت تضعف عىل نح ٍو واضح،
ً
لجزء من النخبة أ ّن التحول الدميقراطي املنشود ال يأيت دفع ًة واحدةً ،يف أوضاع األزمــات االقتصادية الهيكلية املتفاقمة؛ مثل التضخُّم
ُّ
والبطالة والنم ّو الضعيف ،وهي األزمات التي فشلت حكومة أحمدي
وأ ّن فاعلية املجتمع وإرصاره عىل التغيري هو الحاسم .وهذا ما أثبتته
نجاد ( )2013 -2005يف القضاء عليها ،بل إ ّن عد ًدا من السياسيني
الحركة اإلصالحية سنة  1997والحركة الخرضاء ،أيضً ا ،سنة .2009
واالقتصاديني يح ِّمل هذه الحكومة مسؤولية تدهور األوضــاع
ويعتقد هؤالء أ ّن خيار االستنجاد بالخارج إلسقاط النظام يف هذه
االقتصادية بنسبة ال ّ
تقل عن ستني يف املئة(.((2
ظل التجارب املنظورة يف العراق
املرحلة ليس مضمون النتائج يف ّ
ومن امله ّم تأكيد أ ّن معظم املؤرشات االقتصادية اإليرانية عرفت
وليبيا وسورية.
منحنيات تنازلية منذ سنة  ،1979إال أنها باتت بارز ًة ومقلقة يف
ويبدو أ ّن التوجه السيايس للمعارضة قد وجد استجابة عند املواطن سنوات حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد ،وتكفي اإلشارة يف هذا
اإليراين الذي يبحث عن حلول ملشاكله االقتصادية واالجتامعية ّ
مثل ،إىل وضعية ال ُعملة الوطنية التي فقدت نحو  270يف املئة
بأقل السياق ً
األمثان ،وهذا ما ترجمه ،عمل ًّيا ،التصويت ملرشح االعتدال حسن من قيمتها يف عهده( .((2أ ّما معدل التضخُّم فقد عرف زيادة بنسبة
روحاين ،واملشاركة امللحوظة يف العملية االنتخابية.
عرشة يف املئة يف الفرتة نفسها ،فعندما ترك خامتي منصب الرئاسة ،سنة
(((2
 ،2005كان معدل التضخُّم املعلن رسم ًّيا هو  21.1يف املئة  ،يف حني
العامل االقتصادي
جاءت االنتخابات الرئاسية  2013ضمن سياق اقتصادي إيراين متأزّم،
مه ّدد باالنهيار الشامل ،وذلك نتيجة مسلسل حصا ٍر اقتصادي غريب
طويل ض ّد إيران ،بدأ منذ قيام الثورة اإليرانية سنة  ،1979وجرى
اإلمعان فيه بعد سنة  ،2005بنا ًء عىل خلفية املطالب الغربية
واإلرسائيلية بخصوص امللف النووي اإليــراين ،ليدخل مسلسل
العقوبات مرحلة ِ
خطرة خنقت االقتصاد اإليراين بعد سنة ،2011
مستهدفًا القطاعات الحيوية اإليرانية مثل النفط والغاز واملعامالت
رشا يف الصادرات
البنكية الدولية ،وقد أث َّرت هذه العقوبات تأث ًريا مبا ً
النفطية اإليرانية؛ ففي غياب أرقام رسمية عن نسبة هذه الصادرات،
تحدثت مصادر إعالمية عن تراجع صادرات النفط الخام اإليراين سنة

 21الجزيرة .نت ،2013 /04 /24 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d115171c-6a2e-4c7b-bd094eb466d92609?GoogleStatID=9
 22صندوق النقد الدويل ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي( ،أبريل  ،)2013ص ،154عىل الرابط:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf
 23موقع مركز آمار إيران (مركز إحصاءات إيران) ،2013 /03 /30 ،عىل الرابط:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/r2_tavarrom_86-91.pdf
 24ترصيح النائب الربملاين محمد باهرن ،يا لثارات الحسني ،2013/04/24 ،عىل الرابط:
http://www.yalasarat.com/vdcay6nm.49n0y15kk4.html
كل دوالر أمرييك تساوي  9004من الرياالت إيراين ،ويف سنة 2013
 25يف سنة  2005كانت قيمة ّ
بلغت هذه النسبة نحو  24747ريالً  ،بحسب أرقام مركز مبادالت العملة الذي جرى تأسيسه
أخريا بهدف الح ّد من تدهور قيمة العملة الوطنية ،تاريخ ،2013 /04 /18 :عىل الرابط:
http://alef.ir/vdcf0jdytw6dcca.igiw.html?184825
 26خربكزارى فارس (وكالة فارس لألنباء) ،تاريخ ،2006-04-22 :عىل الرابط:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502020391
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بلغ هذا املعدل حتى آذار /مارس سنة  ،((2(2013نسبة  ،31.5بحسب
مركز اإلحصاء اإليراين( ،((2واملالحظة نفسها تنطبق عىل معدل البطالة
أقل ،إذ بلغت نسبة البطالة يف نهاية رئاسة أحمدي
وإن كانت بنسبة ّ
نجاد  12.2يف املئة ،يف حني س ّجلت يف نهاية والية الرئيس السابق سنة
 2005نسبة  11.5يف املئة(.((2
وكان لهذه اإلخفاقات االقتصادية املرتاكمة تأثري مبارش يف األوضاع
االجتامعية؛ إذ وجد اإليرانيون أنفسهم أمام تفاقم مشاكل الغالء
ٍ
رضر
والبطالة
ونقص كبري يف بعض األدوية األساسية ،إضاف ًة إىل ت ُّ
مصالح رجال األعامل والتجار من ج ّراء الصعوبات التي أوجدتها
العقوبات البنكية يف تحويل األموال واملعامالت التجارية.
ويفهم املواطن اإليراين جيّ ًدا أ ّن الجزء األكرب من أسباب الوضعية
املتأزمة يعود إىل االختيارات اإلسرتاتيجية للنظام الحاكم ،وبخاص ٍة
يف امللف النووي ،أو يف بعض السياسات االقتصادية الداخلية ،لذلك
يعتقد هذا املواطن أ ّن املشاركة االنتخابية هي الوسيلة األكرث تأث ًريا
لتغيري هذا الواقع ورفْع معاناته اليومية .وهذه القناعة كانت أيضً ا
قناعة املرشحني للرئاسة أنفسهم؛ إذ تحولت معظم النقاشات بني
فكل مرشّ ح يحاول إبراز
هؤالء إىل ما يشبه نقاشات خرباء االقتصادّ ،
قدرته عىل إخراج البالد من أزمتها االقتصادية ،يف غفلة من الجميع،
أو تغافل منهم ،عن الجذور السياسية لألزمة االقتصادية.
متغي املشاركة
وعىل هذا األساس كان العامل االقتصادي مؤث ّ ًرا يف ّ
احتل
االنتخابية ،كام كان تأثريه ظاه ًرا يف فوز حسن روحاين الذي ّ
االقتصاد مساح ًة كبري ًة من خطابه االنتخايب ،والذي اقرتح منهجية
مدخل إىل إحداث انفراج اقتصادي وإخـراج البالد من
ً
االعتدال
وضعية االختناق ،وقد كان واض ًحا أ ّن روحاين يسعى إلعطاء االقتصاد
الوطني فرص ًة اللتقاط أنفاسه ،من خالل سياسة تفاوضية يف امللف
عب
النووي تخفِّف من وطأة العقوبات االقتصادية الغربية .وقد َّ
روحاين عن هذه املعادلة بقوله" :ستدور املولِّدات النووية ،لكن
ينبغي أيضً ا لحياة الناس أن تدور"( ،((3ففي اعتقاده ال ميكن الحديث
 27نعني بذلك السنة اإليرانية الرسمية  ،1384وتقابلها ،بحسب التاريخ امليالدي ،الفرتة
املمتدة من  21مارس  2012إىل  20مارس .2013
 28مركز آمار إيران (مركز إحصاءات إيران) ،)2013 /03 /30( ،عىل الرابط:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/r2_tavarrom_86-91.pdf
" 29مركز آمار إيران" (مركز إحصاءات إيران) ،)2013/04/13( ،عىل الرابط:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_91.pdf
 30حوار مع حسن روحاين عىل القناة الرابعة ،مؤسسة اإلعالم الرسمية "/06 /06( "Irib
 ،)2013عىل الرابط:
http://62.220.121.19/NewsText.aspx?ID=1968471
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ظل مجتمع يعاين
عن استقالل وطني وع ّزة قومية وأهداف ثورية يف ّ
الفقر والحرمان والفرص غري املتكافئة( .((3ولقد فتح هذا الخطاب
نافذ َة أملٍ عند الناخب اإليراين الذي يريد أن يعيش حيا ًة كرميةً،
وال يريد أن يجعل ُحلْمه يف االستقرار قربانًا للنزعة األيديولوجية
وطموحات السياسيني.

اعتدال روحاني
بين التأويل والتنزيل
كانت االنتخابات الرئاسية امتحانًا قوميًّا استطاع من خالله الشعب
اإليراين أن يفرض عىل النظام الحاكم احرتام الح ّد األدىن من إرادته
االنتخابية ،يف حني كان هذا االمتحان فرص ًة تاريخي ًة للمرشد عيل
خامنئي أكَّد بها لخصومه يف الداخل والخارج أ ّن رشعية نظام
الجمهورية اإلسالمية مازالت قويَّةً .لكن مل تكن هذه النتيجة
االنتخابية ،يف ما يبدو ،سوى مبتدأ لخرب مل ِ
يأت بعد .وهذا املبتدأ
السيايس هو شعار "االعتدال" الذي رفعه الرئيس حسن روحاين،
وأراده أن يكون مفتا ًحا لكل أقفال البالد املؤصدة؛ إذ حاول أن
يرشح يف عناوين عريضة ما يقصده باالعتدال ،كام حاول أن يطلق
بعض اإلشارات الدالة أحيانًا ،واملبهمة أحيانًا أخرى .لك ّن املعطيات
والتطورات املتتالية ،بد ًءا من إعالن فوزه إىل اليوم ،تجعلنا نتوقع
الخرب الذي مل يظهر يف مبتدأ روحاين ،ونقصد به ،عىل وجه التحديد
معركة تأويل االعتدال وتنزيله سياسيًّا وحكوميًّا .فكيف ذلك؟
مل يكن حسن روحاين إصالح ًّيا ،لك ّن قربه من رفسنجاين جعله يقرتب
من زعيم اإلصالحيني محمد خامتي ،ويف الوقت نفسه فرضت عليه
بامللف النووي أن يكون قريبًا من املرشد ومن
خربته الدبلوماسية
ّ
مؤهل لالضطالع بتجسري
ً
عموم التيار األصويل أيضً ا ،وهكذا فقد كان
اله َّوة بني اإلصالحيني واألصوليني التي عمقتها أحداث االنتخابات
الرئاسية سنة .2009
ويف أ ّول خطاب انتخايب له ،ع َّرف حسن روحاين نفسه باملعتدل
كل التيارات السياسية ،وقال إنه يريد أن يضع يده يف
املستقل عن ّ
ّ
كل هذه التيارات بهدف إنقاذ البالد،
يد جميع املعتدلني من داخل ّ
معني بقضية الدميقراطية
وعىل عكس محمد خامتي بدا روحاين غري ٍّ
ومفاهيم الدولة الحديثة ،كام أنه مل يطلق وعو ًدا سخ ّية لناخبيه ،بل
حاول أن يقف موقفًا وسطًا بني نخبوية األول وشعبوية الثاين.
 31املرجع نفسه.
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وزارية يف حكومته ،اتهمهم خصومهم يف التيار األصويل بالرغبة يف
مصادرة انتصار روحاين ،والتخطيط للعودة إىل الساحة السياسية
تحت غطاء االعتدال ،وقد َو َر َد جانب من هذه االتهامات يف مقال
نشه الصحايف حسني رشيعتمداري ،املق َّرب من املرشد خامنئي(.((3
َ

كل خطاباته املوالية ،مفهوم االعتدال ُمرج ًعا
وظل روحاين يؤكّد ،يف ّ
ّ
كل الجهات.
كل أسباب االنسداد والفشل إىل التط ُّرف الصادر من ّ
ّ
السياق أ ّن َما يقصده روحاين باالعتدال هو
ويبدو واض ًحا ،يف هذا ِّ
املنهج السيايس املعتدل ،واعتامد مقاربات تنتهج التدبري والوسطية
إلصالح املشاكل السياسية داخليًّا وخارجيًّا ،وأ ّما من الناحية االقتصادية
وأ ّما عضو مجلس الخرباء املتش ِّدد أحمد خامتي فقد طلب من الرئيس
لحل
فيعتقد أ ّن االعتدال يقتيض العدالة والتدبري العقالين مفتا ًحا ّ
روحاين تقديم توضيح دقيق ملا يقصده باالعتدال؛ ذلك أ ّن االعتدال
املشاكل املعلَّقة(.((3
أي يشء آخر
الصحيح يف رأي خامتي هو اعتدال املرشد خامنئي ،وأ ّن ّ
واستبطن تقييم حسن روحــاين ألوضــاع البالد انتقا ًدا لسياسات غريه ،ال يعدو أن يكون نو ًعا من االنحراف(.((3
الحكومات التي تعاقبت عىل السلطة التنفيذية من إصالحيني
ّ
بالشك واالتهامات املتبادلة بني
تخل انتقاداته ،ا ،من التلميح إىل الجهات النافذة وأعــاد هذا التجاذب املصحوب
وأصوليني .ومل ُ
أيضً
واملقربة من املرشد؛ فهو يحمل الجميع املسؤولية ،ويف الوقت نفسه الطرفني حالة االنقسام إىل الحياة السياسية التي اختفت أيَّا ًما قليل ًة
ِّ
َّ
يريد أن يتعاون مع جميع املعتدلني ،وأن يكون حلقة وصلٍ بينهم عندما كان الجميع ،عند صناديق االقرتاع ،مو َّح ًدا مبشاعر قومية .وهذا
جمي ًعا ،وهذا ما دفعه أحيانًا إىل بعض اإلبهام ،فهو ال يريد ،بالنظر السلوك هو الذي طبع الحياة السياسية اإليرانية عىل نح ٍو بارز يف ع ْهد
إىل رغبته يف استقطاب أصوات اإلصالحيني ،أن تفسد عالقاته باملرشد الجمهورية اإلسالمية؛ إذ يكون للخطر القومي دور ف َّعال يف توحيد
رصح ،القوى والتيارات املتصارعة ،غري أنها رسعان ما تعود إىل رصاعاتها بعد
والقوى املرتبطة به يف التيار األصويل .وقد برز هذا األمر حني ّ
يف أ ّول حوار صحفي له بعد فوزه ،بأنه سيعمل وفق أسلوب "خُطو ًة عبور منطقة الخطر.
(((3
هم من فرتة رئاسة حسن روحاين سيشغله الجدل،
فخُطوةً" ،وأ ّن األمور تحتاج إىل وقت  .وقد أكَّدت هذا األمر مقاالت ويبدو أ ّن جز ًءا ُم ًّ
وترصيحات مقربني منه ،ر ًّدا عىل الذين يطالبون الرئيس الجديد برفع املتعلق مبفهوم االعتدال ،بني من يطالب باالعتدال داخل االعتدال،
الحصار عن رم َز ِي التيار اإلصالحي مري حسني موسوي ومهدي كرويب ،ومن يحذِّر من التطرف داخل االعتدال .والطرفان الفاعالن يف هذا
وإطالق رساح السجناء السياسيني.
الجدل هام التيار اإلصالحي والتيار األصــويل ،وهذا األمر ير ِّجح
كل الرصاعات القدمية إىل الساحة الجديدة،
لقد كان مجيء حسن روحاين إىل قرص الرئاسة بفضل أصوات تحالف بق ّوة عودة تداعيات ّ
اإلصالحيني وطيف رفسنجاين .وهذا التحالف هو الذي يضع املسألة فاإلصالحيون مستع ُّدون السرتداد جزء من املواقع التي فقدوها قبل
أي قبل مثاين سنوات ،ويعتقدون أ ّن فتْح املجال
السياسية عىل رأس أولوياته ،فهؤالء يف حاجة إىل مفتاح روحاين لفتح مجيء أحمدي نجاد؛ ْ
األبواب التي أغلقت يف وجوههم طَوال السنوات املاضية ،يف حني تأيت لعودتهم هو أ ّول ت َج ٍّل ملفهوم االعتدال ،ذلك أ ّن تحييدهم من الحياة
عمل متط ِّرفًا غري محسوب العواقب ،ويف رأيهم سيكون
املسألة االقتصادية يف الدرجة الثانية عند أقطاب هذا التحالف .وأ ّما السياسية كان ً
مرغم عىل مجابهة األوضاع االقتصادية املتدهورة ،فتح باب الح ّريات وإيقاف سياسة القمع واملصادرة يف جميع النواحي،
روحاين فيجد نفسه ً
ً
والرشوع
عاجل يف تدبري ّ
ملف املفاوضات النووية للتخفيف من من أه ّم العوامل ال َّدالة عىل صدق االعتدال سياس ًّيا واجتامع ًّيا.
العقوبات االقتصادية ،وهذا ما سبق للمرشد أن ذكَره مرا ًرا يف معرض
وخصوصا املتشددين منهم ،بأنه
ويف املقابل يتمسك األصوليون،
ً
املهمت التي ينبغي للرئيس الجديد أن يبارشها ويهت ّم بها.
رشح ّ
ال مكان لإلصالحيني يف الساحة السياسية ،بعد أن كشفت أحداث
ويف الوقت الذي ينشغل فيه الرئيس حسن روحاين ببناء حكومة  2009عن ن ّياتهم االنقالبية املرتهنة بالخارج ،فهم يعتقدون أنه ليس
وحــدة وطنية مبشاركة ّ
كل األطــراف ،تقوم معركة إعالمية بني من االعتدال عىل اإلطالق ،التسامح مع أعداء النظام ،وتقويض مباين
اإلصالحيني واألصوليني بشأن تأويل "اعتدال روحاين" ،فعندما أ َّو َل الثورة األيديولوجية ،حتى أ ّن بعضهم قد اشرتط يف مسألة عودة رموز
مم صدر منهم سنة .2009
بعض اإلصالحيني اعتدال الرئيس مبا يعتقدون أنه خريطة طريق اإلصالحيني ،إعالن توبتهم ّ
جديدة ،مع الحديث عن أسامء إصالحية ميكنها أن تتقلد مسؤوليات
 32حوار انتخايب مع حسن روحاين ،يوتيوب ،2013 /05 /28 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=2VZr_xZjm08
 33مؤمتر صحفي مع حسن روحاين ،يوتيوب ،2013 /06 /17 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=rDLmjMlOgrE

 34حسني رشيعتمداري" ،خانه را جستجو كنيد!" (ابحثوا داخل البيت) ،موقع صحيفة
كيهان ،2013/07/25 ،عىل الرابط:
http://www.kayhan.ir/920503/2.htm#N201
 35خطبة أحمد خامتي ،وكالة فارس لألنباء ،2013 /07 /05 ،عىل الرابط:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920414000403
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أساسا ،عىل أولوية األمن القومي ،من دون أن تقلِّل
وإنه لَيصعب التن ُّبؤ باملنهج العميل للرئيس الجديد حسن روحاين ،يف االقرتاع مرتكزةًً ،
ومم ال ّ
شك فيه أ ّن ف ْهم من أهمية مطالبها االقتصادية.
وجود هذا االستقطاب الحا ّد بني الطرفنيّ ،
يؤسس أ َّو ًل عىل تجاوز حالة االستقطاب والتش ُّنج
روحاين لـ"االعتدال" َّ
وبعد إعالن فوز الرئيس الجديد حسن روحاين كان سلوك االنقسام
أقل ما يتطلَّبه بناء حكومة وحدة وطنية،
القامئة منذ سنوات ،وهذا ّ
السمة األساسية ملا س َّميناه
وال ـراع بني اإلصالحيني واألصوليني ِّ
ونعتقد أنه سيكون أكرب امتحان لشعار االعتدال.
املنهجية االجتامعية والسياسية املتحكِّمة يف سلوك الفاعلني يف
رصد عملِ هذه املنهجية يف مراحل
وإذا كانت مواقع اإلصالحيني ال تتجاوز حال ًّيا بعض املنابر اإلعالمية العملية االنتخابية .وميكننا ْ
اإللكرتونية ،أو الشبكات االجتامعية التي يحافظون عليها ،فإ ّن متع ّددة من مسار الحياة السياسية اإليرانية ،فاإلجامع القومي يكون
خصومهم من التيار األصويل يستم ُّدون ق َّوتهم من املواقع الحيوية دامئًا بتأثري التهديد الخارجي ،وينتهي بسبب انعكاسات الرصاعات
التي يشغلونها يف ّ
مم يك ِّرس يف النهاية
مؤسسات الدولة األمنية واالقتصادية والدينية ،الداخلية بني األطراف املتنافسة عىل السلطةّ ،
إضاف ًة إىل قربهم من املرشد عيل خامنئي .وهذا الوضع غري املتكافئ ،السلطة األبوية للحاكم ملكًا كان يف العهد املليك ،أو مرش ًدا يف ع ْهد
بني الطرفني ،سيؤثر ً
حتم يف أداء حكومة حسن روحاين الذي سيُضط ّر الجمهورية اإلسالمية.
تنزيل ال يصطدم برغبة الطَّرف القوي يف املعادلة،
إىل تنزيل اعتداله ً
ونقصد يف هذا السياق األصوليني؛ فروحاين سيحتاج إىل دعم هؤالء ويُع ُّد الجدل املتعلّق بتأويل "اعتدال روحاين" ،اليوم ،أه ّم موضوع
ِّ
يف الربملان ،وسيحتاج إىل تعاونهم للخروج من األزمة االقتصادية ،يقسم املثقفني والسياسيني يف إيران ،ومن شأن هذا األمر أن يطرح
وأما من الناحية السياسة الخارجية فسيكون مضطرا إىل التوافق مع أسئلة مل َّحة بشأن تنزيل هذا االعتدال ،وأن يضع رئاسة روحاين تحت
ّ
ًّ
ّ
أي جهة كانت؛ من حلفائه املعارضني ،أو من
محك الضغوط من ّ
املرشد والحرس الثوري يف تدبري امللف النووي ،والعالقات بالغرب.
ومن املرجح أ ّن روحاين سيكون حريصا عىل عدم تكرار أخطاء أحمدي أصدقائه النافذين يف ال ُحكم.
ً
ّ
ِ
نجاد الذي مل ينفعه خروجه من رحم األصوليني يف تنظيم االختالف ويبقى التحدي األكرب بالنسبة إىل الرئيس الجديد هو الحفاظ عىل
توازنه وعدم التو ُّرط يف رصاعات هامشية ،وهذا يتطلّب منه عدم
معهم.
وإ ّن اقتناع املرشد خامنئي ومقربيه من األصوليني بأ ّن نتائج االنتخابات الدخول يف صدامات مع القوى املق َّربة من املرشد ،واملتحكمة يف
َّ
ومؤسساتها أيضً ا.
الرئاسية  ،2013هي ،تصويت شعبي مبارش للجمهورية اإلسالمية ،الدولة ّ
سيؤ ِّدي  -ال محالة  -إىل إرصارهم عىل استمرار السياسات القدمية ،أو
أي محاولة من الرئيس الجديد ملعالجة
عىل األقل سيدفعهم إىل إفشال ّ
متس بتامسك النظام وسالمته .وهذا
األوضاع من منطلق أنها محاوالت ّ
التفكري املهيمن حال ًّيا عىل توجه النظام الحاكم سيرضب يف العمق إنجاز
 14حزيران /يونيو ،وس ُيدخل "اعتدال" روحاين يف وضعية انتظار ،يف
حني سيُعيد املجتمع اإليراين إىل حالة اليأس؛ وسبب ذلك أ ّن أصواته
االنتخابية مل تُقرأ م ّر ًة أخرى قراء ًة صحيحةً.

إ ّن االختالف السيايس يف تأويل اعتدال روحاين هو يف عمقه اختالف
أي خطاب لالعتدال سيكون
بشأن تنزيل هذا االعتدال ،ذلك أ ّن ّ
مطالبًا بإعادة تعريف مجموعة من املس َّميات واملفاهيم ،أصبحت يف
السنوات األخرية من أدوات التيار األصويل التي يستخدمها يف التخلُّص
مثل" :الفتنة" ،و"االنحراف"،
من خصومه السياسيني ،ونعني بذلك ً
رشا
و"الخاصة غري املبرصة" .وهكذا سيؤث ِّر تأويل االعتدال تأث ًريا مبا ً
يف عالقة الرئيس حسن روحاين باملرشد عيل خامنئي ،وسينعكس
كل امللفات والقضايا املتأزمة ،ابتدا ًء من الوضع السيايس
ذلك عىل ّ
الداخيل ،إىل الوضع االقتصادي والعالقة بالربملان والحرس الثوري
وامللف النووي.

إ ّن النظر يف مجموع املعطيات التي أحاطت باالنتخابات الرئاسية
األخرية يف إيران يُربز بجالء وجود منهجية اجتامعية سياسية َحكمت
سلوك األطراف املؤث ِّرة كلّها يف العملية .ويأيت العامل الثقايف والقومي
يف مقدمة عنارص تلك املنهجية ،يليه ،عىل الرتتيب ،العامالن :السيايس
واالقتصادي .وقد بدا واض ًحا أ ّن الذهنية اإليرانية كانت قبل عملية

وختا ًما ،فقد تراكمت لدى اإليرانيني تجارب متك ِّررة من اإلخفاقات
نفسها تؤ ِّدي إىل
السياسية واالقتصادية ،ويف ّ
كل مرة كانت األسباب ُ
النتائج ِ
نفسها ،فهل تكون رئاسة حسن روحاين هي االستثناء؟ أم هل
تظل ،مثل سابقاتها ،حبيسة الرصاعات السياسية ،واملشاكل الهيكلية
ّ
يف نظام الجمهورية اإلسالمية؟

خاتمة

المؤشر العربي

ِّ
ِّ
ينفذه
سنوي
استطالع
العربي هو
المؤشر
ٌ
ّ
ٌّ
العربي في البلدان العربيّة؛ بهدف
المركز
ّ
العربي
العام
الوقوف على اتّجاهات الرّأي
ّ
ّ
مجموعة من المواضيع االقتصاديّة
نحو
ٍ
ّ
واالجتماعيّةوالسياسيّة،بمافيذلكاتجاهات
العام نحو قضايا الديمقراطيّة وقيم
الرّأي
ّ
المواطنة والمساواة والمشاركة المدنيّة
يتضمن تقييم المواطنين
والسياسيّة .كما
ّ
أوضاعهم العا ّمة ،واألوضاع العا ّمة لبلدانهم،
المؤسسات الرسميّة الرئيسة
وتقييمهم
ّ
في هذه البلدان ،والوقوف على مدى الثقة
العام
المؤسسات ،واتّجاهات الرأي
بهذه
ّ
ّ
العربي،
المحيط
ونحو
،
الخاص
القطاع
نحو
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
العربي -
والصراع
ّ
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراســة
أنجز المركز
ّ
ّ
العربي لعام
ر
المؤش
استطالع
السياسات
ّ
بلدا من بلدان المنطقة
 ،2013 / 2012في ً 14
تموز  /يوليو
العربيّة ،خالل الفترة الممت ّدة من ّ
ُ
ِّ
 2012إلى آذار  /مــارس  .2013وقد نفذ هذا
مقابالت
االستطالع ميدان ًيّا ،من خالل إجراء
ٍ
وجاهيّة مع  19546مستجي ًبا ،موزّعين على
بلدا عرب ًيّا ،هي:
نات ممثِّلة لمجتمعات ً 14
عيّ ٍ
موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومصر،
والسودان ،وفلسطين ،ولبنان ،واألردن،
ّ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت،

وليبيا .وقد ّ
ٌ
مؤهل ٌة ومدرَّب ٌة،
فرق بحثيّ ٌة
نفذته
َّ
تابع ٌة لمراكز َ
سات بحثيّ ٍة في البلدان
ومؤس
ّ
ٍ
الميداني لفريق
المذكورة ،تحت اإلشراف
ّ
ِّ
العربي لألبحاث
المركز
العربي في
المؤشر
ّ
ّ
السياسات.
ودراسة ِّ
ّ
العربي العيّنة العنقوديّة
المؤشر
يعتمد
ّ
الطبقيّة (فــي المستويات) المتع ّددة
المراحل ،المنتظمة والموزونة ذات ًيّا
والــمــتــائــمــة مــع الــحــجــم ،فــي جميع
االستطالعات التي ن ُ ِّ
فذت في البلدان األربع
عشرة .وجرى األخذ في االعتبار المستويات
(الطبقات) التّالية :الحضر وال ـرِّيــف،
ّ
بلد
والتّقسيمات اإلداريّة الرّئيسة في
كل ٍ
عة آراء مواطنيه بحسب الوزن
مستطل َ َ
ّ
النِّ
مستوى من مستويات
بكل
الخاص
سبي
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
فرد في
جميع سكان البلد؛ بحيث يكون لكل ٍ
ّ
أن
بلد مستطلَع ،احتماليّة متساوية في ْ
كل ٍ
وبهامش خطأ
واحدا من أفراد العيِّنة،
يكون
ً
ِ
ُ
ِّ
يتراوح بين 2 ±و %3في جميع البلدان التي نفذ
بطريقة
ممت العيِّنة
االستطالع فيها .وقد ُ
ص ِّ
ٍ
يمكن من خاللها تحليل النتائج على أساس
األقاليم والمحافظات والتّقسيمات اإلداريّة
ّ
مجتمع من المجتمعات
كل
الرئيسة في
ٍ
التي شملها االستطالع.
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ٍّ
ٍ
ّ
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بديلة في

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

126
السياس َّية املرصيَّة تــطـ ُّور ٍ
ات متالحقةً ،ابتدأت
الساحة ِّ
تشهد َّ
بالتظاهرات الحاشدة التي اندلعت يف  30حزيران /يونيو للمطالبة
ٍ
انتخابات رئاس َّي ٍة مبكِّر ٍة ،غري أ ّن األمر ُحسم برسع ٍة ملحوظ ٍة
بإجراء
السييس ،بدعم ق ًوى
بانقالب
ٍ
ٍّ
عسكري قاده وزير ال ِّدفاع ،عبد الفتَّاح ِّ
اب سياسيَّ ٌة أخرى؛ أه ُّمها
سياسيَّ ٍة ،عىل رأسها جبهة اإلنقاذ وأحز ٌ
املرصي امل ُنتخب،
لفي .وقام االنقالب بعزل ال َّرئيس
ِّ
حزب ال ُّنور َّ
الس ُّ
ٍ
واحد عىل انتخابه ،وجرى تعطيل ال ُّدستور ،وتعيني
بعد مرور عامٍ
ٍ
رئيس ُم َوقَّت للمحكمة ال ُّدستوريَّة العليا ،إضاف ًة إىل تشكيل حكوم ٍة
ٍ
اعتقاالت واسع ٍة،
جديد ٍة ،واحتجاز ال َّرئيس امل ُنتخب املعزول ،وحملة
شملت قيادات اإلخوان املسلمني .ويف مواجهة االحتجاجات الشَّ عب َّية
الشعيَّة ،ورفضً ا
التي نظَّمها اإلخوان املسلمون وحلفاؤهم؛ دفا ًعا عن َّ
يل ،الذي
لالنقالب
ِّ
العسكري ،أخذ قادة االنقالب بالتَّصعيد العم ِّ
فض اعتصا َم ميدا ْين رابعة العدوية وال َّنهضة،
تُ ِّوج مبجزرة صاحبت َّ
وإعالن حالة الطَّوارئ ،وفرض حظر التَّج ُّول يف أغلب َّية املحافظات
لفض االعتصامني بحمل ٍة إعالميَّ ٍة وسياسيَّ ٍة
املرصيَّة .وقد جرى التمهيد ِّ
تصعيديَّ ٍة تستهدف يف جوهرها إخراج حزب الحرية والعدالة (اإلخوان
يايس.
املسلمني) من املشهد ِّ
الس ِّ
السلطة الجديدة هذا االنقالب وإجراءاته بقولها إنَّه جاء
ولقد ب َّررت ُّ
تعب ًريا عن اإلرادة الشَّ عب َّية التي متثّلت بتظاهرات  30حزيران /يونيو،
الشعية عرب صناديق االقرتاع
وإ َّن املواطنني الذين منحوا مح َّمد مريس َّ
الشعية عرب تظاهرات  30حزيران /يونيو ،وما سبقها
سحبوا هذه َّ
ٍ
انتخابات رئاس َّي ٍة
من توقيع استامرات حملة مت ُّرد التي تطالب بإجراء
العسكري
مبكِّر ٍة .وأصبحت إحدى مفردات قيادة االنقالب ،بجناحيها
ِّ
واملد ِّين ،ومرتكزاتها املتك ّررة هي "أعداد" املواطنني الذين خرجوا إىل
التَّظاهر يوم  30حزيران /يونيو.
يايس
وأصبحت التظاهرات الجامهرييَّة إحدى وسائل الفعل ِّ
الس ِّ
التي أُ ِّسست يف مرص منذ انتصار ثورة  25يناير .وعىل ال ّرغم من أ َّن
السياسيَّة ،منذ انتصار الثَّورة املرصيَّة يف  11شباط /فرباير
العمليَّة ِّ
 ،2011قد تض َّمنت آليات فعلٍ
سيايس بديلةً؛ مثل االستفتاءات،
ٍّ
ٍ
ٍ
وانتخابات رئاس َّي ٍة ،فإ َّن هذه اآلليات مل
انتخابات ترشيع َّي ٍة
وإجراء
تصبح بديل ًة من التظاهرات واالعتصامات الشَّ عبيَّة ،بوصفها آليَّة
فعلٍ
العسكري التي امتدت
سيايس .ولقد شهدت فرتة حكم املجلس
ِّ
ٍّ
عىل مدار عامٍ ونصف العام العديد من التظاهرات التي عاد ًة ما
يُطلق عليها "مليونيَّات" ،وكانت أداة ٍ
ضغط وفعلٍ
سيايس فيُستجاب
ٍّ
لبعض مطالبها أحيانًا ،وأحيانًا أخرى تُهمل مطالبهاَّ .إل أ َّن االعتصامات
يايس الوحيدة ،ذات التَّأثري
والتظاهرات أصبحت كأنَّها أداة الفعل ِّ
الس ّ
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واألهميَّة خالل العام الذي قضاه ال َّرئيس امل ُنتخب مح َّمد مريس،
ستوري
وأصبحت هذه األداة ت ُستخ َدم استخدا ًما دوريًّا بعد اإلعالن ال ُّد
ِّ
يف ترشين الثَّاين /نوفمرب .وما جعل هذه الوسيلة ت ُضفي رشع َّي ًة ما
يايس األخرى قد
أ َّن أنصار مريس وحلفاءهم من ت َّيارات اإلسالم ِّ
الس ِّ
استخدموا األسلوب نفسه ،وإن كان بهدف إظهار أ َّن الشَّ ارع منقسم.
وبطبيعة الحال ،فإ َّن تظاهرات  30حزيران /يونيو كانت األكرث عد ًدا
خالل حكم مريس ،وهي التي استخدمها وزير ال ِّدفاع ُح َّج ًة يف تنفيذ
االنقالب.
تفس االلتجاء إىل
هناك العديد من األسباب والعوامل التي أصبحت ِّ
يايس؛
التظاهرات الشَّ عب َّية واالعتصامات والتَّج ُّمعات آل َّي ًة للفعل ِّ
الس ِّ
وعىل رأس تلك األسباب والعوامل أ ّن هذا األسلوب أصبحت له رمزيَّ ٌة
ظل تح ّول التظاهرات إىل
يف ُعقب نجاح ثورة  25يناير ،وبخاصة يف ِّ
أداة تغيريٍ رئيس ٍة يف بلدان املنطقة العرب َّية بعد عقو ٍد طويل ٍة من
غياب اإلرادة الشعبية.
وإ ّن اعتامد التظاهرات والتَّج ُّمعات الشَّ عب َّية الواسعة آلي ًة للفعل
يايس ينبغي ألًّ يتَّكئ فقط ،عىل رمزيَّة التظاهرات والتَّج ُّمعات
ِّ
الس ِّ
الشَّ عبيَّة بوصفها أدا ًة ف َّعال ًة للتَّغيري ،إىل ح ّد أن تصبح املعيا َر الذي
ت ُقاس من خالله اإلرادة الشَّ عبية ،أل ّن تأسيس عمل َّية سياس َّية بإطا ٍر
وترشيعي قد اعتُمد وأُ ِق َّر عرب وسائل التَّنافس االنتخا ِّيب .إضاف ًة
قانو ٍّين
ٍّ
إىل أ َّن اعتامد التظاهرات أو ما يقال إن "الشَّ ارع" يريده ،أصبح أدا ًة
بديل من جميع
لتحل ً
يايسَّ ،
سياسيَّ ًة توظَّف يف إطار التَّنافس ِّ
الس ِّ
األدوات االنتخاب َّية ،ولتنافس رشع َّية صندوق االنتخاب ،بل لتنتقص
من االنتخابات مبجملها ،ولترضب بنتائجها عرض الحائط .ولعل
األخطر من ذلك كله هو سلوك سلطة االنقالب وحلفائها تجاه
اب سياسيَّ ٍة سلوكًا إقصائيًّا يستهدف إخراج حزب الحرية
ق ًوى وأحز ٍ
السياس َّية ،أو حتَّى
والعدالة وجامعة اإلخوان املسلمني من العمل َّية ِّ
األقل ،إضعافهام وتحديد مجاالت
السياس َّية ،أو عىل ِّ
الساحة ِّ
من َّ
ولعل هدف إخراج اإلخوان املسلمني
السياسيَّة ونطاقهاَّ .
مشاركتهام ِّ
والقوى املتحالفة معهم ُيثّل ،يف واقع األمر ،بالجائزة التي تحثُّ هذه
العسكري ،بل إ ّن هذه القوى
السياس َّية عىل تأييد االنقالب
ِّ
القوى ِّ
ظل
تح َّولت إىل أداة جامهريية وإعالمية تربيرية لالنقالب ،حتَّى يف ّ
ارتكاب سلطات االنقالب مجازر ،ومصادرة الح ِّريات.
السياق ،تعمل هذه الورقة عىل تقديم تفسري ٍ
ات اللتجاء القوى
يف هذا ِّ
السياسيَّة يف مرص إىل اعتامد االحتجاجات والتظاهرات
واألحزاب ِّ
امجي
يايس بدلً من التَّنافس الحز ِّيب ِّ
أدا ًة للفعل ِّ
والس ِّ
الس ِّ
يايس الرب ِّ
واالنتخا ِّيب ،كام توضح أيضً ا ،أسباب استخدام هذه القوى خطابًا
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مصر :التظاهرات أداةَ فعل سياسي بديلةفي ّ
ظل ضعف جماهيرية األحزاب

شكل ()1
اتجاهات الرأي العا ّم يف االنتساب إىل األحزاب السياسية ومدى متثيلها لتطلعاتهم

املؤش
إقصائ ًّيا .ويجادل هذا التقرير الذي يعتمد عىل نتائج استطالع ِّ
الخاص مبرص بثالثة عوامل رئيس ٍة ،إضاف ًة إىل عوامل أخرى
العر ِّيب
ِّ
مرتبطة بسياق العملية السياسية يف مرص ،وضعف أداء الرئيس مريس
وأخطاء اإلخوان املسلمني املتع ّددة التي تؤ ِّدي دو ًرا أساسيًّا يف االلتجاء
يايس
إىل التَّظاهرات والتَّج ُّمعات واالعتصامات الكربى أدا ًة للفعل ِّ
الس ِّ
يف مرص ،وهذه العوامل هي:
املرصي.
السياسيَّة يف الشَّ ارع
ِّ
•ضعف تأثري القوى واألحزاب ِّ

السياس َّية املعارضة لإلخوان املسلمني
•ضعف شعب َّية القوى ِّ
مقارن ًة بشعبيَّتهم.
عامل مح ِّد ًدا يف ات ِّجاهات التَّصويت لدى
يايس ً
•غياب الربنامج ِّ
الس ِّ
ال َّناخبني املرصيِّني.

ضعف تأثير القوى واألحزاب
المصري
السياسيَّة في الشارع
ِّ
ِّ
السياس َّية يف مرص
ميكن املجادلة بــأ َّن ضعف القوى واألحــزاب ِّ
أسايس يف لجوء
عامل
املرصي هو ٌ
ومحدوديَّة انتشارها يف الشَّ ارع
ِّ
ٌّ
السياسيَّة إىل التظاهرات والتَّجمعات أو تقبّلها
القوى والشَّ خصيات ِّ
وخصوصا
املؤش العر ِّيب يف مرص،
لها ،وذلك اعتام ًدا عىل نتائج استطالع ِّ
ً

ستوري واالستفتاء عىل الُّدستور
أنه نُفِّذ بُعيد انتهاء أزمة اإلعالن ال ُّد
ِّ
املرصي ،أي بعد تراجع شعب َّية ال َّرئيس مريس .وتشري نتائج التقرير
ِّ
السياسيَّة ،إذ
يل ،إىل ضُ عف االمتداد
ِّ
الجامهريي لألحزاب ِّ
عىل نح ٍو ج ٍّ
اب
إ ّن  %4فقط من املستج َوبني املرصيِّني ذكروا أنَّهم ينتسبون إىل أحز ٍ
سياس َّي ٍة .كام ذكر  %4أنَّهم غري منتسبني لك َّن لديهم ن َّية االنتساب إىل
اب سياسيَّ ٍة .يف املقابل ،فإ َّن  %39من املستجيبني ذكروا أنَّهم غري
أحز ٍ
حزب ميثّلهم .وكانت
أي ٍ
منتسبني إىل أحز ٍ
اب سياس َّي ٍة ،وأنه ال يوجد ُّ
اب سياس َّي ٍة ،أو
نسبة  %30قد ذكرت أنَّها ال تنوي االنتساب إىل أحز ٍ
سيايس ميثّلها ،أي إ ّن أكرثيَّة ال َّرأي
حزب
أنَّها ال تعرف إذا كان هنالك ٌ
ٌّ
اب سياس َّي ٍة ،وال
العا ِّم
املرصي ،وبنسبة  ،%69هي غري منتسب ٍة إىل أحز ٍ
ِّ
سيايس ميثّلها ،أو أنَّها ال تعرف حزبًا
حزب
تنوي االنتساب ،وال يوجد ٌ
ٌّ
سياسيًّا ميثّلها.
ضعف يف
السياس َّية يوازيه
ٌ
والضَّ عف يف االنخراط يف األح ـزاب ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
وهيئات؛
ونقابات
منتديات
االنخراط يف املنظَّامت األهليَّة املدنيَّة من
ٍ
هيئات طوع َّية املدن َّية
إذ إ ّن نسبة الذين ذكروا أنَّهم منتسبون إىل
وتتكز أعىل نسب ٍة
تراوحت ما بني  %1و %8من مجمل املستجيبنيَّ ،
من املستجيبني املنتسبني إىل منظ ٍ
َّامت مدنيَّة بني أولئك املنتسبني إىل
ٍ
نقابات مهن َّي ٍة .وهذا ما ميكن فهمه يف إطار أ َّن االنتساب إىل ال ِّنقابات
امي ملزاولة املهنة .ويعكس هذا الواقع ضعف
املهنيَّة هو
ٌ
انتساب إلز ٌّ
َّوعي؛ سوا ًء كان إىل أط ٍر سياسيَّ ٍة أو مدنيَّ ٍة .ولذا فليس
االنتامء الط ِّ
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مستغربًا ترحيب أغلب هذه القوى باالحتجاجات والتَّظاهرات
الشَّ عبيَّة ،بل تشجيعها ،ومسارعتها إىل تنصيب نفسها قائد ًة لها .فهذا
يع ِّوضها عن إحجام املواطنني عن االلتفاف حول األحزاب .ويكون
بديل من العمل عىل تأطري املواطنني وتحشيدهم حول برامجها
هذا ً
ٍ
ٍ
وجهد كبريٍ
السياسيَّة ،ملا يحتاج إليه األمر من مسا ٍر طويلٍ وبطيء،
ِّ
يل مقارن ًة
اكمي،
َّ
وبخاصة يف ضوء معرفة مدى تأثريها ومتثيلها الفع ِّ
تر ٍّ
باإلخوان املسلمني.
املؤش األ َّول((( ،فتشري ال َّنتائج إىل أ َّن األكرثيَّة قد ذكروا
أ َّما عىل صعيد ِّ
السياس َّية أو عدم حزب الحرية والعدالة (اإلخوان املسلمون)؛ إذ إ ّن ما نسبته %14.3
ويبدو أ َّن عزوف املواطنني عن االلتحاق باألحزاب ِّ
املرصي قالت إنَّها إ ّما
ثقتهم بتمثيل األحزاب يرتجم بنفسه أ َّن  %17فقط من ال َّرأي العا ِّم من املستجيبني يف الع ِّينة املمثِّلة للمجتمع
ِّ
اب سياس َّي ٍة أو قوامئها يف تنتمي إىل حزب الحرية والعدالة أو إنَّها تنوي االنتساب إليه ،أو إ َّن
املرصي ذكروا أنَّهم سيص ِّوتون ملرشّ حي أحز ٍ
ِّ
االنتخابات ال ِّنياب َّية املقبلة ،مقابل نحو ثالثة أضعاف ذكروا أنَّهم ينوون حزب الحرية والعدالة هو الحزب الذي ميثّل تطلُّعاتها .أ ّما األحزاب
أن يص ِّوتوا ملرشّ حني مستقلِّني أو قوائم مستقلَّ ٍة .وهذا يُظهر إظها ًرا األخرى مجتمعةً ،وهي التي تشكِّل جبهة اإلنقاذ ،فإ َّن نسبة الذين
السياس َّية ،ذكروا أنَّهم ينتسبون إليها أو أنَّها متثّلهم كانت  %8.1من املستجيبني.
جل ًّيا أ َّن املواطنني املرصيِّني عازفون عن االنتامء إىل األحزاب ِّ
السياسيَّة إضاف ًة إىل جميع التَّيَّارات
السياس َّية القامئة متثّلهم ،إضاف ًة إىل (إ َّن هذه ال ِّنسبة تتض َّمن األحزاب ِّ
أو أنَّهم غري مقتنعني بأ َّن األحزاب ِّ
اب فعل َّي ٍة ،مثل القوى املدن َّية والتَّ َّيارات
تعب عن أحز ٍ
ِّ
السياس َّية التي ال ِّ
أ َّن أغلبيَّة أصواتهم سوف تؤول إىل املرشّ حني املستقلِّني ،ال ملرشّ حي
السياس َّية
اب
ز
األح
إىل
املنتسبني
نسب
مقارنة
وعند
ة.)...
ي
اليسار
َّ
ِّ
السياس َّية املعارضة
السياس َّية .وعليه ،فإ َّن القوى واألحزاب ِّ
األحزاب ِّ
اب سياسيَّ ٍة إسالميَّةٍ
ٍ
ملريس التي تدرك مدى تأثريها ومدى التفاف املواطنني حولها هي عىل واملؤيّدين لها بحسب
ايض ،إىل أحز ٍ
تصنيف افرت ٍّ
دراية بأ َّن التَّنافس الحز َّيب مع مؤيّدي مريس أو جامعة اإلخوان ليس وغري إسالم َّي ٍة ،فإ ّن ال َّنتائج تشري إىل أ َّن مؤيّدي األحزاب اإلسالم َّية
أقل من  %10ميثّلون
اإلسالمي ميثّلون ما نسبته  %19.6مقابل ّ
تنافسا عىل الرشائح االجتامع َّي ٍة التي قالت إنها ستص ِّوت ملرشّ حي والت َّيار
ِّ
َّإل ً
السياسيِّة األخرى التي ُع َّدت ،افرتاضً ا ،غري
جميع األحزاب والتَّيَّارات ِّ
املرصي.
األحزاب وهي ال تتجاوز نسبتها  %20من املجتمع
ِّ
إسالم َّي ٍة.
طوعي سياس ًّيا كان أو مدن ًّيا يقود،
إ َّن ضعف االنتامء عىل نح ٍو
ِّ
املؤش الثَّاين ،وهو األحزاب
السياسيَّة املنافسة واملعارضة ملريس أ َّما اتِّجاهات ال َّرأي العا ِّم
املرصي من خالل ِّ
ِّ
موضوعيًّا ،إىل أ َّن اعتامد األحزاب ِّ
السياسية ق ًوى متثّله التي ينوي املستجيبون انتخابها من بني الذين ذكروا أنهم سوف
عىل الجمهور
ِّ
املرصي ،الذي ال يرى يف األحزاب ِّ
عىل أساس برامجها ،اعتام ٌد يف غري محلِّه .فتنافسها لن يكون ذا جد ًوى؛ ينتخبون أحزابًا سياس َّي ًة يف االنتخابات املقبلة ،فتعكس أيضً ا سيادة
السياسية .اإلخوان املسلمني ،إذ إ ّن  %58من الذين سوف ينتخبون مرشّ حي
أل ّن أغلبيَّة ال َّرأي العا ِّم
ِّ
املرصي غري مهت َّم ٍةً ،
أساسا ،باألحزاب ِّ َّ
اب ذكروا أنَّهم سوف ينتخبون مرشّ حي حزب
اب أو قوائم أحز ٍ
أحز ٍ
الحرية والعدالة((( ،فيام جاء حزب ال ُّنور يف املرتبة الثَّانية ،بنسبة
 .%7يف املقابل ،فإ َّن نسبة الذين سوف يص ِّوتون لجميع أحزاب
السياسيَّة
ضعف شعبيَّة القوى ِّ

مؤشين :األ َّول هو توزيع املستجيبني
والقوى القامئة يف مرص من خالل ِّ
اب
الذين ذكروا أنَّهم ينتسبون إىل أحز ٍ
اب سياسيَّ ٍة ،أو أنَّه توجد أحز ٌ
السياس َّية التي ذكروها .أ ّما
سياس َّي ٌة متثّل تطلُّعاتهم بحسب األحزاب ِّ
السياس َّية التي اختارها املستجيبون الذين
ِّ
املؤش الثَّاين فهو األحزاب ِّ
سيايس عندما سئلوا إن كانوا سوف
لحزب
ذكروا أنَّهم سوف يص ِّوتون ٍ
ٍّ
اب سياس َّي ٍة.
يص ِّوتون ملرشّ حني مستقلِّني أو مرشّ حي أحز ٍ

المعارضة لإلخوان المسلمين

املرصي موصوفًا بعزوفه عن االنخراط يف األطر
إذا كان ال َّرأي العا ُّم
ُّ
الحزبيَّة وغريها من املنظ ٍ
يفس جزئيًّا ابتعاد
َّامت املدنيَّة ،فإ َّن هذا ِّ
يايس عن أساليب املنافسة
السياس َّية املعارضة ملريس ولت َّياره ِّ
القوى ِّ
الس ِّ
الحزب َّية .ويكمل التع ّرف إىل ميزان الق َّوة وال ُّنفوذ وال َّدعم لهذه
السياسيَّة صورة انحيازها إىل أسلوب التَّظاهرات
األحزاب والقوى ِّ
أدا َة فعلٍ
سيايس .وسيجري التع ّرف إىل مدى امتداد شعب َّية األحزاب
ٍّ

اب
 . 1لقد تض َّمن ِّ
املؤش العر ُّيب سلسل ًة من األسئلة التي تتناول انتامء املواطنني إىل أحز ٍ
اب سياسيَّ ٍة ،فيام سئل الذين أجابوا بـ"نعم"
سياسيَّ ٍة؛ إذ جرى سؤالهم إن كانوا ينتمون إىل أحز ٍ
عن اسم الحزب أو التَّيَّار .أ َّما الذين أجابوا بـ"ال" فقد سئلوا إن كانوا ينوون االنتامء إىل
سيايس يف املستقبل ،واسم هذا الحزب الذي ينوون االنتامء .أما الذين ذكروا أنهم
حزب
ٍ
ٍّ
سيايس
حزب
ال ينتمون إىل ٍ
حزب وال ينوون االنتامء يف املستقبل ،فقد سئلوا :إن كان هنالك ٌ
ٌّ
يايس الذي ميثِّل
ميثِّل تطلُّعاتهم ،وسئل الذين أجابوا بـ "نعم" عن اسم الحزب أو التَّيَّار ِّ
الس ِّ
تطلُّعاتهم.
السياق؛ حيث جرى سؤال املستجيبني
 . 2لقد تضمن ِّ
املؤش العر ُّيب أسئل ًة ع َّد ًة يف هذا ِّ
مستقل .وقد سئل الذين ذكروا أنَّهم
ٍّ
سيايس أو مرشَّ ٍح
حزب
إن كانوا ينوون التَّصويت ملرشَّ ح ٍ
ٍّ
سيايس عن اسم هذا الحزب.
حزب
ينوون التَّصويت ملرشَّ ح ٍ
ٍّ
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الجدول ()1
ٍ
هيئات مدن َّية
املستجيبون املرص ُّيون الذين ذكروا أنَّهم منتسبون إىل

خالل االثني عرش شه ًرا املاضية هل كنت مشاركًا يف نشاطاته /ها؟

منتسب إىل/
هل أنت
ٌ
نعم

ال

املجموع

شاركت دامئًا

شاركت
أحيانًا

ناد ًرا ما
شاركت

مل أشارك
عىل اإلطالق

رفض
اإلجابة

املجموع

عمل َّية وزراع َّي ٍة
نقاب ٍة َّ

1

99

100

25

30

11

31

4

100

نـــقـــابـــ ٍة مــهــن ـ َّي ـ ٍة

8

91

100

22

19

14

43

3

100

ريـــــــايض
نـــــــــا ٍد
ٍّ

4

96

100

44

25

20

9

2

100

نــــــــــا ٍد ثــــقــــايفٍّ

1

98

100

64

16

7

6

6

100

جمع َّي ٍة /رابط ٍة عائل َّيـ ٍة

1

99

100

40

19

22

4

16

100

جمع َّي ٍة /رابط ٍة دين َّي ٍة

2

98

100

41

40

10

0

8

100

شكل ()2
ٌ
انتخابات نياب َّي ٌة غدًا وق َّر ْر َت املشاركة ،فلمن ستص ِّوت؟
إن جرت
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الجدول ()2
تعب عنهم
السياس َّية والذين ينوون االنتساب والذين ذكروا أحزا ًبا ِّ
املستجيبون املنتسبون إىل األحزاب ِّ

املستجيبون غري املنتسبني ولكن
هنالك حزب ميثّلهم

املجموع

املستجيبون املنتسبون إىل األحزاب املستجيبون غري املنتسبني ولكن ينون
السياس َّية
السياس َّية
االنتساب إىل األحزاب ِّ
ِّ
حزب الحرية والعدالة

%2

%1.1

%11.2

%14.3

حـــــــزب الـــــ ُّنـــــور

%0.4

%1%.0

%1.7

%2.2

ـي
الــ َّتــ َّي ــار الــشَّ ــعــبـ ُّ

%0.2

%0.4

%1.3

%1.8

ـــارصي
ال ــح ــزب الـــ َّن
ُّ

--

--

%1.5

%1.5

حـــــــزب الــــوفــــد

%0.1

%0

%1.4

%1.5

حــــزب الـــدُّ ســـتـــور

%0.2

%0.4

%0.9

%1.5

حــــــزب الـــوســـط

%0.1

%0.2

%1

%1.3

اإلســامــي
الــ َّتــ َّيــار
ُّ

--

--

%0.9

%0.9

مـــــر الـــقـــويَّـــة

--

%0.1

%0.7

%0.9

حـــــزب الـــكـــرامـــة

%0.1

--

%0.6

%0.7

الوطني
جبهه اإلنقاذ
ِّ

--

--

%0.6

%0.6

الــ َّتــ َّيــارات املــدنـ َّيــة

--

--

%0.3

%0.3

حـــــــزب املــــؤمتــــر

--

%0.1

%0.2

%0.3

املـــريـــن األحــــرار

--

%0.1

%0.2

%0.2

%6أبـــــــــريـــــــــل

%0.1

--

%0.1

%0.2

الــبــنــاء والـ َّتــنــمــيــة

--

--

%0.1

%0.1

اب أخــــرى
أحـــــــــز ٌ

%0.2

%0.1

%0.8

%1.1

وال حـــــــــــــــــزب

--

--

%62.8

%62.8

مل يــــحــــدِّ د بــعــد

--

%0.1

--

%0.1

رفــــــض اإلجــــابــــة

%0.2

%0.9

%6.5

%7.7

املــــــجــــــمــــــوع

%3.7

%3.5

%92.8

%100
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جدول ()3
املستجيبون الذين ذكروا أنَّهم سوف يص ِّوتون يف االنتخابات املقبلة
ّ
اب سياس َّي ٍة موزعة بحسب تلك األحزاب
ملرشحي أحز ٍ

الجدول ()4
لو جرت انتخابات رئاس َّي ٌة من سوف تنتخب؟

حزب الحرية والعدالة

%58

مــــحــــ َّمــــد مــــرىس

%26

حـــــــزب الُّـــــنـــــور

%7

أحـــــمـــــد شــفــيــق

%8

الوطني
جبهه اإلنقــاذ
ِّ

%3

حــمــديــن صــبــاحــى

%7

حــــــزب الـــــــوفـــد

%3

عـــــمـــــرو مــــوىس

%3

حــــزب الـــدُّ ســـتـــور

%3

عبد املنعم أبو الفتوح

%2

ـي
الـــ َّتـــ َّيـــار الــشَّ ــعــبـ ُّ

%3

مــحــمــد الـــرادعـــي

%1

ـي
الــ َّتــ َّي ــار اإلس ــام ـ ُّ

%2

حازم صالح أبو إسامعيل

%1

حـــــــزب الــــوســــط

%2

محـمـد سليــــم العـ َّوا

%1

حــزب مــر القويَّة

%1

أســــــــــا ٌء أخـــــرى

%4

ال أعرف  /رفض اإلجابة

%47

ـــارصي
الـــحـــزب الـــ َّن
ُّ

%1

املـــــــجـــــــمـــــــوع

%100

حـــــــزب املــــؤمتــــر

%1

الــ َّتــ َّيــارات املــدنـ َّيــة

%1

اطي
ُّ
املــرصي الدِّ ميقـــر ُّ

%1

اب أخــــرى
أحـــــــــز ٌ

%2

رفــــــض اإلجــــابــــة

%13

املـــــــجـــــــمـــــــوع

%100

واملرصي
عبي ،واملؤمتر،
ِّ
جبهة اإلنقاذ (الوفد ،وال ُّدستور ،والتَّيَّار الشَّ ِّ
اطي واملرصيون األحرار ،إضاف ًة إىل الذين ذكروا ت َّيار ٍ
ات مدن َّيةً)
ال ِّدميقر ِّ
قليل من ربع الق َّوة التَّصويت َّية التي
فكانت نسبتهم  ،%16.3وهي أكرث ً
يتمتَّع بها ت َّيار اإلخوان املسلمني.
ويف إطار تعميق فهمنا ملدى شعبيَّة تيَّار اإلخوان املسلمني ،مقارن ًة
املؤش العر ِّيب يف مرص تشري إىل
بالتَّ َّيارات األخرى ،فإ ّن نتائج استطالع ِّ
رئيسا
أ َّن  %26من املستجيبني ذكروا أنَّهم سينتخبون مح َّمد مريس ً
ملرص ،وجاء يف املرتبة الثَّانية أحمد شفيق بنسبة  ،%8وجاء يف املرتبة
الثَّالثة حمدين صباحي ،بنسبة  ،%7فعمرو موىس بنسبة  .%3وعىل
عبوا عن أنَّهم ال يعرفون من
ال ّرغم من أ َّن نحو نصف املستجيبني َّ

مؤشات التَّصويت ملصلحة مح َّمد
سينتخبون أو رفضوا اإلجابة ،فإ َّن ِّ
مريس تبقى مرتفع ًة عىل ال ّرغم من أ َّن هذا االستطالع قد نُفِّذ بعد
ٍ
وانخفاض
استقطاب
أزمة اإلعالن ال ُّدستوري وما رافقتها من حالة
ٍ
السياس َّية
يف شعب َّية اإلخوان املسلمني.هذا الضَّ عف الكبري لألحزاب ِّ
السياسيَّة
يف املجال العا ِّم
ِّ
املرصي هو الذي يقود األحزاب والقوى ِّ
يايس ال ميكن أن يُجرى
املعارضة ملريس ،موضوعيًّا ،إىل أ َّن التَّنافس ِّ
الس َّ
من خالل القنوات الحزب َّية ورصاع الربامج .وعليه ،فإ َّن فشل األحزاب
السياسيَّة يف إقناع املواطنني باالنضامم إليها ،إضاف ًة إىل أ َّن نفوذها
ِّ
أقل من نفوذ حزب الحرية
املرصي أو ق َّوتها التَّصويت َّية ّ
يف الشَّ ارع
َّ
والعدالة (اإلخوان املسلمني) ،جعلها تنقاد ،موضوع ًّيا ،إىل االعتامد
عىل وسائل أخرى ترتكز عليها يف مجال التَّنافس مع جامعة اإلخوان
يايس
السلوك ِّ
املسلمني ،أو من أجل معارضة مريس .ولذلك فإ َّن ُّ
الس َّ
السياس َّية كان دامئًا مرته ًنا بتح ُّركات الشَّ ارع
لهذه األحزاب والقوى ِّ
ومببادرات القوى الشَّ بابيَّة يف االعتصام والتَّظاهر والتَّج ُّمع ض ّد
اإلخوان املسلمني أو ض ّد ال َّرئيس مريس؛ إذ إ ّن التَّظاهرات والتَّج ُّمعات
السياس َّية إمكان َّية تنصيب أنفسهم
واالعتصامات تعطي هذه القوى ِّ
قاد ًة أو ممثِّلني لهذه التَّج ُّمعات .وهم ي ّدعون أنهم ميثّلون هذه
التظاهرات عىل ال ّرغم من أنهم مل ينظموها ،ومل يكن حثَّهم املواطنني
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عىل املشاركة فيها إلَّ ذا أث ٍر محدو ٍد ،عالوة عىل أن دوافع معظم
املشاركني يف هذه التظاهرات كانت تختلف عن نتائج التظاهرات.
فدوافعهم تختلف عن كيفية استثامرها من قادة الجيش أو القوى
السياسية املؤيّدة لالنقالب .وبطبيعة الحال فإ َّن ادعاءهم متثيل هذه
الجامهريي لهذه
التَّج ُّمعات هو أكرث ما ميكن أن مينحهم االمتداد
ُّ
السياسية ،أو ما ميكن أن متنحه لهم صناديق االقرتاع،
األحزاب والقوى ِّ
خاص،
يايس ،واإلخوان املسلمني عىل نح ٍو ّ
مقارن ًة بقوى اإلسالم ِّ
الس ِّ
وبخاصة أ ّن مثل هذا االدعاء ال ميكن إثباته أو إثبات عكسه.

االنتخابي
السلوك
مح ِّددات ُّ
ِّ
المصري
العام
لدى الرَّأي
ِّ
ِّ
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أو ِ
بسامت املرشّ حني ومؤ ِّهالتهم؛ حيث تُظهر البيانات أ َّن نحو ثلث
املستجيبني ذكروا أ َّن العوامل املح ِّددة لتصويتهم تقع ضمن ارتباط
املرشّ حني بدوائرهم االنتخاب َّية ومجتمعاتهم املحل َّية؛ إذ إ ّن  %20من
الذين ص َّوتوا يف االنتخابات التَّرشيع َّية األخرية ذكروا أ َّن العامل األه ّم
ٍ
خدمات ألبناء
يف تصويتهم للمرشّ ح اعتمد عىل قدرته عىل تقديم
ال َّدائرة ،و %6أل َّن املرشّ ح من سكَّان ال َّدائرة االنتخابيَّة ،و %5اعتمد
تصويتهم عىل عامل القرابة للمرشّ ح أو معرفة به ،و %1لكون املرشّ ح
مؤسسات ال َّدولة .ويدل هذا عىل أ َّن نحو
يتمتَّع بنفو ٍذ واسعٍ لدى ّ
ثلث الذين انتخبوا يعتمدون عىل عوامل مرتبط ٍة مبدى التصاق
املرشّ حني بدوائرهم االنتخاب َّية ،وعملهم عىل تقديم خدمات لهذه
ال َّدوائر االنتخاب َّية ،أي إنّهم يتَّجهون إىل انتخاب قاد ٍة من املجتمع
ٍ
معروف عنهم انخراطهم يف قضايا هذا املجتمع وحاجاته.
يل،
املح ِّ

أظهرت النتائج التي نوقشت أعاله أ َّن ضعف انتساب املرصيِّني إىل
اب ومنظ ٍ
السياسيَّة
أحز ٍ
َّامت مدنيَّة أهليَّ ٍة ش َّجع القوى والشَّ خصيَّات ِّ
السياسيَّة من أطُر
املعارضة ملريس عىل نقل التَّنافس والخصومة ِّ
املرصي"،
قليدي ،وبالذَّات أطُر االنتخابات ،إىل "الشَّ ارع
التَّنافس التَّ
ِّ
ِّ
وال سيام مع ضعف هذه القوى مقارن ًة باإلخوان املسلمني والتَّيَّارات
عبي والق َّوة التَّصويت َّية.
اإلسالم َّية بوج ٍه أع َّم ،من حيث االنتشا ُر الشَّ ُّ
ث ّم إ َّن ما تظهره البيانات يشري إىل أ َّن من مصلحة هذه القوى
تنصب يف التَّعبئة والتَّحريض عىل أنصار
السياس َّية أن
والشَّ خص َّيات ِّ
ّ
مريس واإلخوان املسلمني من أجل إخراجهم من العمل َّية ِّ
السياس َّية ،أو ويف إطار املفاضلة بني املرشّ حني ،فمن الواضح أ َّن مرشّ حي القوى
وضع مح ِّد ٍ
دات تحول دون منافس ٍة ح َّرة وكامل ٍة لهم يف االنتخابات.
تعب عن نفسها اآلن بجبهة اإلنقاذ لهم قدر ٌة محدود ٌة
ِّ
السياسيَّة التي ِّ
يل الذين يعشون يف دوائرهم
وميكن ف ْهم هذا السلوك من خالل ف ْهم مح ِّددات ُّ
السلوك االنتخا ِّيب عىل التَّنافس مع قادة املجتمع املح ِّ
للمواطنني املرصيِّني ِ
نفسه ،كام تظهره نتائج استطالع ِّ
ٍ
خدمات ألبناء
املؤش العر ِّيب يف وراكموا سمع ًة يف مجتمعاتهم قامئ ًة عىل تقدميهم
األسس يف املجتمع ،أو ال ِّدفاع عن قضاياهم .فاملرشّ حون املستقلُّون هم األكرث
مرص .فقد اعتمد ال َّناخبون املرصيُّون عىل مجموع ٍة من َّوع ٍة من ُ
السياس َّية بصف ٍة
اختيار ممثِّليهم يف آخر انتخابات ترشيعية .وتُظهر البيانات أ َّن  %13من قدر ًة عىل ْ
حصد أصوات ال َّناخبني من مرشّ حي القوى ِّ
املستجيبني الذين ص َّوتوا يف االنتخابات التَّرشيع َّية األخرية اعتمدوا عىل عا َّمة ،وبالذَّات أحزاب جبهة اإلنقاذ التي توجد أغلب َّية قاعدتها
وبخاصة يف القاهرة .يف حني
يايس للمرشّ ح أو الحزب عندما اختاروا مرشّ حيهم ،يضاف التَّنظيميَّة ونشاطها يف املدن الكربى،
الربنامج ِّ
ّ
الس ِّ
حزب
إليهم  %5انتخبوا املرشّ ح نتيجة انتامئه إىل ٍ
الصعيد ،وما متتلكه
سيايس ِّ
يعب عنهم .نجد أ ّن ما ميتلكه تيَّار اإلخوان املسلمني عىل هذا َّ
ٍّ
يايس أو التَّ َّيارات املعارضة لإلخوان املسلمني (ماعدا املرشّ حني املستقلِّني)
أي إ ّن نحو  %18يح ِّددون م ْنح أصواتهم بنا ًء عىل الربنامج ِّ
الس ِّ
الحز ِّيب للمرشّ ح ،وهذه ال ِّنسبة تطابق تقري ًبا نسبة  %17التي أفادت أنَّها يرجح الكفة ملصلحة اإلخوان املسلمني ،نتيج ًة المتداد هذا التَّنظيم يف
اب وتيَّار ٍ
ستص ِّوت يف االنتخابات املقبلة ملرشّ حي أحز ٍ
وخصوصا يف ال ِّريف وعواصمه ،إضاف ًة إىل
ات سياسيَّ ٍة ،وليس املجتمعات املحليَّة املختلفة،
ً
واالجتامعي.
الخريي
ُرص ما راكمه ناشطون اإلخوان من انخر ٍاط يف العمل
ملرشّ حني مستقلِّني .ويف هذا اإلطار فإ َّن اإلخوان املسلمني لديهم ف ٌ
ِّ
ِّ
السابق.
أعىل يف ْ
تبي يف الجزء َّ
حصد أصوات هؤالء ،كام َّ
ٍ
صفات
السابقة ركّزوا عىل
وإ ّن نحو ربع الذين ص َّوتوا يف االنتخابات َّ
ٍ
املرصي عىل عوامل
السائدة لدى ال َّرأي العا ِّم
وسامت شخصيَّ ٍة يتمتَّع بها املرشّ حون ،عىل اعتبار أنَّها عوامل أساسيَّ ٌة يف
ِّ
وتعتمد أمناط التَّصويت َّ
ٍ
مرتبط ٍة بقدرة املرشّ حني عىل تقديم
حل بالتَّواضع وحسن
خدمات ألبناء ال َّدائرة االنتخاب َّية ،تصويتهم لهم ،ومن ذلك :نزاهة املرشّ ح ( ،)%8والتَّ ِّ

المؤشر العربي
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مصر :التظاهرات أداةَ فعل سياسي بديلةفي ّ
ظل ضعف جماهيرية األحزاب

جدول ()5
ٍ
انتخابات ترشيع َّية
أهم العوامل التي أخذها املرص ُّيون يف آخر
ّ
يف اختيار ّ
مرشحيهم
األسباب

النسبة

معاملة ال َّناس ( ،)%8وتديُّن املرشّ ح ( .)%8وإ َّن هذه العوامل أيضً ا ،وهي
ٍ
معلومات عن املرشّ حني ،تر ِّجح
القامئة عىل ما يعرفه ناخبو ال َّدوائر من
أن يكون املرشّ ح األوفر حظًّا هو الذي يُع ُّد من أبناء ال َّدائرة االنتخاب َّية.
ومام ال َّ
وبخاصة تديُّن املرشّ ح ،تر ِّجح
شك فيه أ َّن مثل هذه العوامل،
َّ
يعطي ال َّناخب صوته ملرشّ حي التَّ َّيارات اإلسالم َّية عىل وجه العموم،
أن
َ
وتيَّار اإلخوان املسلمني عىل وجه الخصوص.

ٍ
خدمات ألبناء الدَّ ائرة
ألنَّه  /ألنَّها يستطيع تقديم
االنتخاب َّية

%20

يايس (أو برنامج الحزب
لربنامجه  /لربنامجها ِّ
الس ِّ
يايس للمرشّ ح)
ِّ
الس ِّ

%13

ألنَّه  /ألنَّها نزيه  /نزيهة

%8

ألنَّه  /ألنَّها ممن يتحلَّون بال َّتواضع وحسن ال َّتعامل
مع ال َّناس

%8

ألنَّه  /ألنَّها (متد ِّين -متد ِّينة)

%8

أي
ألنَّ له  /لها القدرة عىل محاسبة الحكومة من دون ّ
اعتبار ٍ
ات شخص َّية

%6

ألنَّه  /ألنَّها من سكان الدَّ ائرة االنتخاب َّية

%6

يعب عن آرايئ
ألنَّه  /ألنَّها ينتمي إىل حزب
سيايس ِّ
ٍّ

%5

ألنَّه  /ألنَّها تربطني به /بها صلة قراب ٍة /أو معرف ٍة

%5

ألنَّه  /ألنَّها عىل درج ٍة عالي ٍة من الثَّقافة (مثقَّف)
 /ال َّتعليم

%4

السابق
ألنَّه  /ألنَّها من املعروفني مبعارضتهم لل ِّنظام َّ

%3

ألنَّه  /ألن َّها من املعروفني بانحيازهم إىل الدَّ ولة املدن َّية

%3

ألنَّه  /ألنَّها من املعروفني مبشاركتهم يف الثَّورة

%2

املؤسسات الحكوم َّية
ألنَّ له  /لها نفو ًذا واس ًعا لدى ّ

%1

الخالصة

ألنَّه  /ألنَّها ابن  /ابنة ديانتي

%1

ألنَّ له  /لها نفو ًذا اقتصاديًّا /مال ًّيا كب ًريا

%1

ألنَّها امرأة

%0.5

أسباب أخرى
ٌ

%2.5

ال أعرف  /رفض اإلجابة

%2

املؤش العر ِّيب يف مرص وأبرزها :ضعف
اعتام ًدا عىل نتائج استطالع ِّ
السياس َّية بصف ٍة عا َّمة ،وم ْيل رشائح املجتمع التي
األحزاب والتَّ َّيارات ِّ
تثق باألحزاب إىل تيار اإلخوان املسلمني ،إضاف ًة إىل أمناط التَّصويت
عند املرصيِّني ،وهي كلُّها عوامل تر ِّجح كفَّة اإلخوان املسلمني ،ميكننا
السياس َّية املنافسة لإلخوان املسلمني إىل
القول إ ّن ذلك يقود القوى ِّ
البحث ال َّدائم عن أدوات ٍ
سيايس أخرى غري التَّنافس االنتخا ِّيب
ضغط
ٍّ
والحز ِّيب .ويف إطار ما راكمته التظاهرات والتَّج ُّمعات من رمزيَّ ٍة،
كأداة فعلٍ
سيايس أثناء ثورة  25يناير ،فإ َّن التظاهرات تصبح أدا ًة
ٍّ

املجموع

%100

أ َّما عىل صعيد العوامل األخرى املح ِّددة لكيف َّية تصويت ال َّناخبني،
وهي التي اعتُمدت من قبل نحو ُخ ْمس املستجيبني ،فنجدها مرتبطة
السابق ،أو
مبواقف سياسيَّة اتَّخذها املرشّ حون؛ مثل :معارضة ال ِّنظام َّ
املشاركة يف الثَّورة ،أو الدرجة العالية من الثَّقافة للمرشّ ح ،أو ال ُّنفوذ
ومم ال َّ
شك فيه أ َّن مرشّ حي
االقتصادي ،أو انحيازه إىل ال َّدولة املدن َّيةَّ .
ُّ
تيَّار اإلخوان املسلمني يستطيعون أن ينافسوا بالحصول عىل أصوات
السابق
ال َّناخبني الذين يعتمدون عىل عوامل مثل معارضة ال ِّنظام َّ
واملشاركة يف الثَّورة ،يف حني أ ّن التَّ َّيارات األخرى وغري ال ِّدين َّية بالذَّات
سوف تحصد أصوات أولئك الذين يعتمدون عىل عامل ال َّدولة املدن َّية،
وهم ميثّلون  %3من ال َّناخبني من مجمل املستجيبني.
إ َّن العوامل التي تح ِّدد أمناط التَّصويت لدى ال َّناخبني املرصيِّني هي يف
يايس للمرشّ حني ،بل إنِّها ،عىل
مجملها عوامل غري مرتبط ٍة بالربنامج ِّ
الس ِّ
العكس من ذلك ،تشري إىل االنحياز إىل املرشّ حني الذين ميكن اعتبارهم
ٍ
ٍ
ٍ
وسامت شخص َّية؛
بصفات
مجتمعات محل َّي ٍة أو مرشّ حني يتمتَّعون
قادة
مثل :ال َّنزاهة والجرأة والتَّواضع ،إلخ .ويف هذا اإلطار ،نجد أن الكفَّة
ترجح للمرشّ حني املستقلِّنيَّ ،إل أ َّن مرشّ حي اإلخوان املسلمني ،عىل
غرار املرشّ حني املستقلِّني ،لهم الفرصة الكربى عند مفاضلتهم مبرشّ حي
السياس َّية املعارضة ،وهو أمر مرتبط مبدى امتداد هذا التَّنظيم،
التَّ َّيارات ِّ
ووجود هياكل قامئ ٍة فعل ًّيا يف مختلف املحافظات.
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يايس (من
ذات أهم َّي ٍة نسب َّي ٍة مضاف ٍة يف ّ
ظل فوز ت َّيارات اإلسالم ِّ
الس ِّ
السلطة التَّرشيعيَّة (مجليس
إخوانٍ مسلمني وسلفيِّني) بأغلبيّة مقاعد ُّ
الشَّ عب والشُّ ورى) ،وفوز مريس يف االنتخابات ال ِّرئاس َّية ،إضاف ًة إىل
موافقة  %63.5من الذين ص َّوتوا يف االستفتاء عىل دستور  ،2012عىل
السياس َّية واألهل َّية عىل بعض
ال ّرغم من تحفُّظات مجموع ٍة من القوى ِّ
السلطة ما بعد
موا ِّده .فلقد عنى ّ
كل ذلك أ َّن هامش املشاركة يف ُّ
السياس َّية الطَّامحة
ثورة يناير  2011ملجموع ٍة من القوى والشَّ خص َّيات ِّ
الصندوق االنتخا َّيب يفرز دامئًا نتائج تُضعف
أصبح محدو ًدا؛ إذ إ ّن ُّ
رشع َّيتها الشَّ عب َّية ،أي إنّها تحتاج إىل فرت ٍة زمن َّي ٍة ممت َّد ٍة نسب ًّيا لتحقيق
ٍ
انتخابات قادم ٍة ،وهذا غري متاح
أي
يايس يف ّ
توازنٍ مع قوى اإلسالم ِّ
الس ِّ
ظل ضغط طموحاتها الشخصية.
لها يف ّ
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الحصول ،م َّر ًة أخرى ،عىل تجديد "الرشع َّية لالنقالب" .وهي رشعية
مل يكن من املمكن الحصول عليها اعتام ًدا عىل شعبيَّة األحزاب التي
تحالفت مع االنقالبني ،إضاف ًة إىل أنَّه سيصبح ،امل ِّربر الستخدام العنف،
فض اعتصامي رابعة وال َّنهضة .وبذلك تصبح
كام جرى يف مجزريت ِّ
الشع َّية العدديَّة عىل قادة
لعبة األعداد وتضخيمها أساس َّي ًة إلضفاء َّ
االنقالب الذين أشاروا إىل أ َّن  29مليون متظاه ٍر شاركوا يف تظاهرات
والشطة.
تفويض الجيش ُّ

ظل عدم مبادرة مريس أو اإلخوان ،وعدم قدرتهم عىل إقناع
ويف ّ
السلطة ،رسعان ما تقوم هذه القوى
القوى األخرى باملشاركة يف ُّ
أي مبادرات يطرحها
السياس َّية املعارضة بااللتفاف حول ِّ
والشَّ خص َّيات ِّ
الشَّ ارع والتظاهرات والتَّج ُّمعات ،أيًّا كان القائم عليها ،عىل اعتبار أ َّن
السلطات املنتخبة.
هذه هي الوسيلة املتاحة لها لالنتقاص من رشعيَّة ُّ
فاستمرار التظاهرات واالحتجاجات الشَّ عبيَّة من وجهة نظر هذه
يايس الذي تعيشه
القوى هو ٌ
دليل عىل حالة عدم االستقرار ِّ
الس ِّ
البالد ،وأداة ٍ
السياس َّية املنتخبة من أجل تقديم
السلطة ِّ
ضغط عىل ُّ
ٍ
السلطة .وإ َّن التظاهرات
تنازالت ،أو دفعها ألن ترشك اآلخرين يف ُّ
واالحتجاجات الشَّ عبيَّة ،وال سيام الواسعة منها ،تصبح مبنزلة مصد ٍر
السلطة
السياسية املنتخبة .ففي حني أ ّن ُّ
السلطة ِّ
النتقاص رشع َّية ُّ
السياسية
املنتخبة ترتكز عىل رشع َّية صندوق االقرتاع ،فإ ِّن القوى ِّ
األخرى ترتكز عىل ما تسميه رشع َّية "الشَّ ارع" يف مواجهة الرشعية
الشعبية التي تحقّقت من خالل صندوق االنتخابات ،وهذا بالضَّ بط
ويف سياق ضعف هذه القوى السياسية شعب ًّيا وتصويت ًّيا ،فإنها سوف
هو خطاب قادة االنقالب يف مرص.
أي تظاهرات كربى (وإن اختلفت دوافع كثريٍ من املشاركني
تستثمر ّ
وحتى يكون ملثل هذا الخطاب إمكانيَّة التَّسويق ،قام قادة االنقالب فيها) ألهدافها السياسية ،وأمام معرفتها أ ّن هذه التظاهرات ليس
بتضخيم أعداد املتظاهرين ،ليؤكِّدوا أ َّن أعداد املتظاهرين يف  30يونيو لديها القدرة عىل االستمرار فرت ٍ
ات زمني ًة طويلةً ،يجب أن تلتجئ
كانت  34مليون ٍ
ومم ال َّ
شك فيه أ َّن اختيار هذا العدد هو
شخصَّ ،
مؤسسة
إىل قوة أخرى لتكمل هذ الفعل السيايس ،ومن ُ
أفضل ِمن َّ
من أجل أن يكون الرقم قد تجاوز عدد األصوات التي حصل عليها
وخصوصا أنّها تحظى بأعىل نسبة ثقة
الجيش لتقوم مبثل هذا العمل،
ً
مريس يف االنتخابات ال ِّرئاسيَّة ،أو األصوات التي حصل عليها تيَّار
اإلخوان املسلمني يف االنتخابات النيابية .وإذا كان تضخيم األرقام أو عند الرأي املرصي ،كام تشري نتائج املؤرش العريب يف مرص ،وأ ّن هدف
ِّ َّ
االلتجاء إىل االعتصامات والتظاهرات كان يف ح ِّد ذاته من أجل تربير هذه القوى هو استبعاد اإلخوان املسلمني استبعا ًدا كلِّ ًّيا ،حتى ت ُتاح
السلطة املنتخبة ،فإ َّن قيادة االنقالب قد استخدمت لهم منافسة انتخابية مضمونة الفوز ،وحتى إن كان ذلك ضمن رشوط
االنقالب عىل ُّ
مي العنف العسكريني وقادة االنقالب؛ أي بإعادة اآلليات االنتخابية التي ات َّبعها
التظاهرات م َّر ًة أخرى يف طلب التَّفويض ملواجهة ما ُس ّ
ومم ال َّ
شك فيه أ َّن طلب التَّفويض كان يعني ،يف جوهره ،الحزب الوطني يف عهد مبارك.
اإلرها ِّيبَّ .
إ َّن االعتامد عىل أسلوب التَّظاهرات والتَّج ُّمعات الشَّ عبيَّة الكربى ملا
السياس َّية أو الجيش
بات يس َّمى "بامليلون َّيات" هو ما ميكن للقوى ِّ
االنحياز إليه ،بالنظر إىل أنَّه ليس يف حاجة إىل عامل االستمراريَّة،
فهو يجذب املواطنني لفعلٍ ما م َّر ًة واحد ًة ويو ًما واح ًدا وينتهي .إذ
ظل ضعفها عىل استمرار حشد
السياس َّية غري قادر ٍة يف ّ
إ ّن هذه القوى ِّ
الجامهري ،وهو األمر الذي تستطيع أن تقوم به فقط جامعة اإلخوان
املسلمني ،بني القوى السياسية.
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رسية البيانات املتعلقة بعملهم والحفاظ عىل األمن القومي
نهاية أيار/مايو إلى آب/أغسطس 2013
تضمن ّ
 2013/5/31أعلن جورج صربا ،الرئيس املؤقت لالئتالف الوطني املرصي ،ويجب أن يجري قيد هؤالء يف قاعدة بيانات الناخبني قبل
السوري ،أنّه جرى االتفاق عىل توسعة رقعة االئتالف الوطني بإضافة األ ّول من يوليو.2020
(األهرام)2013/6/17 ،
 43عض ًوا من قيادات الجيش الحر ليصبح العدد اإلجاميل لألعضاء
زهاء  114عض ًوا .ر ّحب الجيش الحر بصور ٍة مبدئية بالقرار ،بعد أن  2013/6/22دعا الرئيس املرصي محمد مريس املعارضة إىل الحوار
كانت القيادة العسكرية لهيئة أركان الثورة السورية ه ّددت بسحب ملحاولة تخفيف التوت ّر املتزايد يف البالد ،يف حني طالب رئيس حزب
الرشعية من ائتالف قوى الثورة واملعارضة ،إذا مل يستجب ملطلب الدستور املعارض محمد الربادعي الرئيس باالستقالة ،وذلك بعد
متثيلها بنسبة خمسني يف املئة من االئتالف.
تظاهرات مؤيّدة ملريس استبقت تظاهرات دعت إليها املعارضة
للكل ،وهذا الحوار
(العربية.نت )2013/6/1 ،ملطالبة مريس بالتن ّحي .قال مريس "يدي ممدودة ّ
 2013/6/2أعلن رئيس مجلس إقليم برقه يف ليبيا أحمد الزبري تحويل مفتوح السقف ،وما أسعى إليه هو الحوار املتوازن الذي يحقّق
اإلقليم إىل إقليم فيدرايل يدير شؤونه بنفسه يف إطار الدولة الليبية.
أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا".
وقد ق ّرر اإلقليم يف بيانه "إنشاء برملان برقه املك ّون من مجلسني
(الجزيرة.نت)2013/6/22 ،
للشيوخ والن ّواب مك ّونًا من جميع مك ّونات برقه دون إقصاء حتى
 2013/6/24وزراء خارجية  11دولة من مجموعة أصدقاء الشعب
ت ُجرى انتخابات يف هذا اإلقليم وإنشاء حكومة لإلقليم بالتعاون مع
السوري ق ّرروا يف مؤمتر الدوحة زيادة تسليح املعارضة السورية من
تخص اإلقليم تقوم بواجبها مبساندة الجيش
األطراف كافّة وق ّوة دفاع ّ
حل
واألمن العام" .ورفض اإلقليم يف بيانه االلتزام بأي "قانون فرض بتهديد أجل استعادة "التوازن" عىل األرض مع النظام ،متهي ًدا للدفع نحو ّ
ّ
ّ
السالح كقانون العزل السيايس" مطالبا الربملان والحكومة بتخصيص سلمي عىل أساس مبادئ مؤمتر جنيف.
ً
(الجزيرة.نت)2013/6/24 ،
ميزانية لإلقليم يف فرع املرصف املركزي يف بنغازي.
(القدس العريب 2013/6/23 )2013/6/2 ،أمهل الجيش املرصي الحكم واملعارضة أسبو ًعا للتوافق
 20013/6/2أعلنت املحكمة الدستورية العليا املرصية ،عدم دستورية وضامن سالمة املتظاهرين يف  30حزيران  /يونيو .وقال الفريق أ ّول
كل من قانوين انتخابات مجلس الشورى ،والطوارئ وتشكيل الجمعية عبد الفتاح السييس ،القائد العام للق ّوات املسلّحة ،ووزير الدفاع
ٍّ
التأسيسية .وق ّررت املحكمة إعامل أثر هذا الحكم اعتبا ًرا من الجلسة املرصي" :إرادة الشعب املرصي هي التي تحكمنا ونرعاها برشف
األوىل النعقاد مجلس الن ّواب املقبل ،وهو ما يعني ّ
حل مجلس ونزاهة ،ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حاميتها ،وال ميكن أن
الشورى فور انتخاب مجلس الن ّواب.
نسمح بالتع ّدي عىل إرادة الشعب ،وليس من املروءة أن نصمت
(املرصي اليوم)2013/6/2 ،

 2013/6/17وافق مجلس الشورى املرصي عىل مالحظات املحكمة
الدستورية برضورة السامح بتصويت العسكريني يف االنتخابات
واالستفتاءات .وقام املجلس بحذف الفقرة األخرية من املا ّدة األوىل
بالقانون ،والتي كانت تعفي من املشاركة يف االنتخابات واالستفتاءات،
كل من ض ّباط وأفراد الق ّوات املسلّحة الرئيسة والفرعية واإلضافية
ًّ
وض ّباط وأفراد هيئة الرشطة طوال م ّدة خدمتهم يف الق ّوات املسلّحة
أو الرشطة .ووافق املجلس عىل اقرتاح اللجنة الترشيعية بإضافة
نص املا ّدة ( )18إلرجاء تصويت العسكريني إىل
فقرة مستحدثة عىل ّ
لتنص عىل أنه استثناء من القيد التلقايئ بقاعدة بيانات
عامّ ،2020
الناخبني ،يكون قيد ضبّاط وأفراد الق ّوات املسلّحة الرئيسة والفرعية
واإلضافية وضبّاط وأفراد هيئة الرشطة ،بالتنسيق مع الجهات املختصة
بالق ّوات املسلّحة وهيئة الرشطة ،ووفقًا للضوابط واإلجراءات التي

ميس
أمام تخويف وترويع أهالينا املرصيني ،واملوت أرشف لنا من أن ّ
أحد من شعب مرص يف وجود جيشه" .ولفت إىل أ ّن الق ّوات املسلّحة
تج ّنبت خالل الفرتة السابقة الدخول يف املعرتك السيايس ،إال أ ّن
مسؤوليتها الوطنية واألخالقية تجاه شعبها تحتّم عليها التدخّل ملنع
انزالق مرص يف نفقٍ مظلم من الرصاع أو االقتتال الداخيل أو التجريم
مؤسسات الدولة.
أو التخوين ،أو الفتنة الطائفية ،أو انهيار ّ
(القدس العريب)2013/6/25 ،

 2013/6/25انتخب املؤمتر الوطني العام (الربملان) يف ليبيا نوري أبو
يتول منص ًبا سياس ًّيا رفي ًعا.
رئيسا جدي ًدا له ،وهو أ ّول أمازيغي ّ
سهمني ً
وجاء انتخاب نوري أبو سهمني خلفًا لرئيس الربملان السابق ،محمد
املقريف الذي استقال يف أعقاب املوافقة عىل قانون العزل السيايس
تول منص ًبا كب ًريا يف نظام القذايف العمل يف
الذي يحظر عىل من ّ
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الحكومة .وقد حصل أبو سهمني عىل  96صوتًا متق ّد ًما عىل الرشيف ملراجعة التعديالت الدستورية ،ووضع ميثاق رشف إعالمي ،وتشكيل
الوايف الذي حصل عىل  80صوت ًا يف الدور الثاين.
لجنة عليا للمصالحة.
(يب يب يس عريب)2013/6/25 ،

 2013/6/27ردود فعل غاضبة للمعارضة املرصية عىل خطاب
الرئيس محمد مريس الذي ق ّدم خالله كشف حساب عن عامه األ ّول
يف السلطة .وقالت جبهة اإلنقاذ الوطني إ ّن خطاب مريس الطويل
حلول ناجعة لألزمة السياسية التي تعاين منها البالد ،وامتأل
مل يق ّدم ً
بالحديث عن التهديدات واملؤامرات مثل الخطابات السابقة .وأوضح
رصة
خالد داوود املتح ّدث باسم جبهة اإلنقاذ الوطني أ ّن املعارضة م ّ
عىل النزول يف تظاهرات  30حزيران  /يونيو؛ للمطالبة بانتخابات
 2013/7/4أهم البنود يف خارطة الطريق:
رئاسية مبكرة.
(يب يب يس عريب)2013/6/27 ،

 2013/6/30احتشد اآلالف من مؤيّدي الرئيس املرصي محمد مريس
ومعارضيه يف تظاهرات يف العاصمة القاهرة وع ّدة محافظات أخرى
لتول الرئيس السلطة .ومتركز املعارضون يف ميدان
يف الذكرى األوىل ّ
التحرير وسط القاهرة ،وأمام قرص االتحادية الرئايس يف مرص الجديدة،
وع ّدة ميادين أخرى يف محافظات مرص .يف حني واصل اآلالف من
حي مدينة نرص للتأكيد
مؤيّدي مريس اعتصامهم يف رابعة العدوية يف ّ
ويحتج املعارضون عىل سياسات مريس
عىل دعمهم رشعية الرئيس.
ّ
الذي ينتمي لجامعة اإلخوان املسلمني .وقالت حركة "مت ّرد" املعارضة
إنها جمعت تواقيع ألكرث من  22مليون شخص عىل عريضة تطالب
بسحب الثقة من مريس ،وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
(يب يب يس عريب)2013/6/30 ،

 2013/7/1بيان للقيادة العا ّمة للق ّوات املسلّحة املرصية جاء فيه أنّها
للتوصل إىل
متهل جميع األطياف السياسية  48ساعة كفرصة أخرية
ّ
حل لتحقيق مطالب الشعب .وقال البيان" :تهيب القوات املسلّحة
ّ
بالجميع بأنّه إذا مل تتحقّق مطالب الشعب خالل املهلة املحد ّدة
فسوف يكون لزا ًما عليها استنا ًدا ملسؤوليتها الوطنية والتاريخية
واحرتا ًما ملطالب شعب مرص العظيم ،أن تعلن عن خارطة مستقبل
وإجراءات ترشف عىل تنفيذها ومبشاركة جميع األطياف واالتجاهات
الوطنية املخلصة ،مبا فيها الشباب الذي كان وال يزال مف ّج ًرا لثورته
املجيدة ودون إقصاء أو استبعاد ألحد".
(الجزيرة.نت)2013/7/1 ،

 2013/7/3عزل الجيش املرصي الرئيس محمد مريس .وأعلنت الق ّوات
املسلّحة املرصية بيانًا تض ّمن تكليف رئيس املحكمة الدستورية بإدارة
شؤون البالد ،وتعطيل العمل بالدستور ،وإجراء انتخابات برملانية
ورئاسية مبكرة .كام تض ّمن البيان تشكيل حكومة كفاءات ،ولجنة

(الجزيرة.نت)2013/7/3 ،

 2013/7/4أ ّدى املستشار عديل محمود منصور رئيس املحكمة
رئيسا
الدستورية العليا اليمني أمام الجمعية العمومية للمحكمة ً
مؤقتًا ملرص .وجاء ذلك يف أعقاب خارطة املستقبل التي وضعتها
الق ّوات املسلّحة املرصية بالتعاون مع شيخ األزهر أحمد الطيب،
واألنبا توارضوس بابا الكنيسة القبطية ،ومحمد الربادعي ،وممثّيل
القوى الشبابية وحركة مت ّرد ،وعدد من األحزاب.
(يب.يب.يس عريب)2013/7/4 ،

•تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
•يؤدي رئيس املحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية
العامة للمحكمة.
•إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عىل أن يتوىل رئيس املحكمة
الدستورية العليا إدارة شئون البالد خالل املرحلة االنتقالية لحني
رئيسا جديد.
انتخاب ً
•لرئيس املحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعالنات دستورية
خالل املرحلة االنتقالية.
•تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقــادرة تتمتع بجميع
الصالحيات إلدارة املرحلة الحالية.
•تشكيل لجنة تضم كل األطياف والخربات ملراجعة التعديالت
الدستورية املقرتحة عىل الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا.
•مناشدة املحكمة الدستورية العليا لرسعة إقرار مرشوع قانون
انتخابات مجلس النواب والبدء يف إجراءات اإلعداد لالنتخابات
الربملانية
•وضع ميثاق رشف إعالمي يكفل حرية اإلعالم ويحقق القواعد
املهنية واملصداقية والحيدة وإعالء املصلحة العليا للوطن.
•اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتمكني ودمج الشباب يف مؤسسات
الدولة ليكون رشيكًا يف القرار كمساعدين للوزراء واملحافظني
ومواقع السلطة التنفيذية املختلفة.
•تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع
مبصداقية وقبول لدي جميع النخب الوطنية ومتثل مختلف
التوجهات.
( بوابة األهرام)2013/7/4 ،
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 2013/7/4اعتقلت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية كل من سعد برملانية ورئاسية يف غضون ستّة أشهر ،كام يتض ّمن اإلعالن الدستوري
الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور رشاد البيومي نائب منح الرئيس سلطة إصدار قوانني بعد التشاور مع الحكومة الجديدة.
(الجزيرة .نت)2013/7/9 ،
مرشد اإلخوان داخل منزليهام مبدينة  6أكتوبر.
نصبها
(صحيفة الحياة اللندنية 2013/7/9 )2013/7/4 ،قالت هيومن رايتس" ،إن عىل الحكومة التي ّ
 2013/7/4قالت هيومن رايتس ووتش "إن عىل املسؤولني املرصيني الجيش يف مرص إنهاء إجراءاتها التعسفية بحق اإلخوان املسلمني
والزعامء السياسيني من كافة األطياف إدانة املستويات املفزعة التي ووسائل اإلعالم اإلخبارية".
(هيومن رايتس ووتش)2013/7/9 ،
بلغها العنف الجنيس ضد النساء يف ميدان التحرير واتخاذ خطوات
 2013/7/10رفضت جبهة اإلنقاذ الوطني ،وهي التكتل الرئيس
فورية لتالفيها.
(هيومن رايتس ووتش )2013/7/4 ،للمعارضة يف مرص اإلعالن الدستوري الذي أصدره الرئيس املؤقت.
 2013/7/4قالت هيومن رايتس ووتش "إن عىل الحكومة املرصية وطالبت جبهة اإلنقاذ بإجراء تعديالت عىل اإلعالن الدستوري ،وإجراء
الجديدة أن متتنع متا ًما وبحزم عن منط االنتهاكات الجسيمة التي مشاورات واسعة بشأن هذه الوثيقة.
(يب .يب .يس عريب)2013/7/10 ،
سادت منذ انتفاضة يناير/كانون الثاين  2011وأن تتعهد باحرتام الحق
 2012/7/15قالت هيومن رايتس ووتش "إن عىل رئيس مرص املؤقت
يف حرية التعبري والتجمع السلمي.
(هيومن رايتس ووتش )2013/7/4 ،عديل منصور ضامن التحقيق املحايد مع ضباط الجيش والرشطة يف
 2013/7/5أعلن االتحاد األفريقي تجميد عضوية مرص فيه بعد وقائع القتل التي جرت أمام مقر الحرس الجمهوري يوم  8يوليو/متوز
"اإلطاحة بالحكومة املنتخبة" .حصل ذلك بعد اجتامع مجلس السلم  .2013وينبغي أن تتم التحقيقات عىل يد القضاء املدين ،املستقل عىل
واألمن التابع لالتحاد لبحث تطورات املوقف يف مرص بعد عزل مريس .الصعيدين املؤسسايت والعميل عن تسلسل القيادة العسكري".
(املرصي اليوم)2013/7/5 ،

 2013/7/6اعتقلت األجهزة األمنية يف مرص خريت الشاطر نائب مرشد
اإلخوان املسلمني من بيته يف مدينة نرص .كام أمرت نيابة جنوب
القاهرة باعتقال محمد بديع املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني
وأعضاء مكتب اإلرشاد التهامهم بالتحريض عىل قتل املتظاهرين أمام
مكتب اإلرشاد خالل تظاهرات  30يونيو.
(املرصي اليوم)2013/7/6 ،

رئيسا للمجلس الوطني لقوى
 2013/7/6انتخاب أحمد عايص الجربا ً
الثورة واملعارضة السورية.
(الجزيرة .نت)2013/7/6 ،

(هيومن رايتس ووتش)2013/7/15،

 2013/7/15وقع نحو  1500شخصية تضم نشطاء وسياسيني ومثقفني
عىل مبادرة بعنوان" :الستكامل الثورة اآلن وليس غدا" طالبوا من
خاللها بتأسيس كل اإلج ـراءات والخطوات يف املرحلة االنتقالية
الجديدة عىل األهداف الثالثة اآلتية :أ) اإلرساع بتسليم السلطة إىل
مؤسسات منتخبة دميقراط ًيا؛ ب) عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سيايس
بأكمله؛ ج) إخراج القوات املسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية
السياسية.
(وكالة أنباء )2013/7/15 ،ONA

 2013/7/16أنهى املجلس الوطني التأسييس يف تونس مناقشته
العا ّمة األوىل ملرشوع الدستور وسط خالفات عىل عدد من املوا ّد أ ّدت
إىل استقالة عض ٍو يف املجلس .وق ّرر املجلس يف نهاية املداوالت إحالة
املوضوع عىل لجنة توافقات سع ًيا إىل إحراز تق ّدم بخصوص عرش
نقاط خالفية .وتتعلّق نقاط الخالف بالعالقة بني الدولة والدين يف
الدستور ،ورشوط الرتشّ ح للرئاسة واألحكام االنتقالية .وتستثني هذه
ظل حكومة النهضة من املراقبة
األحكام القوانني املص ّدق عليها يف ّ
الدستورية مل ّدة ثالث سنوات.

 2013/7/8رفض حزب الحرية والعدالة املنبثق عن جامعة اإلخوان
املسلمني يف مرص ،وكذلك البناء والتنمية الذراع السياسية للجامعة
اإلسالمية ،اإلعالن الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس املرصي
املؤقت عديل منصور ،يف وقت ع ّده حزب النور رسالة طأمنة .وقال
املستشار القانوين للحرية والعدالة أحمد أبو بركة إ ّن "هذا اإلعالن
هو إحدى خطوات وإجراءات االنقالب العسكري واغتصاب السلطة
بأي من توابعه ،فهو إجراء
الرشعية ،والذي ال ميكن االعرتاف به وال ّ
(فرانس)2013/7/16 ،24
غري مرشوع وباطل" .وكان الرئيس املرصي املؤقت قد أصدر إعالنًا  2013/7/16اختتم مؤمتر الحوار الوطني يف اليمن جولته الثانية
جدول زمن ًّيا لتعديل الدستور وإجراء انتخابات بقرارات من شأنها تعزيز استقالل الدولة ،حسبام يقول القامئون
ً
دستوريًّا تض ّمن

التوثيق والتقارير
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/8/21 - 2013/5/31

141

عليه .ويناقش املؤمتر خالل األشهر الثالثة املقبلة سبل وضع دستور الدخول أو طالبي اللجوء بدون مراجعة محايدة لطلبات اللجوء
جديد وعرضه لالستفتاء ،عىل أن يتلو ذلك إجراء انتخابات رئاسية الخاصة بهم
ونيابية ،وفقًا ملضامني املبادرة الخليجية.
(هيومن رايتس ووتش)2013/7/25،
(الجزيرة .نت 2013/7/27 )2013/7/16 ،طرح الدكتور محمد سليم العوا املرشح السابق يف
 2013/7/18طالبت عرش منظامت حقوقية الحكومة املرصية املؤقتة انتخابات رئاسة الجمهورية ،واملستشار طــارق البرشي الفقيه
بحامية حقوق اإلنسان والحريات العامة ،وحامية كافة املتظاهرين الدستوري ورئيس لجنة التعديالت الدستورية يف مارس  ،2011مبادرة
بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم ،ووقف حمالت االعتقال للخروج من األزمة السياسية الراهنة ،والتي تضمنت:
خصوصا بحق
واملالحقة عىل خلفيات سياسية خارج نطاق القانون،
ً
الصحفيني وعدد من قادة الرأي املعارضني .وأعربت عن إدانتها أوال :استنادا للامدتني  141و 142من الدستور يفوض رئيس
الشديدة لالستخدام املفرط للقوة من قبل القوات املسلحة املرصية الجمهورية سلطاته الكاملة ،لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها
والحرس الجمهوري يف التعامل مع املتظاهرين ،ونادت املنظامت يف أول جلسة سياسية.
العرش برضورة اإلفراج الفوري عن الرئيس محمد مريس واملبارش ثانيا :تدعو الوزارة املؤقتة يف أول اجتامع لها النتخابات مجلس النواب
بالحوار الب ّناء واملصالحة الوطنية بني األطراف املتنازعة عىل أسس خالل  60يوما.
عادلة وقواعد دستورية سليمة ،وعىل مبدأ الحفاظ عىل الحقوق
والحريات العامة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة .وفق بيان ثالثا :بعد االنتخابات تشكل وزارة دامئة.
صادر عن املنظامت وهي :الحقوق للجميع السويرسية ،واملرصد رابعا :يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور.
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان (جنيف) ،وأصدقاء اإلنسان الدولية
(فيينا) ،ومركز العدالة السويدي ،وحرية وإنصاف التونسية ،ومارش خامسا :إجراء تعديالت الدستورية املقرتحة.
(بوابة األهرام)2013/7/27 ،
فورجستس األمريكية ،ومفوضية الحقوق املدنية األمريكية ،ومركز
هجرة السويرسي ،ومركز سواسية ،ومركز الشهاب لحقوق اإلنسان 2013/7/28 .قالت هيومن رايتس ووتش "إن الكثري من املتظاهرين
(شبكة رصد )2013/7/18 ،املؤيدين ملريس والذين ال يقل عددهم عن  ،74الذي قتلوا يف
 2013/7/23قالت هيومن رايتس ووتش "إن املرصيني األقباط كانوا اشتباكات مع عنارص األمن املركزي يف مرص ومع رجال بثياب مدنية
هدفًا لعدة اعتداءات منذ قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد كانوا يقفون بجوارهم ،أصيبوا بالرصاص يف الرأس أو الصدر .وقد قتل
مريس .ويتعني عىل السلطات إجراء تحقيق عاجل يف االعتداءات هؤالء يوم  27يوليو/متوز 2013عىل مدار عدة ساعات يف اشتباكات
ومحاسبة مرتكبيها ،وتحديد ما إذا كان بوسع الرشطة منع العنف بأحد الطرق القريبة من اعتصام اإلخوان املسلمني يف رابعة العدوية،
أو إيقافه.
رشقي القاهرة.
(هيومن رايتس ووتش)2013/7/23،

 2013/7/25طالب وزير الدفاع املرصي ،عبد الفتاح السييس ،يف
خطاب ألقاه خالل االحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط القوات
البحرية والدفاع الجوي ،املرصيني للنزول يف تظاهرات يوم  26يوليو/
متــوز 2013ملنحه تفويض بالتعامل مع سامه "العنف واإلرهــاب
املحتمل.
(يب .يب .يس)2013/7/25 ،

(هيومن رايتس ووتش)2013/7/28 ،

 2013/7/30يف إطار جهود الوساطة لحل األزمة يف مرص ،حملت
منسقة السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب كاترين اشتون أثناء
زيارتها ملرص ما يشبه املبادرة لحل األزمة تتضمن دعم عملية انتقالية
شاملة تشارك فيها جميع األطراف السياسية ،مبا يف ذلك اإلخوان
املسلمون ،وتشمل إقامة نظام دستوري ،وإجـراء انتخابات حرة
ونزيهة ،وتشكيل حكومة مدنية ،وذلك بهدف التوصل إىل خريطة
طريق لفرتة انتقالية.

 2013/7/25قالت هيومن رايتس ووتش "إن عىل السلطات املرصية
التوقف عن احتجاز السوريني تعسف ًيا والتهديد برتحيلهم بإجراءات
(السفري)2013/7/30 ،
موجزة ال تراعي التدابري القانونية الواجبة .وطالبت املنظمة السلطات
املرصية باإلفراج عن السوريني املحتجزين ما مل يتم اتهامهم فو ًرا  2013/8/2قالت هيومن رايتس ووتش "عىل الحكومة املدنية يف
بجرائم تستحق املحاسبة ،وعدم ترحيل السوريني من حاميل تأشريات مرص أن تأمر فو ًرا بإيقاف أية خطط لفض اعتصامي اإلخوان املسلمني
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يف القاهرة بالقوة ،وأن تتعامل مع أية مشاكل ناشئة عنهام سلم ًيا• .تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق يف أحــداث املنصة والحرس
الجمهوري وأحداث بني الرسايات والجيزة واملنيل ووقائع التعذيب
ينبغي عىل السلطات احرتام حقوق الجميع يف التجمع السلمي".
(هيومن رايتس ووتش )2013/8/2 ،داخل اعتصامات رابعة والنهضة.
 2013/8/3أطلقت حركة  6إبريل "الجبهة الدميقراطية" مبادرة •الكشف رسم ًيا عن التحقيقات مع قيادات الجامعة واالتهامات
للخروج من األزمة التي متر بها مرص ،وحقن دماء املرصيني .وتضمنت املوجهة إليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرىس.
بنود املبادرة اآليت:
(بوابة األهرام)2013/8/3 ،

•عىل جامعة اإلخوان تسليم املطلوبني -من أعضاء الجامعة وقيادتها  2013/8/6نص مبادرة حزب مرص القوية "بناء الثقة أوال":
واملعتصمني  -إىل النيابة العامة ملبارشة التحقيقات معهم فيام هو إن ما تشهده مرص يوم ًيا من إراقة لدماء بريئة يف ميادين مرص ،ويف
منسوب إليهم ،والسامح بتفتيش اعتصامي رابعة والنهضة للتأكد سيناء يفرض علينا جميعا أن نسعي لوضع حل سيايس عاجل لوقف
من سلميته وخلوه من األسلحة مع إزالة جميع املتاريس واألسوار العنف بأرسع وقت يف إطار الحفاظ عىل حقوق التظاهر السلمي
والحواجز حول االعتصام وفتح الطريق ،واالحتكام لإلرادة الشعبية ومواجهة اإلرهاب.
بعزل مريس.
هذا الحل يجب أن يراعي كل أطراف األزمة الحالية ،وأن يستمع
•رسعة إيقاف الخطاب الديني واالستقطايب التحرييض تجاه الشعب إىل الجامهري يف امليادين مهام كان االختالف مع قضاياها ،ويحافظ
واملواطنني الرافضني لالعتصام وحكم الجامعة.
يف ذات الوقت عىل أمنهم وعىل أمننا القومي؛ حتى تعود مرص إىل
•يف حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد املعتصمني برتك املسار الدميقراطي .هذا الحل يجب أن يستند عىل سيادة الشعب
االعتصام لوجود الشبهات حوله ولتعنت القيادات حينها يف الحفاظ عىل كل مؤسساته سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية ،وعىل صناديق
االنتخاب كمسار دميقراطي فاصل يف التفويض السيايس.
عىل سالمة أعضائهم.

•عىل مؤسسة الرئاسة والحكومة ،التعهد بعدم مالحقة املعتصمني إننا يف حزب مرص القوية نرى أن الطريق الوحيد للخروج من هذه
األزمة هو دخول طريف األزمة ،ممثلة يف السلطة الحالية و تحالف
أو اضطهادهم أمن ًيا أو بأي شكل من األشكال.
دعم الرشعية من جهة أخرى يف مفاوضات مبارشة مع التزام الطرفان
•تشكيل لجان لتفتيش امليادين من األسلحة يف حالة موافقة اإلخوان
باآليت.
عىل التفتيش وتتكون من وفد من الحكومة واملنظامت الحقوقية
السلطة الحالية :
واملحامني الحقوقيني.
•يف حالة تواجد أسلحة – بأدلة موثقة  -كام تم الذكر يف التقارير
الصادرة عن الجهات السيادية يجب التوضيح عن كيفية وصول هذه
األسلحة إىل مقرات االعتصامات يف ظل التواجد األمني املكثف حولها.

•االلتزام بتنفيذ خارطة الطريق املعلنة واإلرساع يف عملية كتابة
الدستور واإلعالن عن بدء تنفيذ خطوات العملية االنتخابية للربملان
والرئاسة.
•إصدار قانون العدالة االنتقالية وتشكيل هيئة العدالة االنتقالية
ملحاسبة كل من أجرم أو أفسد يف حق هذا الوطن واستباح دماء أبنائه.

•تزويد القوات املوجودة بسيناء باألسلحة واملعدات الالزمة لتأمينهم والبدء
يف حملة وعملية عسكرية ضد اإلرهاب والجهادين والبؤر اإلجرامية بسيناء
مهام كلف األمر ولو مبخالفة االتفاقيات األمنية باملنطقة.

• قيام املؤسسات األمنية (الجيش والرشطة) بتأمني التظاهرات
والحفاظ عىل أرواح الشعب املرصي يف كل امليادين مبا فيها ميادين
رابعه والنهضة والتحرير ،وعىل الرئيس املؤقت ورئيس الحكومة
إعالن ذلك وضامن تنفيذه؛ عىل أن يراقب الشعب ذلك من خالل
املنظامت الحقوقية املحلية والدولية ذات املصداقية

• وقف أي مالحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد
منارصي الرئيس املعزول.
• اإلفراج عن الرئيس املعزول محمد مرىس وكل املحتجزين معه ،مع
بقاء التحقيقات القانونية.
•تحالف دعم الرشعية:

• تتعهد جامعة اإلخوان املسلمني ومنارصي الرئيس املعزول باآليت:
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• خلو امليادين من أي سالح والسامح مبنظامت حقوقية محلية  2013/8/14قدم محمد الربادعي نائب الرئيس املرصي للشئون
ودولية محايده بضامن ذلك.
الدولية خطاب استقالة من مهام منصبه لرفضه فض اعتصامي رابعة
العدوية والنهضة بالقوة ،وكتب الربادعي ،يف رسالته إىل الرئيس
• التربؤ من أحداث سيناء وإدانة كافة أشكال العنف.
يل أن استمر يف تحمل مسؤولية قرارات
املرصي "أصبح من الصعب ع ّ
• التوقف عن الخطاب التحرييض والطائفي.
(الدستور )2013/8/6 ،ال اتفق معها وأخىش عواقبها وال أستطيع تحمل مسؤولية قطرة
 2013/8/7عىل ضوء ترصيحات وزير الخارجية املرصي أن منظمة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضمريي ومواطني خاصة مع إمياين
العفو الدولية ّ
تحصلت عىل أدلة تفيد بوجود "أسلحة ثقيلة" يف بأنه كان ميكن تجنب إراقتها".
موقع أحد اعتصامات أنصار الرئيس املعزول محمد مريس بالقرب
(القدس العريب)2013/8/14 ،
من مسجد رابعة العدوية يف القاهرة .أصدرت املنظمة البيان  2013/8/15أعلنت وزارة الصحة املرصية عن ارتفاع حصيلة قتىل
ً
االيت" :ترفض منظمة العفو الدولية جملة
وتفصيل الترصيحات التي الحمالت التي شنتها قوات األمن يف القاهرة ومحافظات أخرى إىل
وردت عىل لسان وزير الخارجية املرصي ،نبيل فهمي ،وزعم فيها أن  525حالة وفاة.
تحصلت عىل أدلة تفيد بوجود "أسلحة ثقيلة" يف موقع أحد
املنظمة ّ
(رويرتز العربية)2013/8/15 ،
اعتصامات أنصار الرئيس املعزول محمد مريس بالقرب من مسجد
 2013/8/15حض مجلس األمن جميع األطراف يف مرص عىل إنهاء
رابعة العدوية يف القاهرة .ولكن املنظمة مل تصدر بيانًا من هذا
العنف والتحيل بأقىص درجــات ضبط النفس بعد مقتل مئات
القبيل.ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد أعلنت يوم  2أغسطس
املايض أنها جمعت أدلة تشري إىل قيام عدد من أنصار مريس بتعذيب األشخاص يف االحتجاجات املطالبة بعودة الرئيس املعزول محمد
أفراد ينتمون إىل املعسكر السيايس املعارض لهم منذ اندالع األزمة مريس .إذ رصحت سفرية األرجنتني لدى األمم املتحدة ماريا كريستينا
برسيفال للصحفيني بعد اجتامع املجلس الذي بحث الوضع يف مرص
السياسية يف يونيو املايض".
(منظمة العفو الدولية )2013/8/7 ،أن "رأي أعضاء املجلس هو انه من املهم إنهاء العنف يف مرص وان
 2013/8/11جدد املستشار حسن سمري قايض التحقيق املنتدب من متارس األطراف أقىص درجات ضبط النفس".
(يب. .يب .يس )2013/8/15
محكمة استئناف القاهرة حبس الرئيس املعزول ،محمد مرىس ملدة
 ١٥يوما عىل ذمة التحقيق يف اتهامه بـ"التخابر مع حركة حامس  2013/8/15أدان الرئيس األمرييك ،باراك أوباما ،بشدة العنف يف
مرص وألغى مناورات "النجم الساطع" املشرتكة مع الجيش املرصي
للقيام بأعامل عدائية يف البالد".
(املرصي اليوم )2013/8/13 ،وذلك احتجا ًجا عىل مقتل املئات يف مرص .وأضاف أوباما أن التعاون
 2013/8/14قامت أجهزة األمن املرصية بفض اعتصام مؤيدي مع مرص "ال ميكن أن يستمر يف الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون".
(يب .يب .يس)2013/8/15 ،
الرئيس املعزول يف منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة .وقد
أدى ذلك إىل وقوع مئات القتىل والجرحى.
 2013/8/16قالت منظمة العفو الدولية استنا ًدا إىل أبحاثها امليدانية،
(فرانس  )2013/8/14 ،24إنه "يتعني إجراء تحقيق واف ومحايد يف فض اعتصامي القاهرة عن
 2013/8/14أعلن الرئيس املرصي املؤقت عديل منصور حالة الطوارئ طريق العنف يف  14آب /أغسطس ،حيث استخدمت قوات األمن
ملدة شهر وفرض حظر التجول يف اثنتي عرشة محافظة وذلك بعد القوة املميتة غري املربرة ونكثت بوعدها بالسامح للجرحى مبغادرة
ساعات من فض قوات األمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة النصار االعتصام بأمان.
الرئيس املعزول محمد مريس.
(منظمة العفو الدولية)2013/8/16 ،
(يب .يب .يس  2013/8/16 )2013/8/14أعلن العاهل السعودي امللك عبدالله بن عبد العزيز
 2013/8/14قال يوسف طلعت عضو التحالف الوطني لدعم دعم بالده للسلطات املرصية يف مواجهتها ضد ما وصفه "باإلرهاب"
الرشعية ورفض االنقالب بأن لديهم إحصائية بـ  2600قتيل و 7000مؤكدا أن ذلك "حقها الرشعي" .ودعا العرب واملسلمني ليقفوا معا
جريح جرى توثيقها يف عملية فض اعتصام رابعة العدوية ،مضيفًا أن ضد ما وصفه مبحاولة زعزعة استقرار مرص .وقد انضمت األردن
واإلمارات للسعودية يف تأييد إجراءات الحكومة املرصية.
هناك أعدا ًدا أخرى من القتىل مل يتم توثيقهم.
(القدس العريب)2013/8/15 ،

(يب .يب .يس)2013/8/17 ،
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 2013/8/16أصدرت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان يوم  14أغسطس/آب  2013قد أدى إىل أخطر حوادث القتل الجامعي
تعليامتها إىل قطاعات وهيئات الوزارة املختلفة بأن رئاسة مجلس غري املرشوع يف التاريخ املرصي الحديث".
(هيومن رايتس ووتش)2013/8/19،
الوزراء ستكون الجهة املنوط لها إصدار املعلومات الرسمية والبيانات
الصحفية الخاصة بأعداد القتىل والجرحى خالل األحداث تجنبا  2013/8/19رصحت منظمة العفو الدولية أنه قد حصل ارتفاع
لتضارب األرقام وتوحيدا للبيانات الصحفية الرسمية .وقالت وزارة غري مسبوق يف وترية أعامل العنف التي عمت مختلف أنحاء مرص
الصحة ،يف بيان سابق ،إن األرقام املعلنة من قبل الوزارة للوفيات واستهدفت املسيحيني األقباط؛ مض يف ًة أنه يتعني عىل السلطات
واملصابني هي األرقام التي تعاملت معها سيارات اإلسعاف ،وأقسام املرصية أن تتخذ خطوات فورية من أجل تأمني سالمتهم.
(منظمة العفو الدولية)2013/8/19 ،
الطوارئ باملستشفيات.
(أنباء الرشق األوسط 2013/8/19 )2013/8/17،أعلن وزير الخارجية السعودي األمري سعود الفيصل
 2013/8/18يف بيان لالتحاد األورويب دعا رئيس املجلس األورويب أن الدول العربية مستعدة لتعويض املساعدات التي تهدد الدول
هرمان فان رومبي ورئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل الغربية بقطعها عن مرص يف إشارة إىل تهديد االتحاد األورويب بذلك.
(فرانس )2013/8/19 ،24
باروزو كل األطراف يف مرص إىل ضبط النفس ،ومنع تصعيد العنف،
وأضاف البيان" :من أجل هذا الغرض وبالتعاون مع الدول األعضاء  2013/8/19قالت هيومن رايتس ووتش "إن استخدام قوات األمن
سرياجع االتحاد األورويب عىل وجه الرسعة العالقات مع مرص ويتخذ املرصية للقوة املميتة عىل نطاق واسع ومباغت لتفريق اعتصامات
يوم  14أغسطس/آب  2013قد أدى إىل أخطر حوادث القتل الجامعي
اإلجراءات التي تحقق هذه األهداف".
(فرانس )2013/8/18 ،24غري املرشوع يف التاريخ املرصي الحديث".
(هيومن رايتس ووتش)2013/8/19،
 2013/8/18طالب عبدالفتاح السييس املعارضني "مبراجعة مواقفهم
الوطنية وأن يعوا جي ًدا أن الرشعية ملك للشعب مينحها ملن يشاء  2013/8/19طالبت منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان هيومن
ويسلبها متى يشاء ،وأن حامية الدولة ستبقى أمانة يف أعناق الجيش رايتس ووتش ،الحكومة املرصية بالكف عن استعامل الرصاص الحي
والرشطة والشعب املرصي".كام وجه رسالة ألنصار اإلخوان بأن مرص ضد املتظاهرين ،معربة عن تشكيكها يف حصيلة القتىل التي أعلنها
تتسع للجميع وأن الجيش واألمن "حريصون عىل كل نقطة دم الجيش منذ بدء األزمة.
(هيومن رايتس ووتش)2013/8/20 ،
مرصي".
(مرص اليوم 2013/8/20 )2013/8/18 ،قتل  25رشط ًيا مرصيًا ينتمون لألمن املركزي املرصي يف
 2013/8/18أعلنت الداخلية املرصية مقتل  36سجينا خالل محاولة كمني نصبه مسلحون قرب رفح يف شامل سيناء .وقالت مصادر أمنية
لتهريبهم من سجن أبو زعبل مبحافظة القليوبية شامل القاهرة ،فيام يف الرشطة أن الهجوم وقع "عقب عودتهم من أجازة حيث اطلقوا
تؤكد جامعة اإلخوان أن قتلهم يأيت ضمن مخطط لتصفية املعتقلني عليهم النريان مام أسفر عن استشهاد  24مجن ًدا وإصابة ثالثة آخرين
يف حالة خطرة".
السياسيني املنتمني لها.
(القدس العريب)2013/8/19 ،

(فرانس )2013/8/20 ،24

 2013/8/19أصدرت النيابة املرصية العامة امر بحبس الرئيس  2013/8/20اعتقلت أجهزة األمن املرصية محمد بديع املرشد
املعزول محمد مرىس ملدة  15يو ًما احتياط ًيا عىل ذمة التحقيق ،العام لجامعة اإلخوان برفقة قياديني بالجامعة و ستة من حراسه
التهامه باالشرتاك يف أحداث العنف التي جرت قبالة قرص االتحادية ومساعديه يف شقة سكنية قرب منطقة رابعة العدوية.
(فرانس)2013/8/ 20 ،24
يف  5أيلول /ديسمرب العام املايض بحق املتظاهرين املناهضني لإلعالن
 2013/8/21اعلن حازم الببالوي ،رئيس مجلس الوزراء ،عن برنامج
الدستوري املكمل ،الذى أصدره مرىس أواخر شهر نوفمرب .2012
(اليوم السابع )2013/8/19 ،الحكومة تحت عنوان "حاميه املسار الدميقراطي" وفيام ييل أهم
 2013/8/19قالت هيومن رايتس ووتش "إن استخدام قوات األمن بنوده:
املرصية للقوة املميتة عىل نطاق واسع ومباغت لتفريق اعتصامات •استكامل خارطة الطريق وفقا ملا جاء يف اإلعالن الدستوري مبا
يضمن مشاركه كل القوي السياسية وبحيث يتم االستفتاء عىل دستور

التوثيق والتقارير
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/8/21 - 2013/5/31

جديد وإجراء انتخابات برملانيه ورئاسيه حره ونزيهة يف املواعيد
املقررة ومع توافر كافه الضوابط القانونية والفعلية لذلك. .
•إرصار الحكومة عىل توفري األمن واالستقرار للمواطنني والحامية
ألرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعيل مكافحه العنف واإلرهاب
والخروج عىل القانون.

•التزام الحكومة باستكامل بناء املؤسسات التي تساهم يف دعم
املسار الدميقراطي ،مبا يف ذلك أعاده تشكيل أو استكامل وتفعيل
املجلس القومي لحقوق اإلنسان ،واملجلس القومي للمرأة ،واملجلس
القومي للعدالة واملساواة ،ومتكينها جميعا من القيام بأدوارها كامله
يف الدفع بالدميقراطية واملساواة بني املواطنني والتصدي الفعال للفتنه
الطائفية وحاميه حقوق ومكتسبات املرأة يف املجتمع.
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•التزام الحكومة بوضع االطار القانوين واملهني الذي يحمي حريه
الرأي والتعبري ووضع مواثيق الرشف الصحفي والرقابة الذاتية عىل
اإلعالم واستقالله.
•دعوة كل املواطنني للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم االقتصاد
املرصي وإعالن قيم العمل وزياده اإلنتاج ولبذل كل الجهد والتضحية
من اجل توفري الظروف املطلوبة لقيام الحكومة بتوفري إمكانات
العيش الكريم ،والتزام الحكومة بتبني قضيه العدالة االجتامعية
باعتبارها واحده من اهم مطالب الثورة وتقديم برنامج وطني لكيفيه
تحقيقها بشكل مستدام وضامن الحامية االجتامعية ملن يستحقونها.
•تطبيق برنامج قومي للعدالة االنتقالية من خالل لجان قوميه
مستقله يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع
املرصي عن طريق آليات املكاشفة واملحاسبة واملصالحة وعن طريق
متابعه واستكامل أعامل لجان تقيص الحقائق عن مختلف الجرائم
املصاحبة للثورة أو التالية عليها ،وإصدار قانون العدالة االنتقالية
لتطبيق ذلك.

•قيام الحكومة ،بالتشاور مع القوي السياسية واملجتمع األهيل،
باستكامل االطار القانوين واإلداري والتنفيذي الذي يضمن اكتامل
ونزاهة العملية الدميقراطية ،مبا يف ذلك إلغاء حاله الطوارئ فور زوال
األسباب الداعية لها ،وصدور ترشيعات جديده تسمح بحريه العمل
(بوابة األهرام)2013/8/21 ،
األهيل ،وحريه تداول املعلومات ،وحريه التظاهر السلمي ،وتنظيم  2013/8/20أصدر القضاء املرصي قرا ًرا بحبس الرئيس املعزول محمد
متويل االنتخابات ،وضامن استقالل اللجنة العليا لالنتخابات وإرشافها مريس بتهم تضم "االشرتاك يف احتجاز وتعذيب مواطنني" ،و"الرشوع
عىل العملية االنتخابية بأكملها ،واألرشاف األهيل والدويل عليها.
يف قتل" و"البلطجة واستعراض القوة وترويع املواطنني" ،إضاف ًة إىل
•تأكيد التزام الدولة بحاميه الحقوق والحريات العامة لكل املواطنني تهم أخرى سابقة من بينها "اقتحام السجون" وقضايا تخابر وقتل
املنصوص عليها يف القانون املرصي واملواثيق واالتفاقات الدولية ،مبا يف ورشوع يف القتل والتخابر مع حركة حامس ،وقامئة طويلة أخرى من
ذلك ضامن حق التظاهر السلمي وفقا للقانون واملعايري الدولية التي التهم.
تجرم من يخالف سلميه التظاهر او يقطع الطريق أو يهدد أرواح
(القدس العريب.)2013/8/20 ،
الناس أو املمتلكات العامة والخاصة بالقوة أو يحرض عىل ذلك.
 2013/8/21قرر االتحاد األورويب وقف ترخيص تصدير معدات

•إتاحة العمل السيايس واملشاركة يف التنافس الدميقراطي لكل من عسكرية تستفيد منها مرص بسبب أعامل العنف التي شهدتها مرص
مل تتلوث ايديه بالدماء وطاملا كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق مؤخرا .وانتقد وزراء خارجية دول االتحاد يف اجتامع طارئ عقد
وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية وباملساواة بني املواطنني بالعاصمة البلجيكية ،بروكسل ،ما سامه باإلجراءات "غري املناسبة"
دون متييز.
التي استخدمتها قوات األمن املرصية.
•التمسك بالتزام كل األطراف الراغبة يف املشاركة باملسار السيايس
(يب .يب .يس)2013/8/21 .
بنبذ العنف دون قيد أو رشط ومع تسليم السالح .
 2013/8/21محكمة مرصية تأمر بإخالء سبيل الرئيس األسبق حسني
•التصدي بقوه لكل إشكال التعرض لدور العبادة يف كل أنحاء مبارك يف قضية هدايا األهرام وهي آخر قضية فساد كان محتجزا
الجمهورية واحرتام حق جميع املواطنني يف مامرسه شعائرهم الدينية عىل ذمتها.وتوقع محاميه فريد الديب إمتام إجراءات إخالء سبيله
بحريه وأمان يف حدود النظام العام ،وعدم استخدام دور العبادة يف يوم  8/22ليرتك السجن بعد عامني وأربعة أشهر من احتجازه بتهم
العمل السيايس ،والعمل عىل تأسيس ثقافه ومامرسات عدم التمييز تتصل بقتل املتظاهرين خالل الثورة التي أطاحت به عام  2011وتهم
بني املواطنني وإصدار الترشيعات التي تحمي املواطنة واملساواة بني فساد مايل.
(رويرتز العربية)2013/8/21 ،
كل فئات املجتمع املرصي.
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منذ نهاية يونيو/حزيران ومؤيدو اإلخوان املسلمني يعتصمون قرب
مسجد رابعة العدوية يف حي مدينة نرص رشقي القاهرة .باستخدام
الصور الجوية متكنت هيومن رايتس ووتش يوم  2أغسطس/آب
من تقدير وجود ما ال يقل عن  85ألف معتصم .وقد ظل مسؤولو
األمن طوال أسابيع يعدون بأن فض االعتصام سيتم بالتدريج ،بد ًءا
برضب نطاق حوله ،وإطالق تحذيرات ،وتوفري مخرج آمن ،للنساء
واألطفال بوجه خاص .أصدرت وزارة الداخلية يومي  1و 4أغسطس/
آب ترصيحات تدعو املعتصمني إىل مغادرة امليادين ،إال أنها مل تحدد
إطا ًرا زمنيًا للفض.

قوات األمن املتمركزة عىل األسطح ،وكذلك من حامالت األفراد
املدرعة التابعة للرشطة ،مع بعض النريان من جانب املعتصمني.
وشمل القتىل سيدات ،بينهن أسامء البلتاجي البالغة من العمر 17
سنة ،ابنة محمد البلتاجي ،القيادي البارز يف جامعة اإلخوان املسلمني.
أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،املنظمة املرصية املعنية بحرية
التعبري ،سقوط أربعة صحفيني قتىل بالرصاص ،هم :مايك دين من
سكاي نيوز ،وحبيبة عبد العزيز من غلف نيوز ،ومصعب الشامي
من وكالة رصد ،وأحمد عبد الجواد من األخبار.

ويف نحو الساعة  6:15من صباح  14أغسطس/آب ،قبل  15دقيقة
تقريبًا من بدء الهجوم ،استخدم مسؤولو األمن مكربات الصوت
لدعوة السكان إىل االبتعاد عن النوافذ .قال الصحفي املرصي املستقل
ماجد عاطف لـ هيومن رايتس ووتش إنه سمع مكربات الصوت
تقول إن عىل املعتصمني الخروج من مخرج طريق النرص .وقالت
إحدى السكان لـ هيومن رايتس ووتش إنها منذ حوايل الثامنة صبا ًحا
فصاع ًدا كانت تسمع إعالنات مبكربات الصوت تقدم تعليامت الخروج
اآلمن من شارع الطريان .لكن صحفيني وسكان قالوا لـ هيومن رايتس
مستحيل بسبب
ً
ووتش إنه مبجرد بدء عملية الفض صار التحرك
النريان الكثيفة والغاز املسيل للدموع الصادرة عن قوات األمن.
فعىل سبيل املثال ،قالت والدة صبي يف الخامسة عرشة لـ هيومن
قائل إنه
رايتس ووتش إن ابنها اتصل بها من االعتصام عند بدء الفض ً
يريد االنرصاف لكنه ال يستطيع بسبب إطالق النريان يف أماكن أعلن
الجيش أنها مخارج آمنة .وانتهى الحال بالصبي إىل اإلصابة بجرح يف
الرأس ،من طلقات الخرطوش عىل ما يبدو ،وبحسب األطباء.

عنف المعتصمين

يف الساعة  6:45من صباح  14أغسطس/آب ،زحف األمن املركزي
عىل االعتصام من املدخل املجاور ملجمع طيبة التجاري [طيبة مول]
بطريق النرص ،ومن املداخل الرشقية ،مطلقًا عبوات الغاز املسيل
للدموع والنريان يف الهواء .ويبدو أن عنارص قوات األمن املتمركزة
عىل سطح مبنى املخابرات العسكرية القريب قد بدأت يف إطالق
الذخرية الحية من البداية تقري ًبا ،رغم أنه مل يتضح من الذي أطلق
الرصاصة الحية األوىل .قال صحفي إنه شهد إطالق النريان ألول مرة
الساعة  6:45صبا ًحا عند املدخل الرشقي لالعتصام بشارع يوسف
عباس .وقال طبيب مبستشفى االعتصام لـ هيومن رايتس ووتش إنه
استقبل أول مريض مصاب بالذخرية الحية الساعة السابعة صبا ًحا.
استمر إطالق النريان عىل مدار الساعات العرش التالية حتى الخامسة
مسا ًء ،بحسب العديد من الشهود .وكانت النريان تأيت من عنارص

يف مؤمتر صحفي يوم  14أغسطس/آب ،قال وزير الداخلية إن قواته
مارست "ضبط النفس ألقىص درجة" وإن  43من أفراد الرشطة
قد توفوا ،وكانت وفاة الكثريين منهم يف رابعة العدوية .قال أحد
السكان وكان قد خرج عند سامع صوت الطلقات لـ هيومن رايتس
ووتش إنه رأى نحو الساعة  7:30صبا ًحا ثالثة قتىل من أفراد الرشطة
يجري حملهم خارج طيبة مول بالقرب من أحد مداخل االعتصام.
تؤكد شهادات الشهود ومراجعة مقاطع الفيديو أن بعض النريان
أطلقت من جانب املعتصمني ،وبخاصة من حول مسجد رابعة
العدوية .فعىل سبيل املثال قالت إحدى السكان إنها رأت ما ال يقل
عن  3أشخاص معهم بنادق آلية ومسدسات الساعة  8:30و9:00
صبا ًحا يطلقون النريان يف اتجاه الرشطة بشارع يوسف عباس .وتشري
أقوال شهود أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابالت ،وبينهم
صحفيون دوليون ،ومالحظات شخصية ألحد باحثي هيومن رايتس
ووتش ،كان يف املنطقة أثناء عملية الفض ،إىل أن األغلبية العظمى
من املعتصمني مل تكن معهم أسلحة نارية ،ناهيك عن استعراضها
عىل املأل أو استخدامها .قال شهود إن املعتصمني أشعلوا نريانًا
باستخدام إطارات السيارات والخشب لتخفيف تأثري الغاز املسيل
للدموع ،وقذفوا الرشطة بقطع مكسورة من الرصيف.
تسمح املعايري القانونية الدولية باستخدام القوة يف ظروف محدودة،
وال يُسمح باالستخدام العمدي للقوة املميتة إال للرضورة القصوى
بهدف حامية األرواح ،مام يشمل استخدامها ضد األشخاص الذين
يستخدمون أسلحة نارية تستهدف الرشطة .ومع ذلك ،ورغم
أنه ميكن تربير لجوء أجهزة األمن إىل استخدام قدر من القوة
ملنع املعتصمني من إلقاء الحجارة أو زجاجات املولوتوف ،إال أن
مقدار عنف املعتصمني ال يربر استخدام القوة املميتة ،ناهيك عن
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استخدامها عىل النطاق املشهود يوم  14أغسطس/آب .وكان يقع عىل العامل يف املركز لـ هيومن رايتس ووتش إنهم جمي ًعا ،عدا ٍ
واحد ،قد
عاتق املخططني لعملية الفض واجب اتخاذ كافة اإلجراءات املمكنة قتلوا بالذخرية الحية ،بطلقات يف الرأس والصدر ،وإن أحد الرجال
لضامن أال تهدد العملية األرواح إال بأدىن قدر ممكن ،وهو ما أخفق احرتق حتى املوت يف خيمته .قال حارس إحدى العامرات لـ هيومن
رايتس ووتش إنه ساعد يف حمل رجلني كانا يف خيمتهام حني شبت
فيه املخططون عىل نحو شامل.
فيها النريان ،وإن أحدهام لقي حتفه يف مدخل بناية كانوا يعالجون
فيها الناس.

ارتفاع حصيلة القتلى
يبني مقطع فيديو لتسعة من الذين تم حملهم إىل املستشفى امليداين،
تم نقل املعتصمني املصابني واملقتولني إىل اثنني من "املستشفيات أن اثنني يبدوان وكأنهام مصابني بطلقات نارية يف الصدر ،وخمسة يف
امليدانية" الرئيسية يف االعتصام :ثالث غرف ملحقة باملسجد حيث كان مؤخر الرأس ،واثنني يف الوجه.
املعتصمون قد خزنوا اللوازم الطبية األساسية ،ومركز رابعة العدوية
الطبي ،وهو مبنى من  4طوابق مزود باملعدات الطبية األساسية.
يف صباح  15أغسطس/آب ،أحىص طاقم هيومن رايتس ووتش مبسجد
اإلميان بشارع مكرم عبيد  235جثة تم نقلها من املستشفى امليداين
مبركز رابعة العدوية الطبي يف االعتصام .قال شهود لـ هيومن رايتس
ووتش إن سبعة جثث أخرى وصلت إىل املسجد الحقًا .ومبا أن الجثث
مل تنقل إىل منشأة حكومية فمن غري املرجح أن تكون قد دخلت يف
حصيلة وزارة الصحة ،التي كانت يف ذلك الوقت تبلغ  102لرابعة
وحدها .عالوة عىل هذا فإن أحد كبار املسؤولني مبستشفى الدمرداش
شخصا من رابعة توفوا يف املستشفى جراء
القريب قال إن 20
ً
إصاباتهم .يف توقيت الحق من يوم  14أغسطس/آب أعلن مجلس
الوزراء أن وزارة الصحة ستتوقف عن إصدار بيانات بحصيلة القتىل
مختصا بنرش األعداد بعد ذلك.
وأن مجلس الوزراء وحده سيكون
ً

القتل غير المشروع

قال ساكن تطل شقته عىل أحد املداخل الجانبية لـ هيومن رايتس
ووتش إنه نحو الساعة السادسة مسا ًء كان هناك اثنان فقط من
رجال الرشطة بشارع املهندسني العسكريني ،مع مجموعة قوامها نحو
ستة من السجناء:
سمعت رشط ًيا يصيح" ،يلال امشوا من هنا لهناك" وكان بوسعك سامع
الرجفة يف صوته .كان هناك طابور من [حوايل  ]6رجال ،يسريون
رجل عىل
وأيديهم فوق رؤوسهم .وفجأة أطلق الرشطي النار ورأيت ً
األرض .لقد قتل ذلك الرجل دون سبب.

قال املعتصم املصاب محمد عيل لـ هيومن رايتس ووتش يوم 14
أغسطس/آب ،بينام كان يرقد مصابًا وساقه اليمنى مدماة ومضمدة
يف  14أغسطس/آب اضطر املعتصمون لرتك الجثث يف رابعة حني مبركز رابعة الطبي ،إنه كان يقف بجوار خيمته ،قرب مدخل طريق
أجلتهم الرشطة عن املستشفيات امليدانية يف الخامسة مسا ًء .قال النرص ،حني زحفت الرشطة وأصيب بالرصاص يف ساقه اليمنى فوق
رجالن لـ هيومن رايتس ووتش يف  15أغسطس/آب إن الرشطة الركبة.
سمحت لهام بالعودة لتسلم الجثث من الثامنة مسا ًء فصاع ًدا ،وإنهام
قال املعتصم مصطفى السيد من الدقهلية إنه اختبأ خلف سيارة
ساعدا يف نقلها إىل مسجد اإلميان.
مع بدء زحف الرشطة نحو الساعة  6:45صبا ًحا قرب مركز رابعة
قالت إحدى السكان لـ هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت من شقتها ،العدوية الطبي .وقال إن الرصاص كان يأيت من كافة االتجاهات وإن
الساعة  8:25من مساء  14أغسطس/آب ،مرور تيار من الرجال الذين
رجل بجواره أصيب يف جنبه .وقال إنه شاهد رشط ًيا يصاب بالرصاص.
ً
يحملون الجثث ،وإن أقارب لها ذهبوا للمساعدة يف حمل الجثث .قال الصحفي محمد حمدي إنه كان يصور بشارع يوسف عباس
قال أحد سكان شارع مكرم عبيد لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الساعة  7:00صبا ًحا حني أصيب رجل كان يقف بجواره بالرصاص يف
الساعة  9:30مسا ًء سيارة تحمل عىل سطحها جثتني تسري يف الشارع الصدر وسقط عىل األرض .وقال معتصم آخر ،هو عبد املنعم البالغ من
متجهة إىل مسجد اإلميان.
العمر  26سنة ،إنه كان بشارع أنور املفتي قبل السابعة صبا ًحا بقليل
زارت هيومن رايتس ووتش مركز رابعة الطبي الساعة  3:30من مساء حني بدأت الرشطة تطلق الغاز املسيل للدموع ،وأضاف :سمعنا صوت
 14أغسطس/آب ،وشاهدت  64جثة هناك .قال د .محمد عبد العزيز الطلقات النارية فو ًرا مع الغاز املسيل للدموع .حاولت االختباء ألن

التوثيق والتقارير
تقرير "هيومن رايتس ووتش مصر" حول فض اعتصام رابعة العدوية

النريان كانت بكل مكان .وبينام كنت هناك رأيت  3أشخاص يصابون
ويسقطون أرضً ا ،أحدهم مصابًا يف عينه واآلخر يف جنبه.
كام تسببت نريان القناصة املتواترة يف الشوارع الجانبية ،واآلتية من
مواقع متركز قوات األمن ،يف قتل وإصابة املارة .قال مصطفى رشيف
األستاذ بجامعة عني شمس إنه كان يختبئ من نريان القناصة بشارع
سيبويه املرصي قرب مدرسة رابعة العدوية نحو الساعة  8:30صبا ًحا،
وشاهد خمسة أشخاص يصابون ويقعون عىل األرض.

غياب المخرج اآلمن للجرحى
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منطقة االعتصام .خالل تلك الفرتة قام مسلحون من االعتصام عىل
ما يبدو بإطالق بعض الطلقات ر ًدا عىل قوات األمن .كان بوسع
املسعفني الوصول إىل شارع أنور املفتي فقط ،ولكن ليس عبور الـ
 20مرتًا املتبقية تحت نريان القناصة لبلوغ املصابني يف حالة حرجة يف
املركز .قال أحد األطباء داخل املركز لـ هيومن رايتس ووتش إن املركز
ال يتمتع بالتجهيزات املالمئة للعمليات الجراحية ولكن "ليس بيدنا
الكثري ،فعربات اإلسعاف ال ميكنها الوصول إلينا".
يف بعض األوقات كان أربعة رجال يخاطرون مبواجهة النريان ويعربون
الطريق حاملني أحد الجرحى عىل محفة إىل عربات اإلسعاف املنتظرة
بالخارج .تحدثت هيومن رايتس ووتش إىل شخصني أمام املركز الطبي
وقاال إنهام شاهدا مسعفًا يقتله الرصاص يف نحو الثانية مسا ًء .شهد
أحد باحثي هيومن رايتس ووتش إطالق النار عىل رجل مل يكن
يحمل أية أسلحة ظاهرة أو يستخدم العنف أو يهدد به ،بينام كان
يغادر املركز عاب ًرا الطريق .أتت النريان من اتجاه قوات األمن ،نحو
االعتصام .سقط الرجل عىل األرض والدم يترسب من رأسه ،لكنه متكن
من الزحف إىل موضع آمن.

حني زارت هيومن رايتس ووتش مركز رابعة العدوية الطبي الساعة
 3:30مساء يوم  14أغسطس/آب ،كانت حاالت جديدة ملصابني
بالذخرية الحية تتوافد عىل املركز باستمرار ،معظمهم من الرجال ولكن
بينهم سيدة واحدة .كان األطباء يجرون جراحات لرجال يف املمرات،
واملركز يفيض باملصابني الراقدين عىل األرض .وكانت الطلقات النارية
مستمرة بالخارج .أمر أحد املتطوعني طاقم هيومن رايتس ووتش
باالبتعاد عن املمر املجاور لبرئ السلم ،ألن قوات األمن تطلق الرصاص كانت النريان الحية عند مدخل املركز الطبي تعني عدم وجود
داخل املبنى؛ وأكد أحد الصحفيني داخل املبنى رؤيته لهذا.
سبيل آمن للجرحى للحصول عىل املساعدة الطبية .وتكفل إطالق
ملدة  10ساعات عىل األقل كان السبيل الوحيد ألي شخص من الخارج النار املستمر من قوات األمن عىل األسطح يف اتجاه املسجد واملباين
لدخول املركز الطبي داخل منطقة االعتصام الرئيسية هو الجري املجاورة للمركز الطبي مبنع الفرق الطبية من إنقاذ األرواح عىل مدار
عرب أحد الشوارع تحت نريان القناصة املوجهة باستمرار تقري ًبا نحو تلك الساعات العرش ،بحسب هيومن رايتس ووتش.
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توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة
العربي اإلسرائيلي
والصراع
ّ
في الفترة 2013/8/20 - 2013/6/8
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الوقائع الفلسطينيّة ()2013/8/20 - 2013/6/8

 2013 /6 /8نظَّمت "لجنة مناهضة الخدمة املدنية وكافة أشكال
التجنيد" املنبثقة من "لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية"،
بالتعاون مع "الحملة األهلية ملناهضة الخدمة املدنية" املؤمت َر
وكل أشكال التجنيد؛
الوطني ملناهضة الخدمة املدنية والعسكرية ّ
وذلك يف مق ِّر املتابعة بالنارصة .وانبثقت منه مجموعة من القرارات
تصب جميعها ،يف اتجاه تأكيد رفْض هذه املشاريع.
الوحدوية التي ُّ
ِ
وكل
مخططات "الخدمة املدنية" ّ
وأكّد املؤمتر رفْضه القاطع واملو َّحد
أشكال التجنيد التي كان آخرها توصيات لجنة بريي .كام أكَّد أيضً ا
رفْض الخدمة املدنية والعسكرية كيفام كانت مس َّميات ُها.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /6 /9 ،

 2013 /6 /9وافقت اللجنة الوزارية للترشيع والقضاء ،يف الحكومة
اإلرسائيلية ،عىل مرشو َع ما يُس ّمى بقانون "م ْنع اإلرهاب" الذي
بديل من قانون الطوارئ
ق َّدمته وزيرة القضاء "تسيبي ليفني" ،ليكون ً
املعمول به حاليًّا ،والذي أُ ِق َّر عا َم  ،1945ووافقت ،كذلك ،عىل العمل
عىل ترتيب الصالحيات املطلوبة إلحباط ما يُس ّمى "األعامل اإلرهابية"
والتحقيق يف املخالفات األمنية .ويُح ِّدد القانون أ ّن َمن يُظهر تضامنه
مع "منظمة إرهابية" أو ينارصها ،أو يرفع رايتها ،أو يحمل شعارها،
يعاقب بالسجن ثالث سنوات .ويتط ّرق القانون أيضً ا إىل أ ّن َد ْعم
"عمل إرهاب ًّيا".
املنظامت "اإلرهابية" عن طريق التمويل املايل يُع ُّد ً
كام م َّدد القانون فرتة اعتقال املحكومني بالسجن املؤبّد من 30سن ًة
إىل  40سنةً ،وس َمح باعتقال األفراد من دون الحاجة إىل مثولهم أمام
القايض  96ساعةً ،عالو ًة عىل من ِعهم من لقاء محاميهم  30يو ًما.
(عرب )2013 /6 /10 ،48

 2013 /6 /20دعت ُممثِّلة السياسة الخارجية لالتحاد األورويب
كاثرين آشتون ،أثناء زيارتها غزةَ ،إىل رفْع الحصار املفروض وفتْح
املعابر .وقالت آشتون :إ ّن االتحاد األورويب يواصل جهده من أجل
فتْح معابر قطاع غزة ،مؤكِّد ًة أهمية تحسني االقتصاد الفلسطيني.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /6 /21 ،

تموز /يوليو 2013 /7 /3

منسق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان جيمس رويل ،يف زيارته
طالب ِّ
بيت الهيا ،سلطات االحتالل اإلرسائييل برفْع الحصار املفروض عىل
قطاع غزة واحرتام حقوق اإلنسان الفلسطيني.
(وكالة وفا)2013 /7 /3،

 2013 /7 /14لجنة املتابعة العليا للجامهري الفلسطينية يف األرايض
املحتلة عام  ،1948تُعلن اإلرضاب العا ّم وتنظيم تظاهرات يوم 15

متوز /يوليو ،احتجا ًجا عىل قانون "برافر" التهجريي الذي ج َرت قراءته
األوىل يف الكنيست بتاريخ  26حزيران /يونيو  .2013وبحسب قانون
برافر ،فإ ّن السلطات اإلرسائيلية ستستويل عىل أكرث من  850ألف
دونم من أرايض النقب ،وسيجري تهجري  40ألفا من بدو النقب
واقتالع  40قري ًة غري معرتف بها إرسائيل ًّيا.
(وكالة وفا)2013 /7 /14 ،

 2013 /7 /14خيّم حوايل  20مستوط ًنا ،يف ما يُعرف بحديقة
االستقالل ،قُرب مقربة مأمن الله اإلسالمية يف القدس املحتلة ،تنفيذًا
لدعوات "منظامت جبل الهيكل" ،يف ذكرى ما يس ُّمونه "خراب
الهيكل" املزعوم.
(وكالة وفا)2013 /7 /14 ،

 2013 /7 /14انطلقت يف أرايض عام  ،1948مسريات غَضَ ب رفضً ا
ملخطَّط "برافر" الذي يستهدف االستيالء عىل مئات آالف الدومنات
من أرايض فلسطينيي النقب وتهجري عرشات اآلالف؛ إذ ج َرت  -وفقًا
لِلَجنة املتابعة العليا لقضايا الجامهري العربية  -أكرث من  15نقطة
تظاهر يف املثلَّث وال ّنقب والجليل .كام هاجمت الرشطة اإلرسائيلية
بالضب ،واعتقلت عد ًدا من
املتظاهرين ب ُعنف ،واعتدت عليهم َّ
املتظاهرين الش َّبان والشابات.
(وكالة وفا)2013 /7 /15 ،

 2013 /7 /15بدأت الحكومة اإلرسائيلية إقامة أكرب الشوارع
االستيطانية يف الضفة الغربية وأطولها ،من أجل ربط مدن إرسائيل
باملستوطنات املقامة عىل أرايض الضفة الغربية؛ وذلك من خالل
إقامه شارع رقم " ،"9بطول  183كم ،وهو يبدأ من منطقة الساحل
قرب الخضرية ،وميت ّد من شامل الضفة من قرية جيت وباقة الغربية؛
إذ سيصادر  700دونم من أرايض املواطنني ،ومن مث ّة فهو ميت ّد إىل
جنني ومنطقة األغوار ،وإىل الحدود األردنية الفلسطينية ،وسيصادر
أكرث من  20ألف دونم من أرايض املواطنني.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /7 /15 ،

 2013 /7 /15أصدر االتحاد األورويب تعليامت ت ُلزم جميع دول
أي ط َرف  -يوجد داخل املستوطنات اليهودية يف
االتحاد ،الـ َّ ،28
أي متويلٍ  ،أو تعاونٍ ،
الضفة الغربية
ورشقي القدس  -االمتنا َع عن ِّ
ّ
أي تسهيالت ،أو ِم َن ٍح دراسية أو بحثية ،أو جوائز .وح َّددت
وعن م ْنح ِّ
أي اتفاق مستقبيل يجري
التعليامت األوروبية ،كذلك ،أ ْن يتضمن ّ
ينص عىل "أ ّن املستوطنات ليست جز ًءا من
توقيعه مع إرسائيل ،بن ًدا ّ
أي اتفاق".
دولة إرسائيل ،وعليه ،فهي ليست جز ًءا من ّ
(جريدة القدس)2013 /7 /16 ،
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واملقدسات ستصبح يف مهب الريح ،باإلضافة إىل سحب الهويات
 2013 /7 /17وفاة عميد األرسى املح ِّررين املناضل أحمد جبارة
(أبو السكر) ،البالغ من العمر  77عاما ،إثر نوبة قلبية .وكان قد أمىض املقدسية من اآلالف الذين يعيشون خلف الجدار العنرصي العازل".
ً
(وكالة وفا)2013/7/27 ،
يف سجون االحتالل اإلرسائييل  28عا ًما ،وأُفرج عنه عام  ،2003ضمن
صفقة.
 2013/8/14صادق املستشار القانوين لحكومة االحتالل يهودا
(وكالة وفا )2013 /7 /17 ،فاينشتاين ،عىل منح صالحيات مبامرسة قانون 'أمــاك الغائبني
 2013 /7 /17رشعت بلدية االحتالل يف القدس يف وضع الخطط ورسم "لالستيالء عىل أمالك فلسطينية يف القدس بادعاء الحفاظ عىل
ْ
املخطَّطات لبناء فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية ،عىل "النسيج اليهودي" يف أحياء املدينة ،أو بسبب "نشاط أمني" ألحد
أجزاء من مقربة "مأمن الله" اإلسالمية التاريخية يف القدس؛ إذ رصدت املالكني الفلسطينيني.
(هآرتس)2013/8/14 ،

اللجنة املالية يف البلدية مبلغ  200ألف شيقل ،من أجل تخطيط
املشاريع املذكورة؛ وذلك بالتعاون مع رشكة "عيدن" اإلرسائيلية.
 2013/7/21أعلن رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،أنه
(صحيفة معاريف )2013 /7 /17 ،سيتم إجراء استفتاء عىل أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني .وتط ّرق
نتنياهو يف جلسة حكومته األسبوعية إىل ملف املفاوضات ،وقال:
مؤسسة األقىص للوقْف والرتاث ،النقاب عن
 2013 /7 /18كشفت ّ
إن الهدف من استئنافها منع إقامة دولة ثنائية القومية ،وإلرسائيل
قيادة رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،بطريقة مبارشة كانت
مصلحة إسرتاتيجية يف العودة للمفاوضات ،مشريا إىل أنها لن تكون
أسفل
أو غري مبارش ،حمل ًة للرتويج سياح ًّيا للهيكل املزعوم واألنفاقَ ،
سهلة ،ولكن من الرضوري الحفاظ عىل رسيتها .وأضاف :رشكاؤنا
املسجد األقىص .وأشارت املؤسسة ،يف بيان لها ،إىل حمالت إعالمية
سيضطرون إىل التوصل لتفاهامت متكننا من الحفاظ عىل أمننا.
عاملية سياحية يقودها نتنياهو يف األشهر األخرية؛ وذلك من خالل
(وكالة وفا)20013/7/21 ،
تصوير حلقات لربنامج تلفزيوين أمرييك مشهور يحمل اسم "قناة
السفَر" " ،"travel channelيُ َع ُّد فيها نتنياهو الشخصي َة املركزيةَ 2013/7/26 ،أصدر وزير "الدفاع" اإلرسائييل موشيه يعالون تعليامت
َّ
ويق ِّدم رشو ًحا للرواية اإلرسائيلية بشأن الهيكل املزعوم ،وكان آخرها واضحة لألوساط األمنية اإلرسائيلية بوقف التعاون مع ممثيل االتحاد
تصوير حلقة خاصة للرتويج سياحيًّا لألنفاق التي ّ
ظل يحفرها األورويب يف مناطق الضفة الغربية املصنفة “ ”Cوفق اتفاق أوسلو
االحتالل أسفل املسجد.
والخاضعة للسيطرة األمنية اإلرسائيلية ،ردا عىل قرار االتحاد الخاص
(صحيفة معاريف )2013 /7 /18 ،مبقاطعة املستوطنات يف الضفة والقدس الرشقية وهضبة الجوالن
املحتل ،وعدم متويل أي مشاريع يف تلك املستوطنات .باإلضافة إىل
 2013 /7 /19بعد جوالت كريي للمنطقة ،حصل اتفاق مبديئ ،بني
عدم السامح ملمثيل االتحاد بدفع مشاريع إنسانية يف مناطق “”C
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،عىل استئناف مفاوضات السالم املتوقِّفة
الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إرسائيلية يف الضفة
منذ ثالثة أعوام .ويف غضون أسبوع ،سيتو ّجه لهذا الغرض مفاوضون
الغربية .كام قرر يعالون عدم السامح ملمثيل االتحاد األورويب بدخول
فلسطينيون وإرسائيليون إىل واشنطن.
(الجزيرة .نت )2013 /7 /20 ،قطاع غزة عرب معرب بيت حانون "إيريز".
(القدس العريب)2013/7/26 ،

 2013/7/27رصحت الهيئة اإلسالمية العليا ،ومجلس األوقاف
 2013/8/4رصح صائب عريقات بان إرسائيل وافقت عىل إطالق
والشؤون اإلسالمية يف القدس ،أن أهل القدس مواطنون وليسوا
رساح  26أس ًريا يف  13من آب .وقال إن إرسائيل أكدت أن إطالق رساح
مجرد مقيمني .تعقيبًا عىل ما تناقلته وسائل اإلعالم من أن وزارة
األرسى سيكون عىل دفعات يف إطار إعادة إطالق محادثات السالم
داخلية االحتالل بدأت بإصدار بطاقات هوية شخصية جديدة ألهل
مع الفلسطينيني.
مدينة القدس ،كتب عليها لفظ "مقيم" ،وأن صالحية هذه البطاقات
(العربية .نت )2013/8/4
محددة مبدة معينة .وأوضح البيان "أن هذا يعني أن املواطن العريب
يف القدس أصبح مجرد زائر لهذه املدينة وأن إقامته فيها محددة ،وأن  2013/8/11وضع "وزير اإلسكان" اإلرسائييل أوري إرئيل ،ورئيس
ممتلكاته وبيوته وأراضيه معرضة لتصبح أمالك غائبني ،وأن املساجد بلدية االحتالل يف القدس نري باركات حجر األساس شكل ًيا لبناء 63

التوثيق والتقارير

153

الوقائع الفلسطينيّة ()2013/8/20 - 2013/6/8

وحدة استيطانية خاصة باملستوطنني املتدينني عىل أرايض املواطنني يف املفاوضات بعد إطالق رساح  26سجينا فلسطينيا بعد توقفها بني
قرية جبل املكرب جنويب القدس املحتلة.
الجانبني منذ ثالث سنوات.
(وكالة وفا)2013/8/11 ،

 2013/8/11صادقت اللجنة الوزارية اإلرسائيلية عىل قامئة األرسى
الـ  26الذين سيتم اإلفراج عنهم ضمن الدفعة األوىل من األرسى
الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو ،مبوجب االتفاق بني الجانبني
اإلرسائييل والفلسطيني .أربعة عرش أسريا من بني املفرج عنهم ضمن
هذه الدفعة سينقلون إىل قطاع غزة ،وان  8منهم كان من املقرر أن
تنتهي فرتة محكوميتهم خالل السنوات الثالث القادمة ،واثنني آخرين
منهم خالل الستة أشهر القادمة.
(وكالة وفا)2013/8/11 ،

 2013/8/11عىل ضوء االتفاق ببدء املفاوضات ،أكد وزير اإلسكان
اإلرسائييل يوري أرييل أحد قياديي حزب "إرسائيل بيتنا" املشجع عىل
االستيطان أن بناء الوحدات السكنية سيستمر ،قائال يف بيان له "ليس
هناك أي دولة يف العامل تأخذ األوامر من دول أخرى ،أين تبني ومتى
تبني" ،مضيفا" ،سنكمل البناء يف كامل أنحاء البالد ..ذلك هو التوجه
الصحيح يف الوقت الراهن ،من أجل الصهيونية واالقتصاد" .وأشار إىل
عزم إرسائيل طرح عطاءات لبناء  1200وحدة سكنية استيطانية يف
الضفة الغربية والقدس املحتلة.

(يب ،يب ،يس)2013/8/14 .

 2013/8/16يف استطالع رأي ملعهد هاغال حاحاداش لحساب صحيفة
ارسائيل هايوم اليمينية ،يعتقد نحو  %80من اإلرسائيليني اليهود أن
من املستحيل التوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني ،وذلك بعد
يومني عىل استئناف املفاوضات بني الطرفني يف القدس .ور ّد أن %79,9
من املستطلعة آراؤهم بالنفي عىل سؤال يقول" :هل سنتوصل هذه
املرة إىل اتفاق نهايئ يضع حدا للرصاع؟" ،بينام أجاب  %6,2فقط
باإليجاب  .ومل يبد  %14,1من املستطلعني أي رأي حول املوضوع.
(يب ،يب ،يس)2013/8/16 .

 2013/8/20دعا رئيس الحكومة الفلسطينية املقالة إسامعيل هنية
إىل تشكيل تحالف وطني لرفض املفاوضات مع إرسائيل .وطالب
هنية خالل كلمته يف جلسة خاصة عقدها نواب حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) يف املجلس الترشيعي السلطة الفلسطينية بالعودة
عن هذا الخيار الذي وصفه بأنه كاريث واستمر عرشين عاما ومل يجن
منه الشعب الفلسطيني سوى الدمار ،يف حني كان االحتالل اإلرسائييل
(الجزيرة .نت )2013/8/11 ،هو املستفيد الوحيد منه .وقال أدعو إىل إنشاء تحالف وطني واسع
 2013/8/14انتهت الجولة األوىل من املفاوضات املبارشة بني الوفدين إلعالن رفض املفاوضات والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
اإلرسائييل والفلسطيني ،وقال متحدث باسم وزيرة العدل اإلرسائيلية
تسيبي ليفني إن جولة املفاوضات كانت طويلة وجادة ..وانطلقت
(الجزيرة .نت2013/8/20 .

صـدر حديـ ًثا

عزمي بشارة:

سورية ودرب اآلالم نحو الحرية
يؤرخ هذا الكتاب لوقائع سنتين كاملتين من عمر الثورة السورية ،أي منذ  15آذار  /مارس  2011حتى آذار  /مارس  .2013ففي
هاتين السنتين ظهرت بوضوح األسباب العميقة النفجار حركة االحتجاجات في سورية ،وتفاعلت في أثنائها العناصر
األساسية المح ِّركة ،اجتماعية كانت أم سياسية أم جهوية أم طائفية ،ثم انفرجت األمور عن المشهد الدامي لسورية
اليوم وعن درب اآلالم الطويل نحو الحرية .ويعود الكاتب في عدة فصول إلى الوراء ليؤرّخ لجذور الصراعات السياسية
والطائفية والخلفيات االقتصادية الطبقية أيضا.
هذا الكتاب أشمل وأعمق كتاب ينشر  -حتى اآلن  -عن الثورة السورية ،فهو يجمع التوثيق بالسوسيولوجيا واالقتصاد
معا .وفي هذا اإلطار ،ال ينشر الكتاب
واإلستراتيجيات في سياق تاريخي مترابط ،وبمنهج التحليل االجتماعي التاريخي ً
ً
محيطا بجذورها وأصولها وأبعادها .لذلك
يفسر أي حادثة ما لم يكن
متأكدا من صحتها ،وال
أي معلومة ما لم يكن
ً
ّ
ليسد ً
فراغا معرف ً ّيا وتأريخ ً ّيا من حيث تم ّيزه عما كتب عن الثورة السورية ،ومن حيث فرادته في التعليل
جاء هذا الكتاب
ّ
والتحليل والتفسير واالستنباط واالستنتاج ،وهي أمور ال بد منها في أي كتابة معمقة وعلمية وحيوية.

مراجعات وعروض كتب

157

نيروز ساتيك

*

مراجعة كتاب
صراع الطبقات في مصر المعاصرة
مقدمات ثورة  25يناير 2011

املؤلّف :أحمد بهاء الدين شعبان.
الناشـر :الهيئة املرصية العامة للكتاب /القاهرة.2012 /
عدد الصفحات 246 :صفحة.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

العدد 4

158
ينقل هذا الكتاب الخربة السياسية والتاريخية للمؤلف عن مراحل
الرصاع ض ّد االستبداد وبرامج التحرير االقتصادي .وتأيت أهميته من
الطابع التوثيقي للعديد من القضايا التي كانت مبنزلة مؤرشات لثورة
 25يناير ،إضاف ًة إىل التحليل االقتصادي واالجتامعي لواقع املجتمع
املرصي يف مرحلة ما قبل الثورة .كام ميكن االستفادة من الكتاب يف
تع ُّرف رواية اليسار املرصي لرسدية ثورة  25يناير.
إ ّن الكتاب هو عبارة عن تجميع للعديد من املقاالت والدراسات
السابقة كتبها املؤلف خالل مرحلة نشاطه السيايس ض ّد نظامي
السادات ومبارك .وميكننا استخالص أفكارها ووضعها ضمن العناوين
اآلتية:

األوضاع االقتصادية واالجتماعية
يبدأ الكاتب رسده ملقدمات ثورة  25يناير باإلشارة إىل واقع الريف
املرصي ،إذ يشري إىل أ ّن نظام مبارك استصدر قوانني عام  1996يجري
مبوجبها نزع األرايض التي ُوزِّعت عىل الفالحني وفقًا لقوانني اإلصالح
مم م َّهد
الزراعي بعد ثورة  ،1952وإعادتها إىل أغنياء الريفّ ،
ملواجهات مسلحة واحتجاجات متك ِّررة بني الفالحني وقوى األمن
املرصية يف السنوات العرش األخرية .ولكن األزمة الكربى يف الريف
املرصي بحسب الكاتب هي مشكلة العطش والنقص الحاد يف توفري
ٍ
كميات كبري ًة
مياه الرشب وال ّري ،يف مقابل ترصيف طبقة األغنياء
من املياه يف املسابح ...ويلمح إىل أ ّن السلطة سعت عم ًدا إىل تأزيم
مياه الرشب والري بقصد خلق الذرائع لخصخصة رشكاتها وبيع املياه
للفالحني.
وسيطرت جامعات من الرأسامليني الجدد عىل السلطة السياسية
املؤسسات املالية الغربية
الحاكمة يف مرص التي سعت إىل إرضاء ّ
"صندوق النقد الــدويل" و"البنك الــدويل" وفق برامج اقتصادية
نيولربالية ،قلَّصت من امللكية العامة لوسائل اإلنتاج ملصلحة القطاع
الخاص ،فأصبح مئات اآلالف من العامل واملستخدمني معطَّلني من
العمل ،وارتفعت نسبة الفقر .كام نتج عن هذه العوامل انتشار
أحزمة البؤس حول املدن التي استم ّر ازديادها بفعل الهجرة من
الريف إىل املدينة ،وهي أحزمة يعيش سكانها يف أدىن أحوال الحياة
االجتامعية واالقتصادية.
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الدولة المصرية
مل يكن قمع ح ّرية الرأي والتعبري ولي ًدا لسياسات نظام مبارك ،بل
كانت له جذوره التاريخية منذ تشكُّل الدولة املرصية ،ولك ّن الكاتب
غي
يذكر أ ّن تقنني القمع اكتمل بالقانون رقم  96سنة  1996الذي َّ
قوانني العقوبات واملنجزات الجنائية للح ّد من ح ّرية النرش والرأي.
كام استرشى التعذيب وامتهان حقوق اإلنسان؛ ففي السجون
وخارجها تنفِّذ عنارص من قوى األمن  -وصل عددها يف عهد مبارك
إىل أكرث من مليون وربع املليون  -سياس ًة شبه منهجية شملت أبشع
الطرق يف التعذيب بطريقة ساديّة؛ مثل الح ْرق ،والتعرية ،واغتصاب
النساء ،والتسلية يف التعذيب .فكان تدمري الحياة السياسية نتيج ًة
طبيعي ًة لتلك املامرسات الهمجية للنظام السيايس.
وأكمل مبارك مسرية َس ّن القوانني املك ِّبلة للحريات مثل القانون 100
بشأن تنظيم النقابات املهنية ،فهو يتيح ف ْرض الحراسة عىل النقابات
املهنية العصيَّة عىل السيطرة .ولك ّن أخطر تلك القوانني املفروضة
كان ذلك القانون املمتد إىل "حالة الطوارئ" منذ اغتيال السادات
عام  .1981كام استُنسخ قانون استبدادي آخر هو قانون "مكافحة
اإلرهاب" من أجل مواجهة التحركات الشعبية ،حتى أضحى النظام
املرصي معزولً عن الشارع ،تتنازعه املصالح ،وال ميلك سوى تصدير
كل ٍ
حدث اجتامعي أو سيايس .ونتجت عن
جهازه األمني يف مواجهة ّ
النظام السيايس املرصي ،بفعل هذه املامرسات والسياسات أزمات
كل
هيكلية ذات أبعاد سياسية واجتامعية ثقافية ووطنية شملت ّ
قطاعات الشعب املرصي .ولكن كانت األزمات يف املناطق الحدودية،
يف سيناء والنوبة بخاصة ،أكرثها خطورة عىل األمن الوطني املرصي.
ويرى الكاتب أ ّن حركة اإلخوان املسلمني قد َج َنت يف االنتخابات
الترشيعية عام  2005ج ْهد الحركات االجتامعية الجديدة يف
الضغط عىل النظام واملطالبة باإلصالح من خالل تنظيم التظاهرات
تنظيم واألش ّد التصاقًا بالقواعد
واالحتجاجات؛ إذ إنّها كانت األكرث
ً
ٍ
بكل األحزاب والقوى املعارضة .وقد
إمكانات ،مقارن ًة ّ
الشعبية واألكرث
وضع الكاتب ثالث مالحظات ،بشأن برنامج عمل اإلخوان املسلمني،
تتناىف ومبادئ الدميقراطية ،وهي قضية هيئة كبار العلامء ،وقضية
املواطنة واملوقف من األقباط ،وقضية وضع املرأة املرصية .ولكن
أه ّم مشكلة يف برنامج العمل هي عدم وجود مضمون طبقي يعالج
القضايا االقتصادية للدولة؛ إذ إ ّن أغلب التصورات اإلخوانية لالقتصاد
فضل عن االنحياز
كان يغلب عليها التبسيط واملعالجة األخالقيةً ،
إىل آليات السوق والقطاع الخاص .وأ ّما بالنسبة إىل رجال الدين
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واملؤسسات الدينية اإلسالم ّية والقبطية ،فقد اخرتقتها أجهزة السلطة
ّ
ووظَّفتها لتربير التوريث أو متريره .وأ ّما باقي قوى املعارضة التقليدية
فقد حاولت الحفاظ عىل بقائها بغطاء من النظام السيايس ،مكتفي ًة
بجريدة يومية محدودة التأثري ،ولك ّن الفاعل الجديد الذي كان يف
سمه الكاتب "دولة الفيس بوك
الساحة السياسية املرصية ،هو ،ما ّ
الدميقراطية" التي قادها عرشات اآلالف من جيل الشباب الناشطني
واملعارضني ضمن مجال عا ّم افرتايض ،يتيح لهم قد ًرا كب ًريا من الح ّرية
واملناقشات.
ظل هذه األوضاع دخلت مرص أزمة ُحكم شاملة ذات طبيعة
ويف ّ
متس مسألة توزيع الرثوة يف املجتمع ،بعد أن احتكرت
اجتامعية حادة ّ
فئة قليلة من كبار رجال األعامل ،متداخلة عضويًّا مع السلطة ،رأس
املال والرثوة ،مقابل انحدار الطبقة الوسطى إىل الطبقات الدنيا.
وتُع ُّد شخصية أحمد عز ،محتكر تجارة الحديد يف مرص والقيادي
يف الحزب الوطني ورئيس اللجنة االقتصادية بـ "مجلس الشعب"،
منوذجا لعالقة التزاوج بني املال والسلطة .وقد أ ّدت هذه السياسات
مؤسساتها حتى
إىل تحلّل دور الدولة ،فاسترشى الفساد يف معظم ّ
غابت مه ّمة السلطة السياسية يف الدولة عن أداء أدىن ما يكون من
مهامتها وواجباتها .ويوث ِّق الكاتب العديد من الحوادث التي ّ
تدل
عىل سيطرة طبقة رجال األعامل عىل السلطة وتحكُّمها عن بُعد
مؤسسات الدولة املرت ِّهلة والفاسدة .ولعل أه ّمها
يف معظم مفاصل ّ
حادثة غ َرق العبَّارة يف شباط /فرباير  2006التي ذهب ضحيتها أكرث
من  1400مواطن مرصي ،إضاف ًة إىل حادثة انهيار صخرة الدويقة
يف جبل املقطم عىل بيوت األهايل ،وقد أظهرت هذه الكارثة أيضً ا
بشاعة نتائج هذه السياسات االقتصادية النيولربالية املولدة لتلك
العشوائيات ،وكشفت كشفًا واض ًحا مأساة سكانها الذين يرتاوح
عددهم بني  12و 17مليون مرصي .ووصل الكاتب من خالل هذه
مؤش ُمؤذن بغروب شمس النظام املرصي ،وبإرشاق
األحداث إىل أنها ِّ
شمس الشعب املرصي.
ولقد دخل النظام السيايس يف رصاع ت ُجاه األح ـزاب السياسية
املعارضة ،والحركات االحتجاجية ،والجامعات املحظورة؛ مثل اإلخوان
املسلمني ،واألقباط ،والبدو ،والنوبيني ،وأهايل سيناء ،وأهايل غزة يف
فلسطني .ويف املقابل اختزل القضايا القومية واالجتامعية يف االستعداد
والتجييش لربح "معركة" مباراة يف كرة القدم مع املنتخب الجزائري
الشقيق ،يف وقت كان فيه جنوب السودان يستع ّد لالنفصال عن
كل للدور املرصي.
دولة "السودان" العرب ّية ،يف غياب ِّ
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األمن الوطني المصري
يرى الكاتب أ ّن املوقف املرصي من القضية الفلسطينية أوضح عىل
نح ٍو قاطع أ ّن مرص يف عهد مبارك مل تعد مو َّحدة ،وأ ّن االنقسام
الطبقي والتاميز االجتامعي ما بني "مرص العشة" و"مرص القرص"
دخل قضي ًة أخرى حاسمةً ،عىل املستوى الوطني؛ إذ أبدى الشعب
املرصي ،من خالل التظاهرات واالعتصامات ،تضامنه عىل نح ٍو
مستم ّر مع االنتفاضة الفلسطينية ،ض ّد العدوان اإلرسائييل عىل غزة،
يف حني أدارت الطبقة الحاكمة ظهرها لتلك التظاهرات واالعتصامات،
وناصبتها العدا َء ،وجرى تجنيد آلة ضخمة من املثقفني واإلعالميني
وخصوصا حركة حامس  -وتقدميها
والفنانني للرتويج ض ّد املقاومة -
ً
عىل أنها حركة إخوانية تسعى للسيطرة عىل سيناء.
ويرى الكاتب ،أيضً ا ،أ ّن نظام مبارك قد انقلب عىل املفهوم املوروث
لألمن القومي املرصي الذي يرتبط عضويًّا بأمن الوطن العريب ،والذي
ينظر إىل الخطر الصهيوين نظرة الخطر عىل املصالح املرصية ،وأنه قد
رصح به مع إرسائيل ،من خالل تركيزه عىل خطر
عقد تحالفًا غري م َّ
اإلسالم السيايس يف الداخل والخارج؛ ولذلك كان ال ب ّد للنظام املرصي
أن يغلق معرب رفح ،وأن يد ِّمر األنفاق التي توصل الحاجات األساسية
إىل أهايل غزة.
وكام سقطت القضايا العربية من حسابات مفهوم األمن الوطني
املرصي خالل حكم مبارك ،تقهقرت مرص تجاه القضايا األفريقية،
مللء فراغ ال َّدور املرصي؛ ولذلك اشت َّدت
مقابل تغلغل إرسائييل ْ
األزمات مع دول املنبع األفريقية لنهر النيل بشأن تقاسم حصص
السدود .كام انفصل جنوب السودان عن شامله ،وازداد
املياه وإنشاء ُّ
أي دور أو
التوتر يف منطقة حوض النيل من دون أن يكون ملرص ّ
موقف ،بشأن مصلحتها الحيوية ،ومن مث ّة غاب الدور املرصي عن
بأي أدوار إيجابية يف دول جوارها اإلقليمي يف أفريقيا وبالد
االضطالع ّ
الشام ،وأصبح األمن الوطني املرصي مه َّد ًدا تهدي ًدا كلّيًّا.

االحتجاجات المصرية
قبل  25يناير
يُوث ِّق الكاتب العديد من االحتجاجات والتظاهرات التي شملت
مختلف الفئات االجتامعية املرصية ،للمطالبة بالحقوق االقتصادية
وخصوصا العاملية منها التي اتسع نطاقها الجغرايف
واالجتامعية،
ً
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لتشمل جميع أرجاء مرص .ويرى الكاتب أ ّن تلك االحتجاجات قد
ذ َّوبت الفوارق الطبقية بني "مرص العشة" و"مرص القرص" ،وأنها
و َّحدتها يف مواجهة االستبداد .ويرى الكاتب ،شأنه يف ذلك شأن أغلب
الباحثني ،أ ّن تأسيس حركة كفاية هو الذي دشَّ ن بداية عرص االحتجاج
الجامهريي ،وأ ّن هذه الحركة جاءت بوصفها وريثًا للنضاالت
وخصوصا الحركات الطالبية الدميقراطية يف
الجامهريية السابقة،
ً
سبعين ّيات القرن املايض ،ملواجهة التطبيع مع العد ّو اإلرسائييل،
ودعم االنتفاضة الفلسطينية ،ومناهضة الحرب عىل العراق؛ إذ إ ّن
ومم
أغلب أعضائها هم من أبرز قادة تلك االحتجاجات والتحركاتّ .
مي ّيز حركة كفاية أنها ض ّمت مختلف التيارات الوطنية من يساريني
أي مرشوع تح ُّرري
وقوميني ولرباليني وإسالميني ،وأنها اتفقت عىل أ ّن ّ
ملتزم بالتغيري الدميقراطي ومواجهة األخطار الخارجية يجب أن
ينطلق من استعادة القيمة والروح املفقودين بالنسبة إىل املواطن
املرصي .وكان نجاح حركة كفاية يف تنظيم الكثري من التظاهرات أو
االحتجاجات مبنزلة أفق جديد لظاهرة نشوء الحركات االجتامعية
الجديدة يف مرص .وقد كان من أه ّم نتائجها تراكم إرث من الخربة
االحتجاجية يف املجتمع املرصي خالل سنوات عرش .ويشري الكاتب
إىل أ ّن الحركات االحتجاجية قد جرت يف سياق الفئات االجتامعية
التي تنتمي يف أغلبها إىل الطبقة الوسطى املرصية املترضرة من
املتغي اإلسرتاتيجي يف
التدهور الكبري يف أوضاعها االقتصادية .ولكن
ّ
الحركة االحتجاجية هو الحضور الطاغي لحركة الطبقات الفقرية،
وفئات املجتمع املهملة من العامل والفالحني وامله َّمشني وسكان
ظل استمرار حركة الطبقة الوسطى.
"العشوائيات" يف ّ
وعىل ال ّرغم من نجاح حركة كفاية يف بدايات انطالقتها فإ ّن الكاتب
تبني نفسها بنا ًء من شأنه أن يجعلها ق ّو ًة
يعتقد أنها مل تستطع أن َ
رائد ًة يف عملية التغيري ،فقد ظلَّت مكتفي ًة برفع الشعارات العامة من
دون أن يكون لها برنامج واضح وجبهة حقيقية قادرة عىل التغيري.
كام أ ّن حركة االحتجاجات ظلَّت فئوي ًة وجزئي ًة تركِّز عىل مطالب
مح َّددة أغلبها متعلّق بطابع اقتصادي ،كام أنه ال يربطها بغريها من
التحركات سوى أنها نتاج حالة السخط العام والتململ من سياسات
النظام.
ولقد ت ُ ِّوجت هذه التحركات االحتجاجية بانتفاضة املحلَّة الكربى
عام  2008التي كان لها أثر كبري يف خلق الحالة الثورية يف املجتمع
املرصي ألنها كانت أ ّول تح ّرك شعبي غري فئوي يف مرص منذ انتفاضة
الخبز عام 1977؛ وذلك عندما تحولت دعوة إىل إرضاب عاميل يف
املحلة الكربى ،عن طريق الفيس بوك ،إىل دعوة شاملة إىل إرضاب يف
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كل مرص ،انتهت بتظاهرات شعبية عارمة يف املحلة الكربى يومي 6
ّ
و 7أبريل /نيسان  .2008ويوث ِّق الكاتب مواقف القوى السياسية من
الدعوة إىل اإلرضاب ،إذ تحفَّظت جميع األحزاب التقليدية مبا فيها
اإلخوان املسلمون بحجة أنهم "مل يشاركوا يف تنظيمه" ،يف حني أيَّدته
الحركات االجتامعية الجديدة واألحزاب السياسية الناشئة حديثًا
(الغد ،والكرامة ،والوسط) .وتك َّرر السيناريو نفسه يف الدعوة إىل
إرضاب يوم  4مايو /أيار ،مبناسبة يوم ميالد مبارك .وناقش الكاتب
ظل هذه األوضاع السياسية واالقتصادية خمسة سيناريوهات
يف ّ
لكل منها فرصها وعوائقها ،وهي ترتاوح ما بني اله َّبة
ملستقبل مرص ٍّ
الشعبية ،والثورة الشعبية ،والفوىض الشاملة ،واالنقالب العسكري،
والتوريث مع التغيري الشكيل .وترك الباب مفتو ًحا ملدى قدرة
الطبقات الشعبية والشباب عىل تنظيم الصفوف وتوحيد اإلرادة.

ثورة  25يناير
يرى املؤلِّف أ ّن مبادئ الدولة املدنية الدميقراطية هي أفضل صيغة
للخروج من واقع الدولة املرصية قبل ثورة  25يناير .وال يشرتط
لتحقيق ذلك العداء للدين ،ولكن ينبغي ،يف نظره ،تحديد املجال
كل مجاالت الحياة ،حتى يتح َّول إىل
الحيوي له ،بحيث ال يطغى عىل ّ
قوة دافعة ،ال معطلة.
ويرى املؤلِّف أيضً ا أ ّن ثورة  25يناير مبنزلة والدة ٍ
عهد جديد يف
أقطار الوطن العريب من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
ويعرض أه ّم سامتها التي متيزها من الثورات األخرى يف العامل؛ إذ
يع ّدها أ ّول ثورة تقنية يف التاريخ املعارص ،بالنظر إىل اعتامدها
التكنولوجية الحديثة ،كام أنها ثورة ف َّجرها الشباب ،ولكن الشعب
ومم مييّز هذه الثورة أيضً ا
املرصي بجميع فئاته وطبقاته شارك فيهاّ ،
أ ّن الطبقة الوسطى هي عامدها األسايس ،وأ ّما شعاراتها التي ُرفعت
فقد كانت" :خبز  -ح ّرية -عدالة اجتامعية" و"خبز – ح ّرية -عدالة
إنسانية" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وعىل ال ّرغم من أ ّن الكتاب يحمل طاب ًعا صحف ًّيا فيه العديد من
اإلسقاطات اإليديولوجية فإنه يحمل الكثري من الفائدة يف تحليل
أوضاع املرصيني يف عهد نظام مبارك ودوافع ثورة  25يناير.
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*

مراجعة كتاب
شلومو زاند،
متى وكيف توقفت أن أكون يهود ًيا

املؤلّف :شلومو زاند.
الناشـر :كنريت وزموراه بيتان.2013 /
عدد الصفحات 180 :قطع متوسط.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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كتاب "متى وكيف توقفت أن أكون يهوديا" هو ثالث كتب املؤرخ
شلومو زاند ،أستاذ التاريخ يف جامعة تل أبيب ،التي يتصدى فيها
إىل تزييف الحركة الصهيونية املنهجي واملستمر لتاريخ اليهود
ولتاريخ فلسطني .فقد صدر لشلومو زاند يف عام  2008كتاب "متى
وكيف أُخرتع الشعب اليهودي" ،وصدر له يف عام  2012كتاب "متى
اختعت أرض -إرسائيل" .وحظيت كتب شلومو زاند هذه
وكيف ُ
باهتامم واسع ،وأثارت ضجة ونقاشا يف إرسائيل ويف أوروبا وأمريكا
ويف بلدان أخرى .وقد كتب شلومو زاند كتبه هذه بالعربية ،التي ما
لبثت أن ترجمت إىل لغات أخرى ،حيث ترجم كتابه "متى وكيف
أُخرتع الشعب اليهودي" إىل أكرث من عرشين لغة .ينتقد شلومو زاند
بعلمية ومنهجية الهسرتيوغرافيا الصهيونية لتاريخ اليهود واليهودية
وفلسطني ،ويفكك ويدحض الرواية التاريخية الصهيونية املستندة
إىل أساطري وخرافات دينية ،ويكشف التزييف املتواصل الذي قام
به قادة الصهيونية ومنظروها يف سياق عملية البناء الهسرتيوغرايف
الصهيوين من أجل رشعنة وتربير إقامة دولة يهودية يف فلسطني.

انتشار ديانة وليس شتات عرق
يؤكد شلومو زاند يف كتبه املذكورة أن اليهودية ديانة وليست قومية
أو عرق وأنها ديانة تبشريية ،كغريها من الديانات التوحيدية،
انترشت يف مناطق واسعة من العامل القديم ،من خالل تهود أعراق
وقبائل كثرية وشعوب مختلفة ،وليس من خالل انتشار عرق كام
تدعي الصهيونية .ال يرجع زاند انحسار انتشار الديانة اليهودية إىل
طابعها أو لعوامل داخلية فيها تأىب نرشها والتبشري بها ،وإمنا النتصار
الديانة املسيحية يف القرن الرابع امليالدي عندما تبنتها اإلمرباطورية
الرومانية ،التي فرضت بدورها قيو ًدا عىل نرش الديانة اليهودية يف
أراضيها .يضاف إىل ذلك ،ظهور وانتصار وانتشار الديانة اإلسالمية
منذ القرن السابع امليالدي .فالديانة اليهودية انترشت قبل ظهور
وانتصار الديانتني املسيحية واإلسالمية املنافستني لها ،يف أرجاء العامل
القديم يف مختلف مناطق الرشق األوسط ويف حوض البحر املتوسط.
فقد انترشت اليهودية يف فلسطني وبالد الشام ويف صفوف الكثري من
القبائل العربية يف أرجاء الجزيرة العربية ويف أوساط أعراق عديدة يف
شامل أفريقيا .وتبنت العديد من الدول الديانة اليهودية مثل تهود
إمارة حدياب يف شامل العراق يف القرن األول امليالدي وتهود مملكة
حمري يف اليمن يف القرنني الخامس والسادس امليالدي.
يشري شلومو زاند إىل أن انتشار الديانة اليهودية يف مملكة الخزر
كان له األثر األهم عىل تاريخ اليهود وعىل انتشار الديانة اليهودية
وزيادة عدد أتباعها بنسبة مرتفعة للغاية .فقد كانت مملكة الخزر
التي تأسست عىل سواحل بحر قزوين – الذي أطلق عليه العرب
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بحر الخزر -تدين بالوثنية حتى منتصف القرن الثامن امليالدي .ويف
أواسط القرن الثامن تهود ملك الخزر مع قسم من رعيته ،ثم ما
لبثت الديانة اليهودية أن انترشت شيئًا فشيئًا بني قبائل وأعراق دولة
الخزر ،التي شملت قبائل التتار والرتك والرتكامن .يشري زاند إىل أن
ضعف وانحالل دولة الخزر يف ما بني القرنني العارش والثاين عرش،
أدى إىل هجرة اليهود الخزر منها إىل روسيا وأكرانيا وليطا وبولندا
وبيلوروس وغليسيا وهنغاريا وأيضا إىل أواسط أوروبا .ونتيجة لهذا
االنتشار بات اليهود يف أوروبا الرشقية من األصول الخزرية يشكلون
يف القرن التاسع عرش ما يزيد عن مثانني باملئة من مجموع أتباع
الديانة اليهودية يف العامل .وبعد ظهور الثورة الصناعية هاجر أكرث
من ثالثة ماليني من هؤالء اليهود إىل وسط وغرب أوروبا وإىل أمريكا.
لقد سبق وأن أرخ لدولة الخزر وظروف تهودها وانهيارها وهجرة
يهود دولة الخزر إىل أوروبا الرشقية ،الكثري من املؤرخني من غري
اليهود ومن اليهود الصهيونيني وغري الصهيونيني .ويأيت يف مقدمتهم
هركايب الــرت( ،)1919-1835وأبراهام بــوالك( ،)1970-1910وآرثر
كوستلر ( ،)1983-1905وشمعون دوفنوف ( .)1941-1860بيد أن ما
مييز شلومو زاند هو أنه يكاد أن يكون املؤرخ اإلرسائييل الوحيد الذي
يؤرخ لتهود دولة الخزر يف نصف القرن األخري .فمنذ الخمسينات
توقف صانعوا الذاكرة يف إرسائيل من التطرق إىل املايض الخزري،
كام يؤكد زاند ،فشبح املايض اليهودي الخزري بات يف نظر قادة
إرسائيل ومفكريها ميس برشعية املرشوع الصهيوين يف حال معرفة أن
املستوطنني اليهود الصهيونيني يف فلسطني ليسوا ورثة "بني إرسائيل"
وليسوا من ساللة إبراهيم ،وإمنا من أحفاد قبائل دولة الخزر.
يرى زاند أن ازدياد انتشار يهود دولة الخزر يف مدن وسط وغرب
أوروبا أدى إىل ظهور حركتني مهمتني كان لهام التأثري األكرب عىل تاريخ
اليهود الحديث وهام الالسامية والصهيونية .ووضح زاند أن الالسامية
والتيار الربوتستانتي األصويل طرحا قبل ظهور الصهيونية فكرة أن
اليهود يشكلون أمة وعرقًا ،وأن فلسطني هي وطنهم القومي ،وذلك
يف سياق عدائهم لهم وسعيهم للتخلص منهم وتهجريهم إىل خارج
أوروبا .ويستطرد زاند مؤكدا أن آباء الصهيونية تلقفوا أفكار الالسامية
املركزية وتبنوها ،ال سيام تلك التي ادعت أن اليهود يشكلون قومية
وعرق ،وسعوا بجد ونشاط إىل تحويل الديانة اليهودية إىل قومية
عرقية وإىل إعادة كتابة تاريخ اليهود واليهودية من هذا املنطلق
وعىل أساسه .ويف هذا السياق قاموا بعملية اخرتاع للشعب اليهودي
وأخــذوا ينسبون للمصطلحات الدينية معان ومضامني "قومية"
جديدة مل تكن بها أصال ،وقاموا كذلك باخرتاع فكرة "أرض-إرسائيل"
كأرض جغرافية ذات أبعاد سياسية ،وادعوا خالفا للوقائع التاريخية،
أنه جرت عملية إجالء ونفي لليهود من "أرض إرسائيل".

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
شلومو زاند ،متى وكيف توقفت أن أكون يهوديًا

اقتل تركيّا واسترح
يعالج شلومو زاند يف كتابه "ملاذا وكيف توقفت أن أكون يهوديا"،
الذي جاء يف  180صفحة ،ماهية يهودية إرسائيل وماهية اليهود
الصهيونيني يف إرسائيل والعامل ،ال سيام أولئك الذين يعرفون أنفسهم
"يهو ًدا علامنيني" ،ويقف عىل تعاظم سطوة القيم العنرصية يف
إرسائيل وانحطاط القيم اإلنسانية فيها ،ويف أوساط قطاعات من
"اليهود العلامنيني" يف العامل ،الذين باتت وظيفتهم األساسية الدوران
يف فلك تربير جرائم إرسائيل بحق الفلسطينيني .ويف سياق نقده
وتعريته انحطاط قيم اليهود الصهيونيني يف إرسائيل والعامل ،يروي
زاند نكتة يهودية قدمية مليئة بالسخرية الذاتية ،ليدلل بها عىل
الطابع الجمعي ألخالق اليهودي الصهيوين يف العرص الحديث،
فيقول :تعطي أم يهودية روسية ابنها ،الذي ُج ِّند يف الجيش الرويس
يف حرب القرم يف القرن التاسع عرش ،زوادة من الطعام وتوصيه
قائلة" :اقتل ترك ًّيا وال تنىس أن تجلس فورا بعد ذلك لتأكل" .فيجيبها
ابنها" :حارض يا أمي" .ثم تلف األم منديال حول رقبة ابنها وتضيف
قائلة" :أيضا ،عندما تطلق النار عىل الرتيك ال تكشف نفسك للريح".
ويجيبها ابنها" :حارض يا أمي" .وتضيف األم موصية ابنها" :من املهم
أن ترتاح قليال كل مرة بعد أن تهجم وتقتل أتراكا"" .طبعا طبعا"
يجيب االبن .وبعد تردد قليل يسأل االبن أمه" :وماذا إذا قتلني
الرتيك؟" .تدهش األم من سؤال ابنها وتفتح عينيها الواسعتني وتسأله
باستغراب" :ملاذا يقتلك؟ ماذا فعلت له حتى يقتلك؟".
يشري زاند إىل أن اليهود يف العامل ويف إرسائيل درسوا التلمود وتأثروا به
يف القرون املاضية أكرث بكثري من تأثرهم بالتوراة .ويرى زاند أن استمرار
تأثر اليهود املتدينني والعلامنيني بالتلمود يشكل مشكلة أخالقية
تستدعي املعالجة .فالتلمود كام يؤكد زاند وغريه ،ينضح بالعنرصية
وتتنافس قصصه ورواياته الوعظية يف ما بينها يف احتقار وكراهية غري
اليهود ويف تجريدهم من إنسانيتهم .وليس صدفة ،كام يقول زاند،
أن يكتب الحاخام أفراهام يتسحاق هكوهني كوك ،الحاخام الرئييس
للمستوطنني اليهود يف فلسطني" :إن الفرق بني الروح اليهودية ،يف
جوهرها ورغباتها وصفاتها ومواقفها؛ وبني روح كل األغيار مبختلف
أنواعهم ،هو أكرب وأعمق من الفرق بني روح اإلنسان وروح الحيوان".
يصب شلومو زاند جام نقده الالذع عىل اليهود الصهيونيني العلامنيني
يف العامل الذين ما انفكوا يف عرصنا الحارض يرددون ويتبنون قيام
عنرصية .ويف هذا السياق يقول زاند أنه يوجد يف "حكاية عيد الفصح"،
التي يكررها اليهود يف كل عيد فصح ،دعوات بإلحاق األذى مبن هم
من غري اليهود ،وهناك دعوة رصيحة بإبادة الشعوب التي ال تؤمن
بإله اليهود "يهوه" .ويضيف زاند أن هذه الدعوات ال يزال يكررها
"يهود علامنيون" يف نيويورك ولندن وباريس ،وهؤالء هم أنفسهم
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الذين يدعون أنهم يتميزون عن غريهم بالتزامهم بالقيم اإلنسانية
واألخالق املثالية العليا .ويلحظ زاند الفرق الكبري بني النخب اليهودية
يف فرتة انتشار الالسامية يف القرنني املاضيني ،وبني النخب اليهودية يف
زمن أفول الالسامية يف العقود األخرية .ففي فرتة انتشار الالسامية تبنى
قيم وأفكا ًرا إنسانية كونية ،ودافعوا
الكثري من املثقفني اليهود يف العامل ً
عن املالحقني واملظلومني .ولكن مع أفول الالسامية ،بات الكثري ج ًدا
من املثقفني اليهود العلامنيني ،محافظني ،يربرون السياسات اإلرسائيلية
العدوانية ،والعنرصية ضد الفلسطينيني والعرب .ويعترب زاند أن أفول
الالسامية يف أوروبا وأمريكا يشكل مشكلة إلرسائيل والصهيونية ،إذ
يعزز ذلك من اندماج اليهود يف مجتمعاتهم األوروبية واألمريكية ويزيد
من نسبة الزواج املختلط مع غري اليهود ،التي تصل نسبته يف الوقت
الحارض إىل خمسني باملئة يف األجيال الشابة.
ويرى زاند أنه يف ضوء عدم وجود ثقافة يهودية علامنية وأفول
الالسامية ،يبقى عامالن أساسيان يحافظان عىل الهوية اليهودية
العلامنية يف أوروبا وأمريكا وهام العالقة مع إرسائيل وإحياء ذكرى
الكارثة .ويؤكد زاند أن دور الكثري من هؤالء " اليهود العلامنني" يف
أوروبا وأمريكا بات يقف مع العدوانية والظلم يف العامل ،وال سيام يف
الدفاع عن سياسات إرسائيل العدوانية.

من هو اليهودي في إسرائيل
يشري شلومو زاند إىل أن إرسائيل تعرف نفسها أنها دولة يهودية ،وأنها
دولة "الشعب اليهودي يف العامل بأرسه" ،إال أنها رغم ذلك ال تستطيع
تعريف من هو اليهودي يف خارج املضمون الديني اليهودي .فجميع
املحاوالت اإلرسائيلية والصهيونية يف إرسائيل ويف خارجها التي جرت
لتعريف من هو اليهودي من خالل االنتامء العرقي بواسطة بصامت
األصابع أو بواسطة الـ  DNAقد باءت بالفشل .ويستطرد زاند ،ومبا أنه
ليس لليهود يف العامل ،لغة واحدة مشرتكة ،وال ثقافة علامنية مشرتكة،
أصبح املعيار الديني هو الوحيد املتبقي لتعريف من هو اليهودي.
وقد نجم عن ذلك أن شددت إرسائيل ومؤسساتها املختلفة عىل
يهودية الدولة ،وحرصت دوما عىل تعزيز املضمون الديني اليهودي
يف املؤسسات الرتبوية والثقافية ،ويف مختلف مؤسسات الدولة عىل
حساب القيم اإلنسانية .ولكن من ناحية أخرى ،ما انفكت النخب
الفكرية العلامنية وقسم واسع من الطبقة الوسطى العلامنية تشتيك
من اإلكراه الديني يف إرسائيل .وهذا االنفصام يف الشخصية ال يزال
يؤرق النخب واليهود العلامنيني يف إرسائيل ،ألنهم يريدون أن يبقوا
يهودا من دون اليهودية ،ومل يستوعبوا أن ذلك غري ممكن.
يعزو شلومو زاند ازدياد العنرصية يف إرسائيل وازدياد التشديد عىل
يهودية الدولة يف إرسائيل يف العقود األخرية إىل أسباب عديدة أبرزها:
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أولً  ،وجود عدد كبري من الشعب الفلسطيني تحت الحكم اإلرسائييل
املبارش ،سواء العرب الفلسطينيون الذين يعيشون يف داخل الخط
األخرض أو العرب الفلسطينيون الذين يعيشون يف "مناطق األبارتهايد
يف األرايض الفلسطينية املحتلة" .ثانيًا ،فاقم انتصار اليمني الصهيوين،
وقيادته إلرسائيل يف العقود األخرية ،املدعوم من اليهود الرشقيني
الذين يطلق عليهم زاند "أحفاد العرب -اليهود" النزعة العنرصية.
فهؤالء شددوا ألسباب عديدة ومختلفة عىل هويتهم اليهودية عىل
حساب إرسائيليتهم ،وأمعن قسم واسع منهم يف عدائه للعرب إلثبات
يهوديته وانتامئه للدولة اليهودية .ثالثًا" ،استرياد اليهود الروس" يف
عقد التسعينات من القرن املنرصم ،الذين مل يكن لهم ال ثقافة وال
تقاليد يهودية ،ما دفع إرسائيل ومؤسسات الدولة املختلفة إىل
التشديد عىل يهوديتهم .ومل يكن ذلك سهال إطالقا ،ال سيام وأن
قسم ليس بقليل من هؤالء مل يكن أصال يدين باليهودية ،فبات
ً
"اليهود الروس" يكتشفون يهوديتهم بواسطة العنرصية الفظة ضد
العرب تحت إرشاف نخبهم العنرصية والجو العنرصي العام السائد
يف إرسائيل ضد العرب.
ويف أجواء االحتالل والبطش بالفلسطينيني وتجريدهم من إنسانيتهم
وازدياد الكراهية ضد العرب الفلسطينيني ،املصحوب بهوس يهودية
الدولة ،أخذت النخب السياسية اإلرسائيلية ترشع القوانني العنرصية
يف العقدين األخريين التي تشدد عىل يهودية الدولة ومتيز ضد العرب
الفلسطينيني ،للميض قدما يف االنتقاص من حقوقهم األساسية .ويؤكد
زاند أن القصد الدائم من طرح يهودية الدولة وسن هذه القوانني
العنرصية هو تجريد العرب الفلسطينيني يف داخل الخط األخرض من
حقوق املواطنة .وليك يوضح درجة الحالة العنرصية التي وصلتها
إرسائيل ،واملستوى الذي وصله الهوس العنرصي بشأن يهودية
الدولة ،يجري زاند عدة مقاربات .فيقول إن الوضع القائم حاليًا يف
إرسائيل يشبه كام لو قامت الواليات املتحدة باتخاذ قرار بأنها ليست
دولة جميع مواطنيها األمريكيني ،وإمنا هي دولة األنجلوساكسونيني
الربوتستانت املنترشين يف العامل ،فتميز ضد كل من ال ينتمي
لألنجلوساكسيني الربوتستانت .ويشبه الواقع العنرصي يف إرسائيل
تلك الحالة التي تنشأ إذا ما قررت فرنسا ،مثال ،أنها ليست دولة
لجميع مواطنيها ،وإمنا هي دولة الغال الكاثوليك ،فتميز ضد كل
من ال ينتمي للغال الكاثوليك .وهو يشبه أيضا تلك الحالة التي تنشأ
إذا ما أعلنت بريطانيا أنها ليست دولة جميع مواطنيها وإمنا هي
دولة حرصية لإلنجليز األنجليكان ،فتقوم بالتمييز ضد االسكتلنديني
والويلزيني واإليرلنديني وأبناء املهاجرين.
ورغم كل هذا الهوس يف إرسائيل بيهودية الدولة يرى شلومو زاند
أن إرسائيل ال تسري وفق الديانة اليهودية وال وفق التقاليد اليهودية،
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وذلك باستثناء قطاع من اليهود املتدينني الذين ال تزيد نسبتهم عن
سدس مجموع السكان اليهود يف إرسائيل .فيطرح زاند السؤال املهم:
ما معنى إذن أن تكون يهوديًا يف إرسائيل؟ يجيب زاند عىل ذلك
بتأكيده أن األمر األهم والحاسم يف كونك يهوديًا يف إرسائيل هو
مفضل عىل غري اليهود يف إرسائيل ،وأن تتمتع بامتيازات
ً
أن تكون
وبحقوق أفضلية ،ال يتمتع بها غري اليهود .أن تكون يهوديًا يعني أن
ال تكون عربيا .اليهودية بهذا املفهوم وفق زاند هي النافية للعريب
الفلسطيني والنافية لحقوقه الفردية والجامعية .أن تكون يهوديًا يف
إرسائيل يعني أنك تستطيع أن تستوطن عنو ًة يف أرض ليست لك،
يف أرض ميلكها العريب الفلسطيني ،ويعني أنك تستطيع أن تسافر يف
طرق يف الضفة الغربية املحتلة املخصصة لليهود فقط ،وال تتوقف
يف الحواجز العسكرية املنترشة يف الضفة الغربية املحتلة ،وال تعتقل
قتيل من دون ذنب
وال تتعرض للتعذيب وال يطلق عليك النار فرتدى ً
ترتكبه وال يهدم بيتك .فكل هذه األعامل ،التي هي غيض من فيض
جرائم االحتالل اإلرسائييل يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،موجهة
ضد العرب الفلسطينيني فقط.
يرى شلومو زاند أن وضع املواطن اليهودي يف إرسائيل يف بداية القرن
الحادي والعرشين مياثل وضع الرجل األبيض يف جنوب الواليات
املتحدة يف العقود التي سبقت ستينيات القرن املايض ،ومياثل وضع
املستوطن الفرنيس يف الجزائر يف العقود التي سبقت استقاللها يف
عام  ،1962ويشبه وضع املستوطن األبيض يف دولة جنوب أفريقيا
إبان نظام األبارتهايد قبل عام  ،1994ويشبه وضع األملاين اآلري
يف أملانيا يف عقد الثالثينات من القرن املايض .ثم يتساءل شلومو
زاند كيف ميكن إلنسان نزيه غري متدين ،إنسان دميقراطي ولربايل،
ولديه الحد األدىن من القيم اإلنسانية ،أن يستمر يف اعتبار نفسه
يهوديًا .أليس مجرد تعريفك لنفسك كيهودي يحتوي عىل عملية
اتخاذ قرار يف االنتامء إىل فئة مفضلة تتمتع بامتيازات يف إرسائيل
التي تنتج حولها ظلام ال ميكن تحمله؟ ويؤكد زاند أنه يعيش يف
أحد املجتمعات األكرث عنرصية املوجودة يف العامل الغريب .ويضيف،
صحيح أن العنرصية موجودة بشكل أو بآخر يف كل املجتمعات ولكن
العنرصية يف إرسائيل متفشية يف كل مكان ،ويف كل حيز عام ،وتقوم
الدولة مبؤسساتها املختلفة برعايتها ويجري تدريسها يف مختلف
املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف إرسائيل ،وهي مغروسة يف روح
القوانني التي ما انفك الكنيست يرشعها .لقد بلغت العنرصية من
الهيمنة والسطوة يف إرسائيل درج ًة مل يعد يدرك العنرصيون فيها
أنهم عنرصيني ،وال يشعرون إطالقا أن عليهم االعتذار عن عنرصيتهم.
لذلك باتت إرسائيل منذ سنوات طويلة ،وفق ما يراه زاند ،منوذ ًجا
يجله ويبجله العنرصيون وحركات اليمني املتطرف يف أنحاء العامل،
تلك الحركات التي كانت يف السابق تعرف بأنها معادية للسامية.
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خالد وليد محمود
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عرض كتاب
 25يناير ..مباحث وشهادات

املؤلّف :مجموعة باحثني.
الناشـر :املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات -الدوحة  / 2013 /الطبعة األوىل.
عدد الصفحات 320 :صفحة من القطع الكبري.
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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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يسلط كتاب (  25يناير  ..مباحث وشهادات) والصادر عن املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات عام  ،2013الضوء عىل الثورة
املرصية التي تعرف باسم ثورة  25يناير  ،ويعد صدور هذا الكتاب
ً
استكامل للمرشوع الذي بدأه املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات لتوثيق الثورة املرصية ،بعد أن صدر كتاب (الثورة املرصية
مهم
الدوافع واالتجاهات والتحديات) ،وهو ما يشكل حدث ًا معرفيًا ً
كونه يتطرق لدراسة ظاهرة شكلت منعطفًا يف التاريخ املرصي
املعارص ويضعها تحت مجهر التحليل.
جاءت البحوث التي ضمها هذا الكتاب  -البحثي التحلييل -يف أحد
فصل ( 320صفحة) كحلقات متكاملة ومرتابطة مع بعضها
عرش ً
البعض ،وتكاد كل حلقة من هذه الحلقات تفيض إىل األخرى بشكل
طبيعي .ويصلح هذا الكتاب أن يكون أرشيفا لألحداث؛ فهو يوثق
ويؤرخ ألحداث الثورة املرصية يف كرنولوجيا مميزة ،مل تعالج مفاصل
الربيع املرصي وحسب ،وإمنا أيضً ا ،ركزت عىل مقدمات الثورة
ووقائعها ودروسها وتداعياتها .وهي يف جملتها تعطي القارئ فرصة
ملراجعة مشاهد كثرية من الثورة ،وتفاصيل رمبا مل تتم قراءتها ب َنفَس
تحلييل وعقالين .وتعرض آخر فصول الكتاب صو ًرا إبداعية وفنية
رسمها الشبان الثائرون يف ميادين شتى من املدن املرصية.

يف هذا الكتاب مجموعة من الدراسات ملجموعة من الباحثني الشباب
واألكادمييني املرصيني الذين عايشوا الثورة املرصية بكل تفاصيلها.
ففي الفصل األول يكتب أحمد بهاء الدين مقاله وافية بعنوان "من
النطفة إىل الثورة" ،أعاد فيها قراءة األحداث بعني املشارك والخبري
الذي رأى أن الثورة الشبابية املرصية ،ثورة شعبية من طراز جديد.
وأنها ثورة أعادت الكرامة إىل الشعب ورسخت ثقته بنفسه بعد
عقود ظُن البعض خاللها أن الشعب املرصي ،نتيجة ألسباب تاريخية،
شعب يتسم بالطاعة والخنوع .ولكن الثورة برهنت عكس ذلك.
وعرض بهاد الدين تاريخ االنتفاضات املرصية التي اندلعت بعد
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هزمية  ،1967خصوصا انتفاضات الطلبة يف الجامعات وصوال لثورة
 25يناير.
وتناول عبد القادر ياسني األسباب االقتصادية واالجتامعية التي
مهدت النــدالع الثورة ورسد بعض املحطات املهمة مثل قانون
الرضائب الذي صدر عام  ،2005وكان مجان ًبا للعدالة بصورة
مكشوفة ،األمر الذي ساهم يف تحويل النظام املرصي إىل سمسار
للرشكات األمريكية واإلرسائيلية ،مام نتج عنه زيادة التضخم ،وتراجع
إنتاج املواد التموينية والقمح وهبوط مستوى دخل الفرد .كام عرج
عىل سياسات الخصخصة التي أجهزت عىل بقايا القطاع العام ،األمر
الذي زاد نسبة ارتفاع املديونية املرصية الخارجية وما رافق ذلك من
مظاهر الفساد.

ويف الفصل الثاين ،ناقش محمد فرج املقدمات السياسية للثورة ،ورأى
أن خروج مرص من دائرة الرصاع العريب اإلرسائييل يف عهد الرئيس
الراحل أنور السادات كان املنعطف األهم الذي أدى إىل نهايته.
ورأى فرج أن نزع السياسة من املجتمع وإلغاءها من الحياة اليومية،
كمنع القوى السياسية من العمل بني الطالب والعامل واملوظفني يف
القطاع العام ،أديا إىل االستبداد السيايس ،إضافة إىل تزوير االنتخابات
والسعي لرتسيخ فكرة التوريث ،ثم إقفال أبواب التغيري الدميقراطي،
و َّمل كل ذلك مقدمة لالنفجار األخري واندالع الثورة.
وقد الحظ شعبان يوسف يف الفصل الثالث الكيفية التي اندلعت
بها الثورة بصورة غري متوقعة ،حيث مل تشارك األحزاب السياسية
املعروفة يف فعالياتها يف البداية .لكن هذه األحزاب ما لبثت أن
التحقت بالقطار .وعرض يوسف بعض األعامل الروائية التي رصدت
الحياة اليومية قبيل اندالع الثورة وقدمت مادة تحريضية ضد النظام
املرصي؛ مثل رواية "عامرة يعقوبيان" و"شيكاجو" لعالء األسواين،
وكتاب "تاكيس" لخالد إسامعيل ،وغريهم.

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
 25يناير ..مباحث وشهادات
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وتناولت ماجدة موريس يف الفصل الرابع الحديث "الفن وثورة  25ويف الفصول األخــرة (األصــداء العربية) ،واألصــداء اإلرسائيلية)،
يناير" مسلطة الضوء عىل الفن السيناميئ بالدرجة األوىل ،وتحدثت و(األصداء الدولية) تقىص كل من نارص حجازي وخالد سعيد ومحمد
عن مجموعة من األفالم السينامئية التي نقدت األوضاع القامئة ،مثل حسني ردود الفعل العربية والعاملية ،وتبدل املواقف واالصطفافات.
فيلم "القاهرة منورة بأهلها" ،وفيلم "هي فوىض" ،ليوسف شاهني .كام يقدم هذا الكتاب ،دون شك ،قراءة تحليلية توثيقية متعددة األبعاد
تحدثت عن أفالم أخرى قام بعملها مخرجون معارضون ،وعن مسلسالت للثورة املرصية .وهو ميلء ،عىل نحو خاص ،باإلمتاع والعمق .ويشكل
درامية فضحت تحالف رجال األعامل والسياسة (املال والسلطة).
معينا حقيقيا للباحثني يف مختلف الظروف التي أحاطت بثورة
 25يناير .كام أنه يهب القارئ العادي فرصة جيدة للتعرف عىل
أسباب الثورة ،واألطر النظرية املعينة عىل فهمها ،إضافة إىل األبعاد
واالتجاهات السياسية واالجتامعية والثقافية التي أطرتها ،ومواقف
القوى الدولية وطريقة تعاطيها معها.

ويف الفصل الخامس رصد محمد قايايت ،بطريقة السينام ،اثنتني
وسبعني ساعة سبقت سقوط حسني مبارك .ويف هذا الرصد الرسدي
ركز الباحث عىل ظهور الحركات املطالبة بالتغيري يف الشارع املرصي،
مثل "كفاية" و "شباب  6أبريل" .أما عامد عبد اللطيف فقد كتب يف
الفصل السابع "بالغة الثورة املرصية تجليات وسامت" ،عن العبث الكتاب يحوي أحداث ًا ووقائع وتواريخ ذات نفع كبري للباحثني،
باللغة ،وعن البالغة الجديدة التي ساهمت يف تثوير الخطاب
وخصوصا املقدمات السياسية واالقتصادية التي أفضت للثورة.
ً
السيايس ومن ثم تثوير املجتمع.
وأحداث الثورة كانت بحاجة إىل الرصد بأقالم متعددة ،تتناولها من
مهم ملجريات
وقدم سيد ضيف الله مالحظات ثقافية عىل مواقف املعارضة زوايا مختلفة .كام ميثل الكتاب ثبتًا للوقائع ،وتحليال ً
السياسية يف مرص ،وركز عىل الرهانات السياسية ،وعىل مضمون الثورة ،ولصورة املشهد املرصي الراهن ،ويعطي إجابات عن األسئلة
املوقف السيايس للحركات الحزبية املعارضة ،ووضع النتائج التي الرضورية واملهمة ،بشكل موضوعي ،دون الوقوع يف صنمية التقديس،
أو صالفة التبخيس.
توصل إليها يف جدولني إيضاحيني مفعمني بالدالالت السياسية.
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لعل كتاب انتقام الجغرافيا((( للكاتب روبرت كابالن من الكتب
السياسية والجيوسياسية .فهذا األمر
امله ّمة يف مجال ال ِّدراسات ِّ
رغَّبني يف أ ْن أتناوله بالرشح والتَّلخيص ،ويف إلقاء الضّ وء عىل أه ّم
ما جاء بني ط ّياته عىس أ ْن يكون هاديًا للمهتمني بأمور السياسة
واملشتغلني بها .فهذا الكتاب هو يف الجيوسياسية ،وأ ّما مؤلِّفه فهو
السابق
عض ٌو رفيع املستوى يف مرك ِز أمنٍ أمرييك جديد ،وقد كان يف َّ
عض ًوا يف إدارة روبرت غيتس ،يف مجلس سياسة الدفاع.
وقد ص َدر كتابه ذاك عام  ،2012عن دار النرش (راندوم هاوس)
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وكان الهدف ِم ْن تأليفه ،هو ،التَّنبيه
إىل مخاطر غ َِّض السياسيّني واألكادمييّني ،يف تحليالتهم السياسية،
أنظا َرهم عن النظريات الجيوسياسية؛ إذ يرى الكاتب أ َّن الخريطة
السيايس عن مسارِه الصحيح.
وتاريخ العوملة أبع َدا التَّحليل ِّ
قسم إىل ثالثة أجزاء؛ فالجزء األ ّول منه ،واسمه
والكتاب يف ُمجمله ُم َّ
املسترشفون ،يحتوي عىل مثانية فصول وهو يق ِّدم للقارئ ملخ ًَّصا
ألعامل العلامء األكرث شهر ًة وتأث ًريا يف املجال الجيوسيايس ،ومنهم
ماكندر اإلنكليزي الَّذي كتب يف ذلك عام 1904م ،وسبايكامن األمرييك
ذو األصل الهولندي الَّذي كتب يف ذلك أثناء الحرب العاملية الثانية،
ُتخصص يف اإلسرتاتيجية البحرية ،وقد
والكاتب ماهان األمرييك ،امل ّ
تخصص
كتب يف ذلك أيضً ا عام 1890م ،واملؤرخ هودجسون الَّذي ّ
يف تاريخ العامل اإلسالمي.
وأ ّما الجزء الثَّاينِ ،من هذا الكتاب ،امل ُس َّمى خريطة القرن الواحد
والعرشين ،فهو يحتوي عىل ستّة فصول ،وفيها يُحلّل كابالن نظريات
الخاص،
املحلّلني املذكورين ،ويُدمجها يف أحيان كثرية ،يف تحليله
ّ
السياسة؛
بأوضاع ُدول يراها  -يف ماعدا الواليات املتحدة ُ -مؤث ِّر ًة يف ِّ
وهي روسيا ،والصني وأملانيا ،وإيران ،وتركيا ،و ُدول أخرى يع ُّدها
غي الخريطة
محوريّة ،ومن مث ّة فإ ّن سقوطها يف يد دولة مؤث ِّرة قد يُ ِّ
الجيوسياسية للعامل؛ وهذه ال ّدول هي اليونان ،وأوكرانيا ،وبولندا،
وأفغانستان ،وتايوان ،وكوريا يف حال تو ّحد شطريها .ويرى كابالن أ َّن
هذا األمر ال مف َّر منه.
والجزء الثاَّلث ِم َن الكتاب هو أقرص أجزائه ،وأ ّما اسمه فهو "مصري
أمريكا" ،وهو يحتوي عىل فصلٍ ٍ
واحد فقط ،ويركِّز فيه "كابالن" عىل
 1الكتاب باللغة اإلنجليزية ،وهذه بياناته:
Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming
Conflicts and the Battle Against Fate (New York: Random House, 2012).
سنشري يف منت النص عند اإلحالة إىل مقاطع من الكتاب إىل رقم الصفحات منه بني قوسني.
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الواليات املتحدة ،وينتقد ما يرى أنه من األخطاء اإلسرتاتيجية التي
ارتكبتها الواليات املتحدة .ويُحذِّر يف هذا الفصل ِم ْن إهامل الواليات
املتحدة املكسيك ،ويُ ِّبي تأثري هذا اإلهامل يف مستقبل الدولتني،
حروب ال ناق َة لها فيها
ويرى أيضً ا أ َّن دخول الواليات املتحدة يف
ٍ
الخصم
وال جمل؛ مثلام ح َدث يف العراق وأفغانستان ،يُلهيها عن ْ
اإلسرتاتيجي الصيني الَّذي قَ ْد يكون يف املستقبل قاد ًرا عىل تح ّدي
الهيمنة األمريكية.

الجزء األ ّول :المستشرفون
الفصل األ ّول
س ّمى الكاتب هذا الفصل "من البوسنة إىل بغداد" ،وفيه يُق ِّدم
السيايس ِم ْن ُمنطلق الفقدان ،إذ إنّه يرى أ َّن أهمية الجغرافيا
تحليله ِّ
يف أذهان البرش قد تالشت ،وأ َّن البرش قَ ْد فقدوا هذا العامل امله ّم
وخصوصا بعد سقوط جدار برلني ،وقد أعرب عن هذا
يف تحليالتهم،
ً
حسن تداعي الحدود االصطناعية
بقوله" :مع أن من املفرتض أن يُ ِّ
احرتامنا للجغرافيا وللخارطة الطبوغرافية ،وما تشري إليه يف ما يتعلق
مبنطقة البلقان والرشق واألوسط ،إال أن إزالة جدار برلني جعلتنا
عميانا تجاه الحواجز الجغرافية الحقيقية التي ال تزال تقسمنا ،وال
يزال يتعني علينا مواجهتها" (ص  .)3ويتحدث كابالن يف الفصل األ ّول
عن فكرة أوروبا الوسطى ،وينتقد امل َحلّلني الَّذين كانوا يتوقَّعون
بروز هذه املنطقة سياسيًّا بقوله" :عىل ال ّرغم من أ ّن تضخيم أوروبا
الوسطى ،كام يفعل املحلّلون الحكامء ،هو ٌ
هدف نبيل ...فإ ّن هناك
َعقَب ًة ال ب ّد أ ْن أتعامل معها؛ وهي أ َّن فكرة أوروبا الوسطى ال توجد
عىل الخريطة الجغرافية" (ص .)24

العدد 4
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الفصل الثاَّني
يف الفصل الثَّاين امل ُس َّمى "انتقام الجغرافيا" ،يُركِّز الكاتب عىل نظريات
الواقعيِّني يف العالقات الدولية .ويتّفق يف هذا الشأن مع نظرية
ثوسيديدس الَّتي تقول :إ َّن الطَّبع البرشي ،ومن مث ّة ط ْبع الدول ،مبني
والشف
عىل ثالثة طبا ٍع أساسية؛ هي :الخوف ،واملصلحة الشَّ خصيةَّ ،
(ص  .)27ويُ ّبي الكاتب أ َّن النظام بالنسبة إىل ال ّدول  -بحسب رأيه
ورأي املدرسة الواقعية أيضً ا  -أه ّم ِم َن الحريّة ،وهو يستند يف ذلك إىل
منوذج العراق بعد سقوط صدام" (ص  .)29ويرى الكاتب أ ّن عامل
الجغرافيا ،هو ،مؤث ِّر آخر يف السياسات الدولية؛ إذ إنّه يُقيِّد الكثري من
ُرصا ال تُ َع ُّد وال ت ُ ْح َص (ص .)39
مينح ً
دول أخرى ف ً
الدول ،يف حني أنه ُ

الفصل الثالث
أطلق كابالن عىل هذا الفصل اسم "هريودوتس وخلفاؤه" ،وفيه
سد التاريخ
يهت ّم بعلامء الجغرافيا البرشية واملؤرخني الَّذين ركّزوا يف َ ْ
عىل الجغرافيا .وكان من أه ّم َم ْن ذَكرهم ،يف هذا الفصل ،وليام مك
نيل ومارشال هودجسون .وقد وضَّ ح ،يف رشحه نظري َة مك نيل،
وخصوصا بعد كتابات توينبي وسبنغلر ،أ َّن الحضارات  -عىل خالف
ً
االعتقاد السائد  -ال تَلقى مصائرها منفردةً ،بل إ ّن تفاعلها هو الَّذي
يصوغ جوهر التَّاريخ العاملي"( ص  .)41-39ويُوضّ ح الكاتب ،أيضً ا،
فكرة مك نيل ،من خالل مقارنته بني مرص والعراق؛ إذ ال توجد
لدى العراق حدود واضحة تحمي شعبها م َن التَّدخل الخارجي؛ مثل
الجبال أو الصحاري العازلة ،كام هي الحال يف مرص .فعىل الرغم ِم ْن
أ َّن املناطق الصحراوية يف العراق امتدا ٌد لألرايض الزراعية ،عرب ما
يُعرف بـ"الهالل الخصيب" ،فقد كان يسهل بالنسبة إىل أعداء العراق
احتاللها ،وكان يُفرتض أن يَستخدم حكام العراق الوسائل االستبدادية
لف ْرض متاسك املجتمع واستقرار البالد (ص  .)41-39أ َّما مرص فهي
عىل خالف العراق؛ إذ لديها صحراء شاسعة عىل ضفّتي النيل من
تحمي حضارتها ِمن االحتالل الخارجي ،ولقد كان بإمكان
شأنها أن
َ
حكام مرص الحفاظ عىل االستقرار من دون التَّطرق إىل وسائل العنف
واالستبداد (ص .)41-39
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ويرى الكاتب أ َّن مارشال هودجسون ،عىل ال ّرغم ِم ْن عدم بروزه
الساحة األكادميية ،عىل غرار جون إسبوسيتو وبرنارد لويس،
عىل َّ
فإنه هو الَّذي وضَ ع دراسة الحضارة اإلسالمية ضمن التَّيارات الكُربى
يف التاريخ العاملي (ص  .)5أ َّما نظرية هودجسون فمدارها عىل أ َّن
الثقافة الغربية ،بل حتى خرائطها ،ت ُويل أوروبا أهمي ًة أكرب ِم ْن أهميتها
نفسها
الحقيقية؛ فمركز الثِّقل األسايس ،يف نظره ،هو ما تسميه أوروبا ُ
(الحي املسكون) ،ويرى أ ّن
(األويكومني)؛ وهي كلمة يونانية تعني
ّ
منطقة (األويكومني) متت ُّد ِم ْن أفريقيا الشاملية إىل الهند ،وأنه من
املمكن تعريف املنطقة اإلسالمية فيها تعريفًا سلب ًّيا؛ فهي ،إذن ،املنطقة
التي مل ترتك فيها الحضارات الهندية أو اليونانية جذو ًرا عميقةً ،وهي
مم ساعد الثقافة اإلسالمية
ِم َن النيل إىل الجيحون (ص  .)53 ،52وكان ّ

عىل االتساع بحسب هودجسون هو أ َّن جزيرة العرب كانت ُمحارص ًة
بأر ٍ
اض ِخصبة ِم ْن ثالث جهات؛ وهي الشام والعراق واليمن ،وأ ّن
جفاف األرايض يف الجزيرة ج َعل لسكَّانها غنيم ًة يف األرايض املحيطة
صل ،ثقافيًّا وجغرافيًّا ،ببلد آخر؛ فدخول
كل بلد منها ُمتّ ً
بها .وكان ّ
اإلسالم إىل العراق ساعد عىل دخوله إىل بالد فارس ،ودخول اإلسالم إىل
الشام ساعد عىل دخوله إىل األناضول ،ودخول اإلسالم إىل اليمن ساعد
عىل وصوله إىل الحبشة (ص .)62

الفصل الرابع
وهو امل ُس َّمى "الخريطة األوروآسيوية" ،وفيه يُراجع الكاتب أفكار
هالفورد ماكندر الَّذي يَع ُّده أبا الجيوسياسية الحديثة (ص  .)62ويرى
ماكندر أ َّن آسيا الوسطى ت ُ َع ُّد املحور األسايس الَّذي تُبني عليه مصائر
اإلمرباطوريات العظمى ألنَّها تُع ُّد قلْب أوروآسيا (ص  .)63ويتّضح
من ذلك أ َّن نظرية ماكندر مبن ّية عىل فكرة أ َّن التَّاريخ األوريب خاضع
للتاريخ اآلسيوي؛ فالحضارة األوروبية ،بحسب تحليله ،ناتجة عن
الرصاع ض ّد االحتالل اآلسيوي (ص .)64
وإ َّن تشكيل املحافظات األوروبية تحت اإلمرباطورية الرومانية التي
صارت  -يف ما بعد  -الدول األوروبية ،كان نتيجة الهتامم الرومان
التوسع اآلسيوي (ص  .)65ويوضّ ح
بتوحيد القبائل األوروبية ض ّد ّ
ماكندر أنَّه لوال الغارات املغولية التي د َّمرت الرشق األوسط وروسيا،
ملا أصبحت أوروبا املرك َز السيايس للعامل (ص .)80 ،79
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الفصل الخامس
وهو امل ُس َّمى "التشويه ال َّنازي" ،وفيه يركِّز الكاتب عىل الطريقة التي
أخذ فيها النازيون أفكار ماكندر ،وخلقوا منها فكرة "الليبنرساوم".
الساحة الدولية؛ هام
نوعي من القوى عىل َّ
وقد أوضح أ َّن هناك ْ
القوى األرضية ،والقوى البحرية ،فالقوى األرضية من قبيل أملانيا
تحب التوسع ألنَّها ترى يف
وروسيا ،ال تكون ،عادةً ،مطمئ ّنةً؛ ذلك أنها ّ
جوارها تهدي ًدا دامئا ،ولك ّن القوى البحرية مثل بريطانيا ،والواليات
املتحدة التي تفصلها عن أعدائها البحار ،تكون أكرث اطمئنانًا؛ ولذلك
فإنها ال تركِّز كث ًريا عىل التوسع األريض (ص  .)83وقد أخذ هذه
األفكا َر األملا ُّين هاوسهوفر الذي كان من املستشارين الكبار ألدولف
هتلر (ص  ،)90واستنتج منها أ َّن الدولة األملانية لن تستق َّر إال إذا
سيطرت عىل أوروبا الرشقية وروسيا سيطر ًة تامةً.

الفصل السادس
اسم هذا الفصل ،هو" :األرايض ذات األُطُر" ،وفيه يركِّز الكاتب عىل
أفكار األمرييك سبايكامن ،الهولندي األصل .وكان سبايكامن يكتب
أثناء الحرب العاملية الثانية ،وقد طرح نظرية "األرايض ذات األُطُر"؛
كل كتلة أرضية
ومفادها أ َّن البحار هي التي ت ُح ّدد قوى الدول ،وأ َّن ّ
السيطرة عىل بحارها .فالواليات املتحدة،
السيطرة عليها يف حال َّ
ُ ْي ِكن َّ
املحيطي؛ الهادي
بحسب سبايكامن ،أصبحت ق ّو ًة عاملي ًة ألنَّها تقَع عىل
ْ
واألطليس ،فهذا األمر ،إذن ،هو الذي منحها أفضل موقع جغرايف عىل
سطح الكرة األرضية (ص )92؛ وإ ّن بحر الكاريبي ،يف نظر سبايكامن،
هو البحر األبيض املتوسط األمرييك ،وإ ّن الواليات املتحدة أصبحت ق ّو ًة
عظمى ،بسيطرتها عىل البحر و َح ْفرِها قناة بَنام (ص .)103
الفصل السابع
أطلق الكاتب عىل هذا الفصل اسم "جذْب الق ّوة البحرية" ،وفيه
يركِّز عىل أفكار مؤ ّرخ القوات البحرية ألفريد ثاير ماهان الذي يرى
أقل
أ َّن الق ّوة البحرية ،يف رصاع الهيمنة ،أه ّم من الق ّوة األرضية ،وأنها ّ
تهدي ًدا بالنسبة إىل االستقرار العاملي (ص  ،)103ويتّخذ كابالن روسيا
أي بح ٍر مفتوح هو
مثالً لرشح نظرية ماهان؛ إذ إ ّن بُعد روسيا عن ّ
لتوسعها واستقطابها الرثوات (ص .)113-111
الَّذي وضَ ع ح ًّدا ّ
ألي دولة مبفردها أن تفرض السيطرة التَّامة
وتوقّع ماهان أنَّه ال ُيكن ّ
يظل
عىل بحار العامل ،فالحاجة إىل حليف مسانِد ،أو ع ّدة حلفاءّ ،
دامئا أم ًرا رضوريًّا .ويرى كابالن أ َّن تقلُّص ح ْجم البحرية األمريكية سن ًة

171
تِل َو أخرى ،يفرض عليها إيجاد حلفاء ملشاركتها يف مراقبة بحار العامل
وتأمني املالحة العاملية (ص .)116 ،115

الفصل الثامن
اسم هذا الفصل ،هو" :أزمة املسافة" ،وفيه يرشح كابالن نظرية
براكن التي تُحذر من صعود آسيا العسكري .ومن الواضح أ َّن براكن
يرى أنَّها حزام غري مكسور من الدول بني إرسائيل وكوريا الشاملية،
وأنها باتت متتلك األسلحة النووية أو الكيمياوية (منها سوريا،
وإيران ،وباكستان ،والهند ،والصني) ،وأ َّن تلك الدول ت ُط ِّور ،إ ْن مل
ُوسع أمدا َء تلك األسلحة (ص ،115
تكن قد ط ّورت ،صواريخ قد ت ّ
ُغي الفكر اإلسرتاتيجي
 .)116ويرى براكن أ َّن هذه األسلحة يجب أ ْن ت ِّ
تجاه آسيا؛ ألنَّها جعلت املسافات التي كانت ت ُبعد بعض الجيوش
اآلسيوية من بعضها اآلخر قصرية (ص  .)123-121ويُحذِّر براكن،
أيضً ا ،من النتائج السلبية التي قد تأيت بسبب ازدياد نسبة التَّمدن
يف آسيا؛ ومنها صعوبة الحصول عىل االستقرار وانتشار األيدولوجيات
امل ُتطرفة .ولك َّنه يرى ،يف املقابل ،أ َّن التَّمدن قد يعمل يف انتشار
الدميوقراطية (ص .)136

الجزء الثاني:
خارطة بداية القرن الواحد والعشرين
الفصل التاسع
أطلق الكاتب عىل هذا الفصل اسم "جغرافية االنقسامات األوروبية"،
رشح موقع أوروبا يف الجيوسياسية العاملية .ويتوقّع كابالن
وفيه َ
إمكانية بناء أوروبا الوسطى والرشقية ُدولً مستق ّر ًة وثريّةً ،وأ ّن هذه
نفسها هي التي ستح ّدد إمكانية أوروبا يف حامية ِ
نفسها
اإلمكان ّية َ
من روسيا (ص  .)148ويتوقّع ،أيضً ا ،أ َّن االتحاد األوريب سيبقى مرك ًزا
صناع ًّيا عامل ًّيا ،وأ ّن هذا االتحاد سيكون محوريًّا يف السياسة الدولية

172
ومم توقّعه كابالن ،كذلك،
تغي ميزان القوى يف أوروباّ .
حتى يف حال ّ
أ ّن الدول الثالث التي ستح ّدد مصري أوروبا هي :أملانيا واليونان
وروسيا (ص  .)152وتكمن أهمية اليونان يف أنَّها الدولة الوحيدة
الَّتي لديها ع ّدة منافذ عىل البحر األبيض املتوسط يف البلقان ،ويف
موقعها اإلسرتاتيجي بوج ٍه عا ّم ،كام أنها عىل املسافة نفسها من
بروكسل ،إضاف ًة إىل أ ّن سقوط اليونان يف يد روسيا سيفتح لروسيا
الباب لتصبح ق ّو ًة بحري ًة (ص .)155

الفصل العاشر
اسم هذا الفصل ،هو" :روسيا واألرايض املركزية املستقلة" ،وفيه يقول
كابالن إ َّن روسيا هي الق ّوة األرضية األوىل يف العامل ،وإنّه بالنظر إىل أنها
نصف العامل ،فإ ّن نقصان بحا ٍر تحميها من التدخل
متت ّد مساف ًة تُقارب َ
الخارجي س ُيبقى ال ّروس غري راضني عن ذلك ،ويف املقابل سيجعلهم
الحل الوحيد للدفاع عن أراضيهم هو
متمسكني بالنظرية التي ترى أ ّن ّ
ّ
رصة عىل اسرتداد
التوسع (ص  .)176 ،175ومن مث ّة ،ستبقى روسيا ُم َّ
روسيا البيضاء ،وأوكرانيا ،وآسيا الوسطى ،بسبب نظرتها التوسع ّية؛ إذ إ ّن
ٍ
تحالف بني هذه الدول وإعادتها إىل النفوذ ال ّرويس  -عىل
احتامل إنشا ِء
يظل قامئا (ص ،)185 ،184
الرغم من صعوبة إحياء االتحاد السوفيتي ّ -
عىل أ ّن متكُّن روسيا من استعادة دولة كازخستان ،هو الذي س ُيح ِّدد
مص َريها يف آسيا (ص .)189 ،188

الفصل الحادي عشر
اختار الكاتب لهذا الفصل اسم "جغرافية الق ّوة الصينية" .فالصني
ق ّوة قاريّة ال تستطيع م ّد نفوذها إىل االتحاد السوفيتي القديم
فحسب ،بل إىل الخطوط املركزية للمالحة التي تبعد ِ 3000ميل
عنها؛ وذلك بفضل شواطئها التي متت ّد ِ 9000ميل ،وال سيام أ ّن لها
ع ّدة موانئ طبيعية .ويتوقّع كابالن أ َّن النم ّو االقتصادي الصيني ال
ُيكن أ ْن يستم ّر يف تحقيق مع ّدالت قريبة إىل العرشة يف املئة سنويًّا،
ولك ّن د ْمج الصني للحداثة الغربية واملركزية الرشقية د ْم ًجا ناج ًحا،
من شأنه أن يساعد عىل بروزها اقتصاديًّا ،عىل الساحة الدولية (ص
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ٍ
تنافس بني
مم يُرشّ حها ألن تكون مرك َز
 ،)213ورشق آسيا
ً
خصوصاّ ،
الق ّوة البحرية األمريكية والق ّوة األرضية الصينية .أ َّما تايوان وشبه
الجزيرة الكورية فستُصبحان املِحوريْن األساس ّيني (ص  .)227ولكن
إن حدث إدماج الق ّوة االقتصادية الصينية يف ق ّوتها العسكرية ،فإ ّن
ذلك سيكون سببًا من أسباب التوت ّر يف السنوات املقبلة (ص .)228

الفصل الثاني عشر
س َّمى الكاتب هذا الفصل "معضلة الهند الجغرافية" .ويتوقّع كابالن
أ َّن ازدياد التَّنافس بني الصني والواليات املتحدة للهيمنة عىل الهند ،قد
يَحسم املسار الجيوسيايس يف أوروآسيا ،وبنا ًء عىل هذا فإ َّن الهند هي
أه ّم دولة محورية (ص  .)252وأ ّما السبب األسايس لعدم بروز الهند
ق ّو ًة منافسة للصني والواليات املتحدة ،كام يُح ِّدده الكاتب ،فهو أ َّن
بغض النظر عن عدم شيوع الدميوقراطية
الصني أكرث
تنظيم ،وذلك ِّ
ً
فيها؛ فالصني عىل سبيل املثال تُضيف ،يف السنة الواحدة ،لطرقاتها
أميال ،هي أكرث من مجموع الطرقات يف الهند كلّها (ص .)267 ،266
ً
الفصل الثالث عشر
عنوان هذا الفصل ،هو" :املحور اإليراين" .وفيه أشار كابالن إىل أهمية
إيران يف السياسة الدولية ،بفضل موقعها الجغرايف؛ فهي متتلك ثالث
أكرب مخزون نفطي يف العامل ،وثاين أكرب مخزون من الغاز ولك ّن
موقعها الجغرايف مينحها أهمي ًة أكرب من أهمية مواردها ،بالنظر إىل
أنَّها الدولة الوحيدة ذات املنافذ العديدة نحو الخليج العريب وبحر
قزوين ،إضاف ًة إىل أنها تتحكم يف املنفذ البحري الوحيد لكثري من
دول آسيا الوسطى (ص  .)268ويتوقّع كابالن أ َّن ق ّوة إيران اإلقليمية
قد تزداد إن حكَمها نظام أكرث اعتدالً  ،وأن ّه لنئ كان امتدادها اآلن
محدو ًدا بالرشاكة مع سوريا وحامس وحزب الله ،فإ ّن تب ّنيها سياسي ًة
أكرث اعتدالً قد يفتح الباب لتأثريها يف آسيا الوسطى (ص .)269
ويضيف كابالن إىل ذلك قوله :إ ّن إيران هي محور الرشق األوسط
كام أ َّن الرشق األوسط هو محور أفريقيا وآسيا (ص .)285
الفصل الرابع عشر
السابقة" .فموقع تركيا
اسم هذا الفصل ،هو" :اإلمرباطورية العثامنية َّ
الجغرايف بني أوروبا وآسيا أشبه ما يكون بالجرس ،وهذا األمر ال مينحها
السبب ال تسطيع تركيا أن تفرض سيطرتها عىل
ميزات إيران؛ ولهذا ّ
الرشق األوسط بالطريقة ِ
نفسها التي تفرضها إيران (ص  .)288غري
مم مينحها
أ ّن تركيا تتحكم يف مصبّات األنهار امله ّمة للشام والعراق ّ
مثل ،توصيل املياه إىل الضاحية الغربية يف
ورقة قوية؛ فبإمكانهاً ،

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
انتقام الجغرافيا The Revenge of Geography

فلسطني (ص  .)293 ،292ومن أه ّم الخطوات التي اتخذتها تركيا،
هي ،ابتعادها عن أوروبا ،وتوجيه سياستيها الخارجية نحو الرشق
األوسط ،وقد حدث هذا بسبب االحتالل األمرييكِّ للعراق ،ويُالحظ
أ َّن األتراك لن يُسمح لهم بدخول االتحاد األوريب (ص ،)293 ،292
وأ ّن العوملة التي تُق ِّرب الجامعات الكبرية البعيدة ،ساعدت أكرث
فأكرث عىل ج ْعل الفكر الرتيك إسالميًّا (ص  .)302 ،301ويرى الكاتب
أنَّه بإمكان تركيا يف حال تعاملها مع إيران  -عىل الرغم من صعود
الحركات اإلسالمية إىل الحكم  -أ ْن ت ُصبح مرك ًزا للطاقة املحلية (ص
 ،)301وأ َّن ق ّوة تركيا ُمفيدة للغرب؛ فلوال وجود تركيا ألصبحت إيران
الق ّوة املهيمنة عىل الرشق األوسط (ص .)326 ،325
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املشاكل املكسيكية إىل الواليات الجنوبية من الواليات املتحدة ،يف
حل مشاكلها (ص  .)334ويوضّ ح
حال عدم مساعدتها املكسيك عىل ّ
كابالن أ َّن الهند وإرسائيل بالنسبة إىل السياس ّيني األمريكان ،اليو َم،
هام أه ّم من املكسيك ،عىل ال ّرغم من بُعدهام الجغرايف .ويرى أنَّه
ينبغي لبعض السياس ّيني أن يُص ِّححوا ُمعت َق َدهم (ص  .)346ث ّم يُنهي
كتابه بقوله إنّه ينبغي ألمريكا أ ْن تكون ق ّو ًة ُمو ِّحد ًة لشامل أمريكا ،إىل
جانب كونها ق ّو ًة موازي ًة يف أوروآسيا.

الجزء الثالث :مصير أميركا
الفصل الخامس عشر
اسم هذا الفصل ،هو" ،بروديل ،واملكسيك واإلسرتاتيجية الكربى"،
مستقبل؛ إذ
ً
وفيه يركِّز الكاتب عىل املخاطر التي قد تواجه أمريكا
يرى أ َّن تدخُّل أمريكا يف حروب ال فائدة منها – كام هو الشأن يف
هذه هي خالصة ما تناوله كابالن يف كتابه "انتقام الجغرافيا" ،ومن
الرشق األوسط  -يُبعد تركيزها من الخصم اإلسرتاتيجي الصيني ،وأ ّن
عم يحتويه من َس ْ ِب أغوا ِر عا ِمل
الصني ستكون هي املستفيدة ،حتى يف حال متكُّن الواليات املتحدة خالل عنوانه ،تتّضح خطورة التغافل ّ
السياسة املجهول بالنسبة إىل الكثريين من صانعي القرار وصانعي
من تحقيق االستقرار يف أفغانستان (ص .)327
السياسات ،من أجل ذلك ألقينا عليه الضوء من خالل ط ْرح النظرية
ويرى كابالن أ َّن حمالت أمريكا العسكرية بعي ًدا من موطنها ،مينعها من الجيوسياسية ،تلك النظرية التي غفَل عنها الكثريون عىل ال ّرغم من
وخصوصا بالنسبة إىل الدول الكربى ،وصانعي
االستفادة من نعمة العزلة الجغرافية (ص  ،)331ث ّم إنه يقارن بني أمريكا أنها من األهمية مبكان،
ً
فضل عن أه ّميتها
حال ًّيا واإلمرباطورية الرومانية يف فرتتها األخرية؛ فعندما كانت الجيوش القرار ،والعاملني يف أروقة املطبخ السيايس العامليً ،
كل أنحاء العامل ،كان ذلك متهي ًدا لسقوطها ،أل ّن ال ّدول ّية عمو ًما ،وذلك لِام تنطوي عليه من أهمية قصوى ال يستطيع
الرومانيّة متف ّرق ًة يف ّ
ظل
ظل نظام العوملة ،ويف ّ
تف ّرق جيوشها جعلها غ َري قادرة عىل تجنيد جنو ٍد عند الحاجة إىل عاقل إغفالها ،وال سيام أ ّن العامل يعيش يف ّ
ذلك ،وأل ّن التَّكاليف العسكرية أث َّرت كث ًريا يف اقتصادها .وينصح كابالن ثورة املعلومات ،وثورة االتصاالت ،وذلك بعد أن أصبح قري ًة صغري ًة
كل ساعة باملتغريات ،ومن مث ّة كان لزا ًما علينا توضيح ما هو
الواليات املتحدة بأن تتعلّم من هذا الدرس (ص  .)333 ،332ث ّم إنه متُوج َّ
يحذِّرها ،من جهة أخرى ،من عدم استقرار املكسيك ،ويتوقَّع امتداد أوىل بالدراسة وأحرى ،كام كان لزا ًما علينا ،أيضً ا ،تبسيطه.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
وهو ينطلق من كون
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربيً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضــاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
ة،
ي
ونقد
ة
ي
تحليل
عناية
السياسي
والفكر
ة
ي
االجتماع
ات
ي
بالنظر
كذلك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
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ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع
ممن يكتبون إليها االلتزام بالمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
التقاليد العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى 6000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتــب ،وملخص عن البحث بنحــو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل كصو ًرا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب 11-4965 :رياض الصلح  1107-2180بريوت  -لبنان

عنوان التحويل البنكي:

