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َمن�الثورة�إلى�االنتخابات..�كيف�ننتصر؟ََ
الجمعة 22 حزيران )يونيو( 2012

بقلم: أحمد عزت

الرئيس والثورة 

نجح مرشح اإلخوان املسلمني محمد مريس يف انتخابات الرئاسة، هذا املرشح الذي دافع البعض عن أنه ال خيار أمام 

مقاطعة  رضورة  اآلخر  البعض  رأى  فيام  الثورة،  إنقاذ  بهدف  )شفيق(  الفلول  مرشح  مواجهة  يف  دعمه  سوى  الثوار 

االنتخابات تعبرياً عن رفض العملية االنتخابية برمتها أو الذهاب إىل صناديق االنتخاب وإبطال األصوات تعبرياً عن عدم 

متثيل أياً من املرشحني للثورة وأهدافها.

إن ذكر مريس وجامعته التي ينتمي إليها، يستدعي املفاوضات التي متت بينهم وبني العسكر، و التي بدأت قبل تنحي 

مبارك والزالت مستمرة حتى يومنا هذا، وترتب عليها تفكيك الزخم الثوري تدريجياً، وتحويل الرصاع من رصاع بني 

الثوار والفلول بشكل أسايس إىل رصاع بني علامنيني وإسالميني، ذلك الرصاع الذي شاركتهم فيه القوى الليربالية، إىل أن 

تاهت أهداف الثورة السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وتم حرصها يف االنتخابات النيابية وانتخابات الرئاسة وتشكيل 

الجمعية التأسيسية للدستور، وال عزاء للماليني التي شاركت يف الثورة من أجل الفوز بالعدالة االجتامعية والحرية.

الثوار  العسكري ضد  املجلس  نفذها  التي  املذابح  الصمت عىل  املسلمني شاركوا يف  اإلخوان  أن  بل  فقط،  ذلك  ليس 

وبرروها أحياناً، فضالً عن مواقفهم من الحريات السياسية التي بانت بشائرها بتقديم مرشوعات قوانني للربملان املنحل 

ضد التظاهر وضد الحريات النقابية، ومشاركتهم يف الهجوم عىل اإلرضابات العاملية، وبالطبع مواقفهم املنحازة دامئاً 

لسياسات السوق الحر واالقتصاد الرأساميل والتي أعلنها رصاحة رجل اإلخوان القوي »خريت الشاطر منذ أيام قليلة« يف 

محاولة منه لطأمنة رجال األعامل واملجلس العسكري والواليات املتحدة، هذه السياسات التي تعني مزيدا من اإلفقار 

والتدين يف مستوى معيشة ماليني املرصيني من الفقراء والكادحني.

التوقعات حول نجاح مريس يف انتخابات الرئاسة اختلفت قبل صدور الحكم بحل الربملان عن بعده، خاصة مع اكتفاء 

اإلخوان بإعالن احرتامهم ألحكام القضاء. فقبل صدور هذه األحكام كان اإلخوان يسيطرون عىل مؤسسة الربملان املنتخبة 

انتخاباً مبارشاً من الشعب، ورغم ذلك مل يصدر عنهم أي رد فعل احتجاجي بعد صدور الحكم بحلها.

األهم من ذلك أن حل الربملان مل يؤد إىل رد فعل جامهريي واسع، وهذا ال يعني انحياز الجامهري للمجلس العسكري 

أو لشفيق، بقدر ما يعني أن ثقة الشارع يف اإلخوان تزعزعت إىل حد كبري، خاصة بعد األداء الربملاين الهزيل واملتواطئ 

لهم طوال الشهور املاضية، وتفضيلهم لطريق املفاوضات مع املجلس العسكري واالقتسام الهادئ للمكاسب السياسية 

وجنوحهم للسيطرة عىل الجمعية التأسيسية للدستور والتفاتهم عن تحقيق ولو الحد األدىن من مطالب الثورة.

إن جلوس مريس عىل كريس الرئاسة، دون وجود برملان قوي، ويف ظل احتفاظ املجلس العسكري بالسلطة الترشيعية، 

عىل  خطراً  يشكل  لن  الضخم،  املال  وبرأس  األساسية  القمع  بأدوات  وطبعاً  للدستور،  التأسيسية  الجمعية  وبتشكيل 

املصالح السياسية والطبقية لهذا املجلس أو للطبقة التي ميثلها، بل سيعمل املجلس العسكري عىل استغالل ذلك لتهدئة 

الشارع واستيعاب أية محاوالت لتحركات احتجاجية واسعة، بذات املنطق الذي تعامل به بعد انتخابات مجلس الشعب 

مبحاولة سحب الرشعية من امليادين، والرتويج ألن الرشعية الوحيدة هي رشعية االنتخابات.
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ما يف وسعهم  التي سيبذلون كل  الُسلطة،  يف  املسلمني أصبحوا رشيكاً  اإلخوان  أن  املرة هو  الذي حدث هذه  التغري 

والقسمة  بالتفاوض  العسكري  املجلس  مع  تناقضاتهم  حل  يف  لالستمرار  أكرث  يدفعهم  سوف  ما  وهو  بها،  لالحتفاظ 

الهادئة، دون تبني أية توجهات نضالية من أجل تحقيق أهداف الثورة.

هذا التحليل السابق يفرتض أال تعلق القوى الثورية أية أوهام حول اإلخوان املسلمني، بل يجب عليها أن تعرتف بأن 

هناك وضعاً جديداً أنتجته تناقضات الثامنية عرش شهراً املاضية، وهو ما يتطلب من القوى الثورية أن تطور تكتيكاتها 

النضالية استعداداً للمرحلة املقبلة.

هل يسلم العسكر الُسلطة؟ 

قطعاً لن يسلم املجلس العسكري الُسلطة للرئيس الجديد، والقول بغري ذلك هو محض سذاجة سياسية، وذلك انطالقاً 

من عدة أمور منها منح ضباط الرشطة العسكرية واملخابرات صفة الضبط القضايئ للمدنيني، وحل مجلس الشعب، 

واألهم من ذلك اإلعالن الدستوري الذي أصدره املجلس العسكري قبل إعالن النتيجة النهائية لالنتخابات وهو التوقيت 

الذي إن دل عىل شئ فإمنا يدل عىل الهدف التآمري وراء إصداره، وهو تجريد الرئيس من صالحياته األصلية التي كان 

يتمتع بها يف ظل دستور 1971، وإعطاء املجلس العسكري صالحيات مطلقة متكنه من االستمرار يف إحكام سيطرته عىل 

مقاليد الُسلطة السياسية، حيث يتضمن اإلعالن الدستوري املكمل انفراد املجلس العسكري بتقرير كل ما يتعلق بشئون 

القوات املُسلحة وتعيني قياداتها ومد خدمتهم، وهو ما يفضح أكرث توجهات العسكر نحو جعل املؤسسة العسكرية دولة 

داخل الدولة ال تخضع ألي نوع من أنواع الرقابة أو املحاسبة ومن ثم استمرار االحتكارات االقتصادية واملالية لجرناالت 

الجيش وكذا استمرار الفساد الذي فاحت رائحته مع قيام الثورة. أيضاً يعطي هذا اإلعالن الحق لرئيس الجمهورية يف 

طلب مساعدة الجيش يف تنفيذ مهام حفظ األمن، ويعطي غطاء دستوري ملنح رجال الرشطة العسكرية واملخابرات 

الحربية صفة الضبط القضايئ بالنص رصاحة عىل أن القانون يبني حاالت استخدام القوة والقبض واالحتجاز ، وحاالت 

انتفاء مسئولية املجلس العسكري عام يرتتب عىل مامرسة هذه املهام من آثار. هذه الصالحيات التي منحها املجلس 

العسكري لنفسه باستخدام العنف هي رسالة واضحة أنه فوق املحاسبة وإن زهق األرواح وأسال الدماء.

كذلك استوىل املجلس العسكري عىل اختصاصات الربملان بنقل الُسلطة الترشيعية لنفسه، وهو ما يعني انتظار حزمة 

من القوانني املقيدة للحريات خالل املرحلة املقبلة.

أما عن الجمعية التأسيسية للدستور فاإلعالن املكمل جعل مصريها هو نفس مصري الُسلطة الترشيعية حيث أسقطها 

أيضاً تحت سيطرة املجلس العسكري بأن منحه حق تشكيلها يف حالة قيام مانع يعوق استمرارها. ليس ذلك فقط، بل 

أيضاً منح اإلعالن املكمل كالً من رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة أو رئيس مجلس الوزراء 

أو املجلس األعىل للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية حق االعرتاض عىل بنود الدستور وطلب 

إعادة النظر فيها من الجمعية التأسيسية ويف حالة التمسك برأيها فألي منهم عرض اعرتاضه عىل املحكمة الدستورية 

العليا لتقول القول الفصل وال يطرح الدستور لالستفتاء الشعبي إال بعد الوصول لصياغة نهائية بعد املرور بكل هذه 

املراحل.

للُسلطة  العسكري  الدولة، ويؤكد أن األوهام حول تسليم املجلس  املكمل هو استمرار وقح يف عسكرة  هذا اإلعالن 

باالنتخابات هو محض )هراء( وهي األوهام التي تعكس تصور القوى اإلصالحية لعملية انتقال الُسلطة، والذي يراه 

الثوريون تصورا ساذجاً ولن يؤدي للتغيري السيايس واالجتامعي الذي تطمح إليه الجامهري. إن املجلس العسكري لن 

التي  القمع  الجامهريي ومواجهة آالت  النضال  تركها، وهى  مبارك عىل  التي أجربت  الطريقة  بذات  إال  الُسلطة  يرتك 
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ميلكها النظام، وهو ما يجب أن يدافع عنه الثوريون دامئاً، ويفضحون بال هوادة أوهام اإلصالحية حول انتقال الُسلطة 

عن طريق االنتخابات، هذه األوهام التي أثبتت ثورة 25 يناير أننا نحن الثوريني محقني فيام كنا نقوله عنها بأنها أحد 

أدوات النظام لإلبقاء عىل نفسه أطول فرتة ممكنة، وأن اشتباكنا مع االنتخابات يف ظل النظام القائم هدفه استخدام 

املنابر االنتخابية يف فضح هذا النظام وتحريض الجامهري عىل الثورة فقط إذا ما توافرت الرشوط املوضوعية والذاتية 

لفعل ذلك، أما إذا مل تتوافر فمقاطعة هذه االنتخابات، التي ال تستويف حتى أقل رشوط االنتخابات البورجوازية، ودعوة 

الجامهري لذلك تكون واجب ثوري.

الثورة والثورة المضادة 

خطط املجلس العسكري للثورة املضادة منذ توليه زمام الُسلطة بعد11 فرباير، مستخدماً يف ذلك الوسائل القمعية وغري 

القمعية، إال أن املسألة مل تكن سهلة، ففي كل مرة كان العسكر يحاولون االنقضاض عىل الثورة كانوا يفاجئون مبئات 

اآلالف ينزلون للشوارع ويواجهون آلة القمع الرببرية مبنتهى الشجاعة واالستبسال، وهو ما عرقل تقدم الثورة املضادة 

كثرياً. لكن اعتامد املجلس العسكري يف هذه املسألة مل يكن عىل القمع فقط، بل أنه اعتمد أكرث عىل افتعال أزمات الخبز 

والغاز والبنزين، وبدرجة أكرب عىل أجهزة اإلعالم الحكومية والخاصة عىل حد سواء، مستخدماً إياها يف نرش الشائعات 

وتشويه الثوار، واختزال الثورة يف املعارك االنتخابية فقط.

ساعد تردد القوى اإلصالحية وانتهازيتها -كاإلخوان املسلمني- املجلس العسكري يف خلق فرص قوية للثورة املضادة، 

وذلك مبساعدته يف الرتويج لخطورة اإلرضابات العاملية، وتأثري اعتصامات امليادين عىل سري العملية الدميقراطية وبالطبع 

صمتهم عىل املذابح التي نفذها املعسكر ضد الثوار.

حل مجلس الشعب كان فصالً جديد من فصول الثورة املضادة، هدفه كام هو واضح تحجيم نفوذ اإلسالميني، بعد أن 

تحالفوا معهم ورموا لهم بعض الفتات، ثم جاء الوقت لينقض العسكر مرة أخرى وينتزعوا منهم ما حققوه من مكاسب 

سياسية خالل الفرتة املاضية. ال يوجد شك يف أن النظام سيبذل كل الجهد يك ال يحصل اإلسالميني عىل نفس عدد املقاعد 

الذي حصلوا عليه سابقاً، بل وسيتم الدفع بأكرب عدد من املرشحني املحسوبني عىل شبكة الحزب الوطني املنحل ورجال 

األعامل وكبار رجال الدولة.

هذه الوقائع تؤكد أن عىل الثوار أيضاً تغيري تكتيكاتهم يف مواجهة الثورة املضادة، وعدم االعتامد فقط عىل املواجهات 

مع قوات األمن أو االعتصام يف امليادين وفقط، بل عليهم تطوير خطابهم الثوري، وتثبيت أقدامهم يف املواقع الجامهريية 

كاألحياء واملحافظات والجامعات واملصانع واملصالح الحكومية والرشكات، يجب أن يعمل الثوار بكل دأب عىل أن يصل 

الخطاب الثوري إىل كل املواقع التي قد يصل إليها خطاب الثورة املضادة، مع رضورة تطوير األدوات اإلعالمية، وعمل 

حمالت لفضح الثورة املضادة يف كل مكان، ولنا يف حملة )كاذبون( مثال جيد عىل قدرة الحركة الثورية عىل منافسة 

الثورة املضادة وإلحاق الهزمية بها.

مطالب الحركة الجماهيرية 

مر ما يقرب من مثانية عرش شهراً عىل قيام الثورة، خاضت الجامهري خاللها أعظم ملحمة نضالية هي األعظم يف تاريخها، 

من التظاهر، لالعتصام، لإلرضاب حتى املواجهات الدموية التي راح ضحيتها مئات الشهداء وآالف املصابني، واملعتقلني. 

ونتيجة للخلل الشديد يف توازن القوى، مل تتمكن الحركة الثورية من انتزاع كثري من املطالب التي رفعتها. فعىل مستوى 

الحدين  تطبيق  مثل  مطالب  العاملة  الطبقة  من  واسعة  قطاعات  إىل جانب  الثوار  رفع  االجتامعية،  العدالة  تحقيق 

األقىص واألدىن لألجور، وضبط األسعار، وفرض رقابة صارمة عىل أموال الصناديق الخاصة، وعودة بعض رشكات القطاع 
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العام التي تم خصخصتها. وعىل مستوى املطالب السياسية والدميقراطية خاضت الحركة الثورية معركة رشسة من أجل 

وإلغاء  نزيهة  انتخابات  للمدنيني، وإجراء  العسكرية  املحاكامت  وإلغاء  التظاهر واالعتصام واإلرضاب  الحق يف  انتزاع 

حالة الطوارئ وحرية تأسيس األحزاب والنقابات والجمعيات، إال أن ما أحرزته الحركة من انتصارات ال يتناسب أبداً مع 

حجم التضحيات التي قدمها شهداءنا ومصابينا البواسل، بل أن املكاسب التي انتزعتها الحركة كإلغاء قانون الطوارئ تم 

االلتفاف عليها مبنح رجال املخابرات الحربية والرشطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، ذلك القرار الذي تاله حل 

مجلس الشعب املنتخب مبوجب حكم قضايئ.

أما عن املحاكامت فقد حصل عدد كبري من رجال الرشطة املتسببني يف قتل الثوار عىل أحكام بالرباءة فضالً عن عدم 

إحالة متهم واحد من رجال الجيش للمحاكمة عن جرائم قتل الثوار وتعذيبهم وإصابتهم يف املذابح التي ارتكبت خالل 

الفرتة منذ تنحي مبارك وحتى أحداث العباسية األخرية، باإلضافة إىل التعديالت الترشيعية التي أقرها املجلس العسكري 

للتصالح مع رجال األعامل يف قضايا الفساد.

اإلصالحات  مستوى  عىل  حتى  حقوقها  من  أياً  تنل  مل  الجامهري  أن  وهو  واحد  معنى  سوى  لها  ليس  الحقائق  هذه 

الطفيفة التي ميكن للنظام تحقيقها لتهدئة الشارع، وبالتايل فإن أسباب تجدد الحركة االحتجاجية الزالت موجودة، بل 

أن تداعيات ما بعد انتخابات الرئاسة، حيث سيويل النظام ظهره خاللها لهذه املطالب منشغالً يف إعادة ترتيب أوراق 

الطبقة الحاكمة، سوف تؤدي إىل صعود جديد للحركة، خاصة أن النظام سيكون حريصا بعد انتهاء االنتخابات عىل اتخاذ 

بعض اإلجراءات القمعية للسيطرة عىل الشارع والتي رسعان ما سوف تشعل املعركة من أجل الدميقراطية.

بناء عىل القراءة السابقة يجب عىل القوى الثورية أن تستعد لفصل جديد من فصول الثورة توجد به فرص حقيقية 

للربط بني املعركة من أجل الدميقراطية واملعركة من أجل العدالة االجتامعية، وهو ما يعني أيضاً وجود فرص حقيقية 

لتوسيع القاعدة الجامهريية للثورة، ولذلك يجب أن تضع الحركة عىل رأس اهتامماتها املطالب االقتصادية واالجتامعية، 

والنضاالت العاملية، خاصة أن النظام الحاكم يعتمد يف تقديم أوراق اعتامده من اآلن عىل الوعود املتكررة بتوسيع 

قاعدة االستثامر، وتوفري املناخ املالئم للمستثمرين، وهو ما سوف ينعكس قطعاً مبزيد من سياسات اإلفقار واالستغالل.

كيف ننتصر؟؟ 

تواجه ثورة 25 يناير عدواً شديد التنظيم والقوة، يعتمد يف حربه ضد الثوار عىل طريقتني أساسيتني. الطريقة األوىل 

هي محاوالته الدءوبة للفوز بالقبول لدى الرأي العام، إما بإيهامه بشتى الطرق بانحيازه ملصالح الجامهري، ورغبته يف 

تحقيق األمن واالستقرار االجتامعيني، وإبراز القوى الثورية كشياطني تريد تدمري املجتمع وتفرض توجهاتها عىل األغلبية 

بدعم من جهات خارجية وداخلية تستهدف أمن مرص ووحدتها...الخ ، أو بافتعال أزمات ناعمة كأزمات نُدرة يف السلع 

األساسية، تنرش اإلحباط يف املجتمع وتغذي الشعور العام بالحاجة إىل سلطة تتوىل مسئولية حل مثل هذه األزمات.

للدولة كالجيش والرشطة،  اململوكة  الرسمية  العنف  باستخدام أجهزة  املبارش  القمع  الثانية فهي طريقة  الطريقة  أما 

ومجموعات البلطجية املأجورين التي تربطها بأجهزة الدولة عالقات قوية تم اختبارها مراراً يف كل املعارك االنتخابية 

الناس  من  للماليني  الوصول  فائقة عىل  قدرات  ميتلك  إعالمي ضخم  الطريقتني عىل جهاز  يف  الدولة  وتعتمد  تقريباً، 

ميثله،  وما  النظام  اتجاه  والنظام يف  الثوار  بني  املرتددين  انحيازات  تثبيت  بهدف  مختلفة  اجتامعية  لطبقات  املنتمني 

وتشتيت القاعدة الجامهريية املنحازة للثوار وزعزعة ثقتها بقدرة الحركة الثورية عىل تحقيق االنتصار.

هذا التحليل السابق مبني عىل تجربة مثانية عرش شهراً من املواجهات التي شملت )السلطة، والقوى السياسية اإلصالحية، 
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والقوى الثورية (. فالسلطة التي ميثلها املجلس العسكري، بوصفه وكيالً عن مصالح رجال األعامل وكبار رجال الدولة 

وكل من يتعارض انتصار الثورة مع مصالحه الطبقية واالجتامعية، بذلت وستبذل كل ما يف وسعها بهدف إجهاض الثورة 

ومنعها من املساس باالمتيازات االقتصادية والسياسية التي يتمتع بها موكليها، وذلك باستخدام وسيلتي القوة والقبول.

أما القوى اإلصالحية، فهي تريد التغيري ليس بهدف إحداث انقالب يف بنية املجتمع يقيض عىل االستغالل االقتصادي 

واالستبداد السيايس واالجتامعي بشكل نهايئ، وإمنا بهدف إيجاد موطئ قدم لها داخل عملية تداول السلطة التي يتحكم 

النظام يف مفاتيحها الرئيسية، والفوز بجانب ولو ضئيل من االمتيازات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تتمتع 

األحزاب  وتشكيل  كاالنتخابات  التقليدية  اإلصالحية  السياسة  أدوات  باستخدام  وذلك  وحلفائها،  الحاكمة  الطبقة  بها 

والتفاوض املبارش مع أجهزة الحكم - واإلخوان املسلمني هم مثال صارخ لهذا النوع من القوى السياسية - وجمهور 

هذه القوى اإلصالحية غالباً ما يكون من الطبقة املتوسطة التي تعاين من سياسات النظام لكنها ترفض ما تطرحه القوى 

الثورية من مرشوعات للتغيري الجذري، وبالتايل تكون أكرث ميالً لالنتخابات والجلوس عىل موائد التفاوض وأشد نفوراً 

من وسائل النضال األخرى كاملظاهرات واالعتصامات واإلرضابات واملواجهات املبارشة مع الُسلطة وأجهزتها القمعية. 

الناس من سيطرة نظام  التي يعانيها  التي تحمل أحالم الخالص واالنعتاق من الرشور والعذابات  الثورية  القوى  تأيت 

مجرم عىل مصائرهم، نظام يتفنن كل يوم يف صناعة األمل واملعاناة ملاليني الفقراء واملضطهدين، تأيت هذه القوى الثورية 

يف موقع العداء الكامل للنظام والُسلطة وكل ما ميثالنه، ويف موقع املنافسة والخصومة للقوى اإلصالحية بسبب ترددها 

وجنوحها دامئاً للتسوية الودية دون أية توجهات للقضاء التام عىل النظام القديم. إال أن القوى الثورية تعاين من عدة 

نقاط  وتتلخص  معاً  واإلصالحيني  النظام  الحاسم عىل  االنتصار  تحقيق  قادرة عىل  تجعلها غري  نقاط ضعف جوهرية 

الضعف هذه يف اآليت:

-1 غياب المشروع السياسي الثوري 

نظراً لتعدد توجهات القوى الثورية، وعدم تبنيها أليديولوجية واحدة – وهذا منطقي – نجد أن ما يجمع هذه القوى 

الثورية هي املواقف العامة، كإسقاط مبارك و ومحاكامت رموز النظام وتطبيق قانون العزل والقصاص من الرشطة 

وتحقيق العدالة االجتامعية، وإجراء انتخابات نزيهة وعودة الجيش لثكناته...الخ، إال أن تفاصيل تحقيق هذه األهداف 

العامة ليست مبلورة داخل برنامج عميل ميكن طرحه يف الشارع وكسب قطاعات واسعة من الجامهري عليه، بل أن هذه 

التفاصيل أحياناً كثرية ما تكون محل خالف. فعىل سبيل املثال يف قضية العدالة االجتامعية، يرى البعض أن تأميم ثروات 

رجال األعامل هو الحل لتحقيق العدالة االجتامعية، فيام ترفض قوى ثورية أخرى فكرة التأميم انطالقاً من كونها متثل 

اعتداء عىل امللكية الخاصة التي يجب الفصل بينها وبني أهداف الثورة. أيضاً تعري بعض القوى الثورية أهمية مركزية 

للطبقة العاملة وتأثري نضاالتها عىل إمكانيات انتصار الثورة، يف حني ال ترى بعض القوى الثورية األخرى هذه األهمية 

يف دور الطبقة العاملة، وأنه ميكننا فقط تحقيق النرص بتنظيم الطالب والرشائح السفىل من الطبقة املتوسطة وغريها 

من القضايا الخالفية األخرى.

لن ميكن للحركة الثورية تقريب املسافات بني قواها املختلفة، وكسب جميع فصائلها عىل مرشوع ثوري واحد، إال من 

للنضال يتم  أداة يومية  بها للشارع، وتحويله إىل  التي يتوجه  البدائل  برنامج ثوري متامسك يف أطروحاته ويف  خالل 

طرحها يف كل مظاهرة وإرضاب واعتصام، ويف كل محاولة للتواصل مع الجامهري.

ال تكمن أهمية الربنامج الثوري فقط يف تحريض الجامهري عىل الثورة، بل أن أهميته الكربى تنبع من رضورة وجود بديل 

سيايس تلتف حوله قطاعات واسعة من الجامهري يف لحظات املد الثوري، ولنا يف ثورة 25 يناير خري مثال عىل ذلك، إذ 
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شكل غياب هذا الربنامج مع عوامل أخرى كالتنظيم فراغاً هائالً بني الجامهري وبني االستيالء عىل الُسلطة. هذا الفراغ 

لعدم وجود منافس ثوري لهام ميتلك بديال حقيقيا  استطاع املجلس العسكري مأله مبساعدة اإلخوان املسلمني نظراً 

إلحداث التغيري الذي تطمح إليه الجامهري.

هذا الربنامج السيايس الثوري يجب أن يكون جامهريياً من ناحيتي الشكل واملضمون، مبعنى أنه يجب أن يجعل من 

واضح  بشكل  الربنامج  هذا  يحدد  أن  يجب  ذلك  إىل  إضافة  األخرى،  القضايا  لكل  املدخل  االجتامعية  العدالة  قضية 

الجمهور الذي يستهدفه، فضالً عن رضورة طرحه موقفاً واضحاً وحاسامً من الُسلطة، بطرحه لنفسه كبديل للُسلطة 

الحاكمة، وليس فقط معارضاً لها.

أخرياً يجب أن يتضمن هذا الربنامج منافسة واضحة للقوى اإلصالحية فيام يطرحه من قضايا، عىل سبيل املثال يجب 

أن يتضمن الربنامج موقفاً متميزاً من قضايا الحريات والدميقراطية عن ذاك الذي تتبناه القوى الليربالية، أيضاً يجب أن 

يتم طرح قضية العدالة االجتامعية بشكل ملموس يتضمن خطوات عملية لتمييزه عن مواقف بعض القوى التي تدعي 

انحيازها للعدالة االجتامعية دون أن يتعدى هذا االنحياز السطور املكتوبة فقط ويف حني أنها تعلن يف ذات الوقت 

انحيازها لسياسات السوق الحر!!...وهكذا يف جميع القضايا.

-2 غياب التنظيم القوي. 

متتلك األحزاب السياسية يف مرص تاريخاً من االنتهازية يف األداء ومتلق الُسلطة أدى لفقدان ثقة قطاعات واسعة من 

التنظيم،  الثقة بأهمية  الثورية لفقدان  التنظيامت  الجامهري بها، مثلام أدى تاريخ االنشقاقات والتصفية للعديد من 

واعتبار البعض أنه مرادفاً للُسلطوية واالستبداد.

الحزيب، بل  التقليدية للعمل  النامذج  الثوريون يختلف اختالفاً جوهرياً عن  الذي يطرحه االشرتاكيون  التنظيم  إال أن 

ويتجاوز كافة األزمات التي متثل أسباباً جوهرية لقطاعات واسعة من رافيض االنضامم ألحزاب أو تنظيامت.

تنبع أهمية التنظيم لدى االشرتاكيني الثوريني من درجة التنظيم والقوة التي يتمتع بها عدونا الطبقي املتمثل يف الدولة، 

وأيضاً من حالة التشتت التي ميزت نضاالت الجامهري عىل مدار العقود السابقة وحتى يومنا هذا. هذان العنرصان يرى 

االشرتاكيون الثوريون أنه ال ميكن التغلب عليهام إال بوجود تنظيم ثوري قوي يطرح نفسه كأحد عنارص القيادة الثورية 

للجامهري إىل جانب ما قد تفرزه الحركة من أشكال تنظيمية أخرى يف املستقبل. وظيفة هذا التنظيم تكمن يف تنظيم 

النظام،  الثوري وسيطرة  الرتاجع  تنظيم االنسحاب يف لحظات  املكاسب وأيضاً يف  انتزاع  الجامهريي من اجل  الهجوم 

وكذلك يف طرح بديل ثوري للُسلطة الحالية وطريقة إدارة املجتمع، وفضح كافة القوى اإلصالحية املتواطئة مع النظام 

والتي تريد تجميله فقط دون إحداث التغيري الجذري الذي يطمح إليه ماليني الفقراء والكادحني.

نجاح هذا التنظيم يكمن يف قدرته عىل خلق نفوذ فكري وسيايس لدى قطاعات واسعة من الجامهري، وإقناعهم بأن 

املرشوع السيايس الذي يطرحه هذا التنظيم يشكل بديال حقيقيا للخالص من النظام الحاكم وما ميثله.

أيضاً ينبغي أن يحقق هذا التنظيم منوه وانتشاره عىل مستويني، أحدهام أفقي يتعلق باالنتشار الجغرايف ووصول صوته 

ورؤيته ألوسع قطاع ممكن من الجامهري، واآلخر رأيس يتعلق برضورة متاسك أعضاءه ومتعاطفيه عىل املرشوع السيايس 

الذي يطرحه، فضالً عن رضورة التطوير الدائم ألدوات التنظيم اإلعالمية وأدوات التواصل الجامهريي األخرى

الضامنة األساسية لنجاح التنظيم الثوري يف خلق أوسع قاعدة جامهريية وتقديم مساهمة حقيقية يف تحطيم ُسلطة 

االستبداد واالستغالل تكمن يف وحدة الفعل وحرية النقد واالختالف، مبعنى أن التنظيم الثوري ليك يكسب القطاعات 
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املرتددة من الجامهري من سيطرة القوى اإلصالحية وأكاذيب النظام ينبغي أن يكون موحداً يف طرح مرشوعه السيايس، 

وأداءه اليومي. إال أن الوحدة يف الفعل لن تتحقق إال إذا كان هذا التنظيم يتمتع مبستوى مناسب من الدميقراطية 

الداخلية التي تتيح مناقشة كل األفكار وطرح كافة الخالفات، ووجود آليات تضمن حقوق األقلية يف الدفاع عن وجهة 

نظرها باستمرار.

إن بناء التنظيم الثوري القوي مسألة حياة أو موت ليس فقط بالنسبة لالشرتاكيني بل بالنسبة للثوار ككل، ليس ألنه 

منوط بإشعال الثورة لكنه منوط قطعاً بتتويجها باالنتصار.

-3 االرتباط العضوي بالجماهير 

أحد نقاط ضعف القوى الثورية هي فشلها يف االرتباط العضوي بالشارع، واملقصود به أال يذهب نشطاء وسط البلد 

لتنظيم مظاهرة يف إمبابة، أو أن يكون الثوار من قاطني منطقة بوالق الدكرور شغلهم الشاغل االنضامم العتصامات 

امليادين دون إيجاد شكل للنضال املستمر واملنظم داخل الحي الذي يسكنوه. علينا جميعاً تشكيل مجموعات ثورية 

يكون نشاطها الرئييس يف األحياء واملحافظات والنقابات ومواقع العمل والجامعات، وان ترتبط هذه املجموعات مبصالح 

أجل  للثورة، وبرصاعها من  العامة  باألهداف  النشاط  ربط هذا  الدءوب عىل  والعمل  الناس ومطالبهم وطموحاتهم، 

تحقيق النرص الحاسم. بدون االرتباط العضوي بحركة الجامهري لن يكون للثوريني جذور يف الواقع، وستظل حركتهم 

معتمدة عىل صعود وهبوط الحركة العفوية دون أدىن قدرة عىل التأثري فيها، وبالتايل تتعاظم الفرص أمام الُسلطة يك 

تهزم الثورة مثلام تتعاظم فُرص القوى اإلصالحية يف خداع الجامهري وبيع األوهام لهم.

املرشوع  عىل  قطاع  أوسع  وكسب  الثوري،  للتنظيم  نفوذ  لخلق  املثىل  الوسيلة  هو  بالواقع  للثوار  العضوي  االرتباط 

أمام  والتمكن من محاربتها  الشارع  املضادة يف  الثورة  تقدم  األهم، مقاومة  وأيضاً، وهذا هو  الذكر،  السيايس سالف 

الجمهور الحقيقي الذي تستهدفه وليس بعيداً عنه.

وقد رضبت الجامهري أمثلة مبهرة عىل تنظيم العمل النضايل امليداين يف املواقع بنامذج مثل اللجان الشعبية أو التعاونيات 

االقتصادية أو لجان الدفاع عن حقوق املواطنني وغريها الكثري من النامذج التي يجب علينا أن نتعلم منها ونعمل عىل 

تطويرها وتعميمها يف كافة املواقع.

أخرياً تنبع األهمية االرتباط العضوي باملواقع من طبيعة املرحلة املقبلة التي قد تشهد محاوالت جادة من قبل النظام 

لتضييق هامش حرية الحركة االحتجاجية، وهو ما قد يعرض هذه الحركة لرضبات أمنية من املمكن أن يرتتب عليها 

تفيش حالة اإلحباط، ويف هذه الحالة فان الضامن الوحيد الستمرار القوى الثورية وبقائها هو خلق جذور قوية لها يف 

املواقع والعمل عىل تقويتها بكل السبل املمكنة.

الثورية، فعلينا أن نبحث عن املبادئ  ما يف العملية   -4العمل املشرتك بني العزلة والتذيل إذا أردنا أن نقدم إسهاماً 

واألهداف املشرتكة بيننا وبني القوى السياسية األخرى، علينا أن نسري معهم، وليوجه كالً منا رضباته للنظام منفرداً. هذه 

القاعدة صحيحة متاماً، ألنه ال ميكن لقوى واحدة أن تحقق النرص عىل نظام استبدادي ميتلك من أدوات القمع الكثري 

ومن طرق تشويه القوى الثورية وإضعافها األكرث.

إال أن العمل الجبهوي )املشرتك( مع القوى السياسية األخرى قد يؤدي إىل ارتكاب بعض األخطاء من املمكن أن تؤدي 

إال أحد أمرين

الخطر األول:- العزلة. 
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هذه العزلة تأيت إذا اعتربت القوى الثورية أن ما تطرحه عنواناً للحقيقة املطلقة التي ال تقبل الشك بعيداً عن الواقع 

وما يطرحه من إمكانيات، أو إذا طرحت طرقا للنضال تفوق قدرات الحركة الجامهريية يف لحظة معينة، قطعاً سيؤدي 

هذا التوجه لعزلتها عن الجامهري، وهذا ال يعني أن تتخىل القوى الثورية عن قناعتها وأفكارها يف لحظات الرتاجع، بل 

يجب أن أن يكون ما تطرحه من طرق للنضال نابعاً من قراءة واقعية ملستوى الحركة العفوية، وإذا أردنا أمثلة عىل ذلك، 

فبعض االعتصامات التي شاركنا بها قررنا استمرارها عىل الرغم من ضعفها وعدم قدرتها عىل انتزاع مكاسب حقيقية، يف 

لحظة كان من الرضوري فضها والعمل عىل الذهاب للجامهري يف األحياء واملصانع والجامعات واملحافظات بهدف خلق 

مرتكزات للحركة الثورية وهو ما أدى إىل توجيه رضبات متتالية للثوار أدت إىل تشتيتهم وإضعاف روحهم املعنوية.

الخطر الثاني:- التذيل 

الخطأ األخطر من خطأ العزلة هو التذيل، ويعني أن تتذيل القوى الثورية اإلصالحيني فيام يطرحونه من مواقف ورؤى، 

أو أن يسيطر الشعور بالدونية والضعف عىل القوى الثورية يف مواجهة القوى اإلصالحية الكربى كاإلخوان املسلمني، 

مام يدفع الثوريني لالستسالم للمواقف التي يتبناها اإلصالحيني والدفاع عنها والتغايض عن خياناتهم املتكررة للثورة 

وتحالفهم مع الُسلطة وتجاهلهم ألهمية دور الجامهري يف التغيري املنشود.

ببساطة شديدة لن يكون للثوار أمل يف طرح أنفسهم كبديل حقيقي للنظام القائم إال إذا طرحت القوى الثورية نفسها 

عن  يتورع  وال  اإلصالحيني  يتذيل  ال  الحاكمة،  للُسلطة  بديل  لخلق  واضح  وطموح  وبرنامج  رؤية  له  مستقل  كبديل 

فضحهم كلام تبنوا توجهات مهادنة للُسلطة، ولنا يف تجربة الشهور املاضية مثاالً جيداً عىل تذيل بعض القوى لإلسالميني 

وتذيل البعض اآلخر لليرباليني، مام ساهم يف تقوية االنقسام املفتعل بني العلامنيني واإلسالميني ونقل املعركة من أرضية 

الجامهري التي تنشد التحرر من سلطة االستبداد واالستغالل إىل أرضية النخبة التي تنشد السيطرة وحصاد املكاسب 

السياسية فقط.

-5 الجبهة الثورية )شعار المرحلة( 

منذ قيام ثورة 25 يناير تشكلت عدة جبهات، مل يصمد أي منها حتى انتهاء عام 2011، وأسباب انهيار هذه الجبهات 

عديدة منها ما يتعلق باألوهام التي علقتها بعض هذه الجبهات عىل املجلس العسكري بعد تنحي مبارك، والتي وصلت 

لحد الصمت عىل االنتهاكات التي ارتكبها العسكر يف الشهور األوىل الستيالئهم عىل الُسلطة مثل املحاكامت العسكرية 

وكشوف العذرية وفض االعتصامات بطرق دموية.

أيضاً أدى عدم التجانس الكبري بني القوى التي تكونت منها بعض هذه الجبهات إىل عدم قدرتها عىل توحيد مواقفها، 

مام تسبب يف إصابتها بالشلل والعجز عن إبداء رد الفعل املناسب يف اللحظة املناسبة، باإلضافة إىل ما تسبب فيه ذلك 

من الهبوط بسقفها السيايس ملستوى أدىن مام تطرحه حركة الشارع، فبدت يف لحظة معينة عىل ميني الثوار مام أفقدها 

قدرا كبريا من رصيدها الذي حققته يف األيام األوىل للثورة.

ظهرت محاوالت متأخرة لعمل جبهات بديلة خاصة يف اعتصام 8 يوليو الذي قرر فيه أكرث من 20 مجموعة سياسية 

االجتامع املنتظم والتنسيق الدائم يف كل الفعاليات، إال أنها مل تعالج أخطاء ما سبقها من جبهات عىل مستوى الرؤية 

السياسية وتحديد الهدف فكان مصريها كمصري من سبقتها من جبهات أخرى.

معطيات الواقع السيايس يف مرص تشري إىل أن مسألة تشكيل الجبهة الثورية اآلن باتت ملحة، إال أن نجاح مثل هذه 

الجبهة مرتبط بعدة أمور:
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أوالً:- يجب أن تحدد هذه الجبهة أهدافها السياسية بشكل واضح وتربط ذلك بآليات فعالة ومحددة بدقة لتحقيق 

هذه األهداف أو حتى الحد األدىن منها، فضالً عن رضورة امتالكها لطموح سيايس ثوري وأداء نضايل دءوب ومخلص 

للثورة يجعل الجامهري تلتف حولها تدريجياً، وترى فيها مظلة سياسية تصلح لقيادة الحركة.

ثانياً:- يجب أن تكون االنحيازات االجتامعية لهذه الجبهة واضحة، خاصة فيام يتعلق مبوقفها من املطالب االقتصادية 

واالجتامعية ودعمها غري املرشوط للنضاالت العاملية، وكرس حالة العزلة بني هذه النضاالت وبني النضاالت السياسية 

والدميقراطية.

ثالثاً:- يجب أن تعلن هذه الجبهة منذ اللحظة األوىل قطعها التام مع الُسلطة، وعدم استعدادها للتفاوض عىل مطالب 

التي دخلت يف مسلسل من املفاوضات مع املجلس  السابقة  التي ارتكبتها الجبهات  الثورة لتجاوز األخطاء  وأهداف 

العسكري ثم مع حكومة رشف فضالً عن لقاءات جهاز املخابرات والتي مل تحقق أية مكاسب للثورة، بقدر ما أدت إىل 

مزيد من االنقسام بني القوى الثورية، وفقدان القوى املتفاوضة لكثري من مصداقيتها.

املناضل-ة عدد 41
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مصر�:�الثورة�مستمرة
الثالثاء 23 ترشين األول )أكتوبر( 2012

آدم هنية

السياسية تحت  القرارات  اتخاذ  مل يشهد سواد السكان األعظم غري تحسينات فعلية ضئيلة لرشوط حياتهم. و يظل 

سيطرة طغمة عسكرية وثيقة االرتباط بالواليات املتحدة األمريكية. و يواصل العديد من رجال جهاز مبارك تربعهم 

برغد يف مناصب نفوذ، و قليل منهم من جرى الطعن يف ثرواتهم غري املرشوعة و يف فسادهم الذي عمر عقودا. حتى 

حيثام متكنت قوى سياسية جديدة من ولوج بنيات الدولة ) مثلام األمر منذ االنتخابات الرئاسية و الربملانية األخرية( 

يبدو أغلبها مياال أكرث إىل التصالح مع الشخصيات الهامة و مع مامرسات النظام البائد.

مع ذلك، من الخطأ الحكم عىل الطور الراهن من الثورة املرصية مبا هو تراجع ال يفيض سوى إىل الوضع القائم أيام 

مبارك. غداة انتفاضة العام 2011، تعرضت عنارص هامة من بنيات الدولة لتفكك جزيئ أو مؤقت. املثال األوضح هو 

خفض الجهاز البولييس و األمني، الذي اختفى إىل حد بعيد من الشارع، ويف املجال السيايس حل حزب مبارك، الحزب 

الوطني الدميقراطي. و يف املقاوالت فقد أحد أهم أدوات تحكم الدولة ، اتحاد النقابات املرصية، التأثري و بدأت الظهور 

نقابات مستقلة عديدة.

يف هذا السياق شهدنا يف األشهر الثامنية عرش األخرية املعركة الرشسة للنخبة الحاكمة املرصية ) املدعومة بقوة من 

الدوائر  يف  تجمييل  تغيري  الثورة يف  و حرص  الدولة  ملواجهة ضعف جهاز  أخرى(  قوى  و  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الحاكمة. تتبلور هذه املعركة يف تعبري » االنتقال املنظم«، الذي غالبا ما يستعيده الحكام األمريكيون. و يتمثل الهدف 

الرئيس يف فك تعبئة القوى االجتامعية و السياسية الجديدة التي نشأت خالل األحداث املؤدية إىل إطاحة مبارك و إعادة 

رشعية بنيات الدولة و النامذج و القواعد السائدة من قبل. و يشكل املجلس األعىل للقوات املسلحة الفاعل الرئيس يف 

هذه العملية، وهو طغمة عسكرية مدعومة من الواليات املتحدة األمريكية، شكلت قيادة البلد الرئيسية منذ إسقاط 

مبارك يف فرباير، و اضطلعت بإعادة االعتبار ألعضاء النظام البائد و قمع املظاهرات و اإلرضابات. وكان الحليف الرئيس 

للمجلس العسكري يف جهاز الدولة هو املحكمة الدستورية العليا، أسمى سلطة رشعية بالبلد، التي ال يزال يسريها نفس 

قضاة عهد مبارك.

وبوجه هذه الكتلة املضادة للثورة تجمع ماليني األشخاص الذين نزلوا إىل الشارع أول مرة يف العام 2011 ، و تطور 

التجربة. إنهم أشخاص يتطلعون إىل تغيريات أساسية يف حياتهم، و يواصلون  وعيهم السيايس جذريا من جراء هذه 

النضال من أجل تغيري حقيقي. عدد قليل منهم منظم يف منظامت سياسية جديدة أو يف عدد ال يحىص من الحركات 

االجتامعية و العاملية التي برزت مذاك. و يظلون قوة هامة ) و نامية بالتأكيد( تسعى إىل الدفع ابعد السريورة الثورية. 

سريورة تظل حاليا محبوسة بني قطبي الثورة و الثورة املضادة.

االنتخابات و حركة اإلخوان المسلمين و العسكر

ميكن رؤية تأكيد لهذه الدينامية يف جملة األحداث املعقدة التي تتالت خالل األشهر الستة األوىل من العام 2012 ، و 

التي كانت نتيجتها الرئيسة دخول حركة اإلخوان املسلمني الحكومة )وقد كانوا من قبل خارج القانون(. من يوم 28 

نوفمرب 2011 إىل 11 يناير 2012 ، جرت انتخابات برملانية لـ508 مقعد مبجلس الشعب ) اسم الربملان املرصي(. و بنسبة 

مشاركة بلغت 54 % من الهيئة الناخبة، حصل حزب الحرية و العدالة )حركة اإلخوان املسلمني( عىل زهاء %38 من 
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األصوات. و فاز تجمع إسالمي آخر، كتلة السلفيني بقيادة حزب النور، بنسبة 28 % من األصوات ليمثل بذلك ثاين قوة 

سياسية بالربملان. و حصل تحالف يساري ومن األحزاب االشرتاكية، متحد يف كتلة الثورة مستمرة، عىل أقل من %3 و 

فاز بثالثة مقاعد بالربملان.

مل يكن الحضور البارز جدا لحركة اإلخوان املسلمني يف االنتخابات مفاجأة. ففي عهد مبارك ، كان هذه الحركة منظمة 

عىل حدود الرشعية مع إنغراس قوي يف البلد برمته. و كانوا طيلة سنوات عديدة املعارضة الرئيسة لنظام مبارك. و قد 

تشكلت أحزاب أخرى عديدة )منها أحزاب يسارية( مؤخرا أو بدأت بالكاد تتحرك بشكل علني، و من مثة مل يكن واردا 

انتظار قدرة فورية لديها عىل الفعل و بروز كام لدى حركة اإلخوان املسلمني. كام يستفيد اإلسالميون من متويل جيد، 

سواء من مصادر محلية أو من دول الخليج. و ميثل هذا أيضا فرقا كبريا يف القدرة عىل تنظيم حملة وطنية. هذا عالوة 

عىل أن حضور األحزاب األخرى يف القرى أضعف بكثري من حضور حركة اإلخوان املسلمني التي بنت شبكات دعم منذ 

سنوات عديدة.

كانت تلك االنتخابات الربملانية متبوعة بالدور األول من انتخابات الرئاسة أيام 23 و 24 مايو / أيار 2012. كانت نسبة 

املشاركة دون %50 ، و نتج عن هذه االنتخابات انشقاق بني مرشحي حركة اإلخوان املسلمني. وتقدم محمد مريس 

)%24,78 ( عىل أحمد شفيق )%23,66( – مفضل املجلس العسكري، قائد سابق بالطريان املرصي و أخر وزير أول 

ملبارك، و عىل حمدين صباحي ، مرشح نارصي مدعوم من معظم قوى اليسار الذي حصل عىل %20,72 من األصوات. 

بور  و  اإلسكندرية  و  القاهرة  مثل  األساسية  الحرضية  املراكز  كربيات  يف  هامة  أصوات  نسبة  األخري  هذا  حقق  وقد 

سعيد، حيث كان أكرب فائز، ما يدل عىل أن تلك املناطق املعتربة غالبا تحت سيطرة اإلسالميني ليست ذات اتجاه واحد 

)مونوليتية( لدرجة ما يقول الخرباء. و تؤكد نسبة أصوات صباحي يف هذه املناطق أيضا الطابع الحرضي جدا لهذه 

الثورة. و نظم الدور الثاين لالنتخابات يومي 16 و 17 يونيو/ حزيران، حيث تواجه مريس و شفيق بحدة وكانت النتائج 

متقاربة.

مهام يكن من أمر، بعد يومني من االنتخابات قام املجلس العسكري بحل الربملان املنتخب يف يناير و و أضفى طابعا 

للدولة  الرسية  للمصالح  و  للعسكر  أتاحت  السياسية عرب جملة مراسيم  العملية  العسكري يف  التحكم  مؤسسيا عىل 

اعتقال املحتجني. كام منحت تلك املراسيم سلطة إعادة صياغة الدستور الجديد و حق مامرسة السلطة الترشيعية حتى 

انتخاب برملان جديد. مثلت ترصفات املجلس العسكري تلك » انقالبا عسكريا بطرق دستورية« و متت رشعنتها بقرار 

متأخر من املحكمة الدستورية العليا التي كانت أعلنت الدستورية االنتخابات الربملانية السابقة. كام أن املحكمة ذاتها 

رخصت ألحمد شفيق التقدم لالنتخابات رغم عالقته الوثيقة مببارك.

كل  يف  العسكر  لسلطة  األساسية  الضامنة  العليا  الدستورية  للمحكمة  و  العسكري  للمجلس  املتضافرة  الجهود  متثل 

املسائل الترشيعية أو الخاصة مبيزانية الدولة، بوضع هذه األمور خارج املراقبة املدنية.

أدت ترصفات املجلس العسكري إىل احتجاجات، و دعت بعض القوى السياسية إىل مقاطعة دورة انتخابات الرئاسة 

الثانية. لكن كانت مثة نسبة مشاركة أهم مام كان بالدور األول )%51,85 بدل %46,42( رغم أن %3 من األصوات 

النتائج، جرت خالله مفاوضات مسعورة و مغلقة بني حركة اإلخوان املسلمني و  انتظار أسبوع إلعالن  ملغاة. وجب 

املجلس العسكري. و أخريا أُعلن محمد مريس فائزا بنسبة %51,73 من األصوات مقبل %48,2 ،و أصبح رئيس مرص يوم 

30 يونيو .2012

يعترب معلقون كُرث فوز مريس تحديا لسيطرة املجلس العسكري و رفضا انتخابيا لنظام مبارك الذي كان شفيق وثيق 
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االرتباط به. فقد وصفت افتتاحيات وول سرتيت جورنال و نيوييورك تاميز مثال، مريس بأول رئيس مرصي منتخب بحرية، 

و اشارت بوضوح متزايد إىل وجود تعارض بني حركة اإلخوان املسلمني و جرناالت الجيش. مع ذلك، ميكن بصعوبة وصف 

تلك االنتخابات ب«الحرة ». فقد جرت تحت نري قانون الطوارئ، و قاطعها نصف الناخبني املسجلني بالقوائم. كام خرق 

ترشيح أحمد شفيق، املمثل بجالء للنظام البائد، قانون العزل السيايس املفرتض أن يستبعد مرشحي عهد مبارك ) قررت 

املحكمة الدستورية العليا الدستورية ذلك القانون(. و تجلت حقيقة حكم العسكر بال لبس يف كون الربملان قد جرى 

حله يومني قبل االنتخابات الرئاسية. وقد أدت حاالت التزوير العديدة يف دور انتخابات الرئاسة األول إىل دعوة عدد 

كبري من األشخاص إىل املقاطعة أو الصوت الفارغ.

هذا فضال عىل أنه من املعلوم أن اتفاقا حصل بني املجلس العسكري و حركة اإلخوان املسلمني لرتك مريس يصبح رئيسا. 

و رغم االحتجاجات الكالمية ملريس و حركة اإلخوان املسلمني ضد قرار املجلس العسكري حل الربملان، عرب كالهام برسعة 

عن اتفاقهام مع العسكر خالل الفرتة التي تلت االنتخابات. تجىل هذا التفاهم فورا بعد الهرجة التي أخرجتها حركة 

اإلخوان املسلمني مبناسبة أداء الرئيس لليمني. فقد رصح مريس انه سيؤدي اليمني بساحة التحرير، بوجه »الشعب« و 

ليس أمام املحكمة الدستورية العليا كام يريد العسكر. فعل ذلك لكنه ذهب يف الغد ليعيد نفس املشهد أمام املحكمة 

الدستورية العليا، وهو ما يكرس عمليا حل الربملان. عالوة عىل أن مريس و حركة اإلخوان املسلمني قبلوا برسعة الترشيع 

بقصد إضفاء رشعية عىل حل العسكر للربملان و الحفاظ عىل السلطات التي منحها العسكر ألنفسهم.

حركة اإلخوان المسلمين ضد العسكر؟

اإلسالمية  الحركات  معظم  مثل  العسكر؟  و  املسلمني  اإلخوان  حركة  بني  البادي  الرصاع  السياق  هذا  يف  ُيفهم  كيف 

باملنطقة، تحظى اإلخوان املسلمني بدعم القرويني، و فقراء املدن، و كذا »الطبقة املتوسطة« الحرضية )ما تجىل خالل 

الحملة االنتخابية عرب الدعم القوي لجمعيات املحامني و األطباء و املهندسني و غريهم من التجمعات املهنية(. و يف اآلن 

ذاته تؤيد قيادتهم رصاحة الرأساملية و انضمت رصاحة إىل برنامج اقتصادي نيوليربايل.

القادة  الشاطر و حسن مالك. ومن  املاليري، مثل خريت  الرئيسيني هم رجال أعامل من أصحاب  املنظمة  بعض قادة 

، أكرب رشكة عصري فواكه و  ثابت من مجموعة جهينة  املرتبطني بحركة اإلخوان املسلمني صفوان  اآلخرين األساسيني 

حليب مبرص، ومحمد مؤمن صاحب مجموعة مؤمن، أكرب مجموعة للمطاعم مبرص، و عبد الرحمن سعودي الذي يدير 

سلسة أسواق كربى و رشكة تصدير منتجات زراعية. هؤالء من يتحكم بعملية اتخاذ القرار يف املنظمة ) من خالل ما 

يسمى مجلس اإلرشاد( و برنامجه االقتصادي. وقد عربوا بجالء، يف استجوابات عديدة، عن دعمهم ملواصلة الخصخصة، 

و الندماج أكرب يف األسواق املالية الدولية ، و لتفكيك قوانني العمل و اللجوء إىل قروض املؤسسات املالية الدولية مثل 

صندوق النقد الدويل و البنك العاملي.

لهذا السبب ميكن اعتبار الحركة اإلسالمية املرصية، مثل شقيقتها الرتكية، حزب العدالة و التنمية، التعبري السيايس عن 

قسم )متنام( من الربجوازية الحرضية. قطاع الطبقة الرأساملية هذا املمثل بحركة اإلخوان املسلمني كان قادرا عىل بناء 

إمرباطورية مالية يف عهد مبارك، فيام كان يف اآلن ذاته يتعرض لقمع الدولة و النخب املتحالفة مع مبارك و ذلك عىل 

نحو دوري. تظل إذن الرصاعات بني حركة اإلخوان املسلمني و العسكر و حلفاء مبارك السابقني حقيقية، لكنها باألحرى 

رصاعات عىل السلطة بني أقسام نفس الطبقة الرأساملية املرصية داخل جهاز الدولة. جيل أنه ميكن أن تتطور عىل هذه 

القاعدة توترات بني مناضيل قاعدة حركة اإلخوان املسلمني و قيادتهم ) توترات جلية مثال يف انشقاق جناح هام من 

شباب حركة اإلخوان املسلمني يف منتصف العام 2011 و انضاممه إىل حزب التيار املرصي(. كام أن مثة تناقضا ال لبس 



15

فيه بني كالم الحركة بصدد العدالة االجتامعية و برنامجها االقتصادي. لذا ال يصح توصيف حركة اإلخوان املسلمني بأنها 

منظمة »إصالحية« كام تفعل بعض منظامت اليسار. فيام تستفيد حركة اإلخوان املسلمني من دعم كل رشائح املجتمع 

املرصي و يتعزز هذا الدعم بالصورة املناهضة لالمربيالية و للمجلس العسكري ) رغم مبالغة تقدير تلك الصورة(، فان 

مسار حركة اإلخوان املسلمني هو باألحرى مسار مساومة مع الثورة املضادة.

تأكد هذا التحليل منذ انتخابات الرئاسة بترصفات مريس و حركة اإلخوان املسلمني. ففي يوم 2 أغسطس / آب، عني 

مريس حكومة جديدة تندرج بجالء يف االستمرارية بني النظام الجديد و عهد مبارك. كان معظم الوزراء املعينني حلفاء 

قريبني من مبارك، أو بريوقراطيني يف مستوى عال خدموا النظام البائد بإخالص. و عاد منصب وزير الدفاع إىل رأس 

الوزير األول الجديد هشام قنديل عمل  املجلس العسكري املشري طنطاوي الذي بقي بهذا املنصب عرشين سنة. و 

بريوقراطيا يف مستوى مرموق بوزارة الري و املوارد املائية من العام 1999 إىل العام 2005، و الحقا يف البنك النيوليربايل، 

البنك اإلفريقي للتنمية. وله صورة جيدة بنظر العسكر، و سبق أنُ عني يف السنة األخرية من لدن املجلس العسكري عىل 

رأس وزارة الري.

كام عني مريس أحمد جامل الدين وزير داخلية. وجامل الدين هذا مسؤول إىل حد بعيد، بصفته رئيس ديوان بوزارة 

الداخلية يف العام 2011، عن أعامل قمع دامية ضد املتظاهرين جرت يف السنة األخرية . ويوم تعيينه، اوردت جريدة 

املرصي اليوم أن جامل الدين وعد بأن » عودة األمن سيكون إحدى أولويات وزارة الداخلية«، وقد وصف بوجه خاص 

الذين  التزم مبعاقبة » املواطنني  املظاهرات و االحتجاجات بكونها » عراقيل إلقرار األمن و االستقرار االقتصادي«، و 

يسدون الطرق و يعرقلون استعامل سكك الحديد« ) هذا تكتيك شائع لدى العامل املرضبني(. و فضال عن ماضيه الثقيل 

يف جهاز الدولة القمعي، جامل الدين صهر الرئيس السابق للكتلة الربملانية لحزب مبارك الذي جرى حله.

كام تربز االختيارات التي جسدها مريس يف ميزانية الدولة أن السياسة االقتصادية املرصية مل تنزح عن خطها منذ عهد 

مبارك. وزير املالية هو دامئا ممتاز السعيد الذي كان بهذا املنصب يف الحكومة السابقة التي عينها العسكر. كان السعيد 

مدافعا بقوة عن السياسات النيوليربالية و دفع بقوة من أجل االقرتاض من صندوق النقد الدويل و البنك العاملي. و 

فعال، مبارشة يعد اختيار الحكومة، أعلن سعيد أن صندوق النقد الدويل قد ُدعي إىل مرص ملواصلة النقاش حول قرض 

جديد مببلغ 2.3 مليار دوالر. وقد كان من قبل أرشف عىل االتفاق حول قرض مببلغ 200 مليون دوالر من البنك العاملي، 

رغم احتجاجات من كل جانب. أما وزير االستثامرات الجديد، فهو أسامة صالح، الذي سبق أن اختاره مبارك لرئاسة 

الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة، وهي املؤسسة التي أرشفت عىل تحويل السوق املرصية عىل قاعدة األجور 

املنخفضة بقصد جلب االستثامرات األجنبية. ووزير التجارة و الصناعة هو حاتم صالح، الرئيس املدير العام ملجموعة 

جذور للصناعة الغذائية Gozour Food Industry Group ، وهي فرع إلحدى أكرب رشكات االستثامر الخاص يف الرشق 

 Citadel Capital.االوسط

ان هذه التنصيبات، و التعاون العام امللحوظ مؤخرا بني حركة اإلخوان املسلمني و املجلس العسكري، مؤرش جيل عىل 

الكيفية التي برزت بها السياسة اإلسالمية كأداة مفيدة للنخبة السياسية يف سياق تفكك جزيئ لقواعد السيطرة القدمية. 

متاما مثل الحزب الوطني الدميقراطي ملبارك، لدى حركة اإلخوان املسلمني انغراس جيد يف البلد برمته، حتى باملناطق 

االمربيالية  العسكري ومع  املجلس  التفاهم مع  إىل  و مسارعتها  املرصية  الربجوازية  الوثيقة مع  إن عالقاتها  القروية. 

األمريكية ) املؤكد مبوقفها املخزي حول فلسطني( و عالقاتها مع قوى الخليج، كلها تدل عىل أن الحركة متثل منوذجا 

جذابا إلعادة إرساء الوضع القائم. و سيؤدي ذلك بال شك إىل تناقضات مع خطاب املنظمة ومامرساتها، لكن ، كام حصل 
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لحزب العدالة و التنمية الرتيك، سيجري بسهولة إخضاع ذلك للمصالح العامة إلدارة دولة رأساملية.

الثورة  باستعجال عىل  الحكم  الجسيم  الخطإ  من  مبارك،  عهد  مع  الظاهرية  االستمرارية  رغم  و  أمر،  من  يكن  مهام 

املرصية بأنها مجهضة أو أنها يف طور انحدار نهايئ. إن امكانية تعميق جديد للثورة ، مبعاين عدة، محتملة اليوم أكرث من 

لحظة سقوط مبارك. و يتمثل مفتاح هذا الجنوح إىل التفاؤل يف الوعي املتنامي بالديناميات االجتامعية و الطبقية التي 

دفعت بها الثورة قدما، و استمرار تعبئة الشغيلة و باقي الحركات االجتامعية.

خالفا للصورة التي سعت وسائل اإلعالم السائدة إىل تقدميها، مل تقترص قط انتفاضة العام 2011 عىل معارضة االستبداد 

السيايس . صحيح أن ماليني األشخاص الذين نزلوا إىل الشارع يف يناير و فرباير 2011 حركتهم ووحدتهم بالدرجة األوىل 

رغبة إزاحة مبارك، لكن هذا الشكل الخارجي للبنية السياسية األتوقراطية كان دوما نتيجة سياق أعمق. و إن تشابك 

عدد من العوامل مفتاح لفهم هذا السياق، 1( دور مرص كحليف رئيس للواليات املتحدة األمريكية بالرشق األوسط, 

2( عواقب عقود من النيوليربالية، 3( دمج البلد يف االقتصاد املعومل، املستشعر بقوة أكرب مؤخرا مع نتائج األزمة. إن 

الرأساملية املرصية محدودة بهذه العوامل الثالثة، التي أنتجت اقتصادا سياسيا متميزا بالهشاشة الكثيفة، و تقاطب 

الرثوات، و نخبة سياسية و عسكرية وثيقة االرتباط باملشاريع األمريكية باملنطقة ومتواطئة معها، و بلد معرض جدا 

لتقلبات السوق العاملية.

للرأساملية  السياسية  و  االقتصادية  الخصائص  إن  االقتصادية.  السياسة  لتلك  نتيجة رضورية  مبارك  ديكتاتورية  كانت 

املرصية متشابكة كليا. هذا ما سيجعل كل معركة ظافرة ضد االستبداد تتحول حتام إىل معركة مرتبطة بالطبيعة الطبقية 

للمجتمع املرصي.

أيلول 2011 دلت موجة إرضابات  . يف سبتمرب/  بأن هذا ما يجري فعال  باعثة عىل األمل  انها  يبدو  أمارات عدة  مثة 

كفاحية لألساتذة و الدكاترة و عامل النقل العام و مصايف السكر و قطاع الربيد عىل تعمق معركة العامل الذي بدؤوا 

يقيمون عالقة بني املسائل السياسية و املسائل االقتصادية. كانت موجة اإلرضابات تلك هامة بوجه خاص ألنها جرت 

يف كل القطاعات الصناعية، بخالف املوجة السابقة التي كانت يف فرباير مركزة أكرث ببعض أماكن العمل. بعضها، مثل 

إرضابات األساتذة، كانت علبى نطاق البلد كله، وضمت نصف مليون أجري يف بعض األحيان. تقيم هذه اإلرضابات الصلة 

بني املصالح اآلنية و اليومية للشغيلة ، مثل األجور أو ظروف العمل، و املسائل االجتامعية و االقتصادية العامة. كان 

املدرسون، مثال، يطالبون باستقالة وزير التعليم، و مبزيد من االستثامرات يف املدارس و برشوط تدريس أفضل. و أثارت 

إرضابات األطباء مسائل تحسني العالجات الصحية و مستشفيات أفضل . وكان احد املواضيع املركزية إلرضابات سبتمرب 

مفهوم »التطهري« ، أي تنقية املؤسسات العامة من كل العنارص املتبقية من النظام البائد.

كام أبرزت موجة اإلرضابات لعبة حركة اإلخوان املسلمني الفاسدة ، التي عملت دوما عىل نسف تحركات العامل. فقد 

انهار إرضاب املدرسني يف األخري بعد رفض حركة اإلخوان املسلمني مساندة التعبئات الجارية و حرصت التحكم بالقطاع 

اإلخوان  ألغت حركة  األطباء،  لدى  ذاته،  املنوال  لنقابات عامل مرص. و عىل  العام  االتحاد  القدمية،  النقابة  أيدي  بني 

املسلمني حركات نضالية عدة باستعامل موقعها السائد يف نقابات القطاع. بيد انه من البليغ فوز مجموعات مناضلني 

مستقلني بالقاعدة بربع مقاعد املجلس العام لنقابة األطباء بعد اإلرضاب – و هذا تحد كبري الحتكار حركة اإلخوان 

املسلمني يف املجال النقايب.

و تواصل تنامي اإلرضابات منذ تلك الحقبة. يف قطاع سكك الحديد، مثال، اشتكت مؤخرا الهيئة العامة لسكك حديد مرص 

من أكرث من 870 احتجاج و إرضاب منذ الثورة) وهذا رغم الترصيحات املدوية لوزير الداخلية الداعية إىل معاقبة سد 
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خطوط سكك الحديد(. و بعد انتخاب مريس و أداء قسم الحكومي يف أغسطس 2012 اندلعت موجة إرضابات جديدة. 

منها إرضابات عامل النسيج و السرياميك و األطباء، و كذا عامل الوسط الجامعي و خدمات الربيد و قطاع الصحة يف 

البلد برمته. و متثل املنطقة الصناعية املحلة الكربى مركز هذه اإلرضابات، حيث أرضب يف منتصف شهر يوليو 25 ألفا 

من عامل رشكة مرص للغزل و النسيج . قام هؤالء العامل بدور محرك يف إسقاط مبارك، مثلام أتاحت إرضابات 2006-

2008 يف إفقاد نظام مبارك رشعيته وبناء مراكز مقاومة عاملية جديدة.

العامل  لكن  تحركاتهم،  بوقف  العامل  املصانع إلقناع  إىل  املسلمني ممثلني  اإلخوان  أرسل  األخرية،  ردا عىل اإلرضابات 

طردوهم. و رصحت عاملة لجريدة املرصي اليوم :« أول ما فعل مريس وقد أصبح رئيسا أنه نسينا. ال يفكر سوى يف من 

ميلكون 200 ألفا أو نصف مليون )جنيه مرصي(. إنه ال يفكر يف العامل الذين يعانون. أين هي حقوقنا. ال نضمن حتى 

كرسة خبز.« و رشح عامل آخر للجريدة :« مل تأت هذه الثورة بأي يشء لعامل رشكة مرص للغزل و النسيج يف املحلة ... 

سيعيد العامل هنا الثورة من البداية. الثورة املقبلة ستكون ثورة العامل».

يجب وضع هذه اإلرضابات جنبا إىل جنب مع معارك اجتامعية أخرى هامة - ال سيام مع حركة حقوق النساء. ‘ن رهانا 

حاسام ملحاولة العودة إىل الوضع القائم يتمثل يف طمس وجود النساء يف الفضاء العام، و استبعاد النساء من مجموعة 

املناضلني النشيطني يف الخط األمامي للمقاومة. بهذا املعنى متثل الرؤية االختزالية و املحافظة حول دور املرأة لدى 

حركة اإلخوان املسلمني ) و الحركات السلفية( مكونا مركزيا يف أهداف الثورة املضادة. إن النساء ) و الرجال املساندين 

لهن( يواصلن مواجهة تلك الهجامت مبظاهرات يف الشارع و تحركات أخرى تؤكد عىل حق النساء يف االحتجاج يف الفضاء 

العام. إن موقف النساء عنرص أسايس يف بارومرت صحة السريورة الثورية.

تؤكد هذه املعارك أن الفوز االنتخايب لحركة اإلخوان املسلمني، و تفاهمهم مع املجلس العسكري ال يعني بالرضورة 

تراجعا للثورة. إنه بالعكس، يسهم يف عملية التوضيح السيايس. طبعا ليس هذا التوضيح آليا، و تكمن إحدى أوجه 

ضعف الحركة يف غياب أداة سياسية موحدة من أجل التنظيم و االرتباط باملعارك املقبلة و تنظيمها. لكن فيام القوى 

املضادة للثورة، املوحدة يف الدولة املرصية، و املستفيدة من دعم قوى أجنبية مثل الواليات املتحدة األمريكية، تسعى 

إىل التصدي للمعارك االجتامعية الجارية عىل كل مستويات املجتمع ، بدأ تقدم حركات العامل و غريهم من الحركات 

االجتامعية يبدى أمارات وهن صغرية.

تعريب : املناضل-ة

و  »الطبقات  مؤلف  له  لندن.  بجامعة  األفريقية  و  الرشقية  الدراسات  الدراسات مبعهد  بشعبة  هنية محارض   nآدم 

الرأساملية يف دول الخليج العربية« و عضو بهيئة تحرير مجلة » Historical Materialism « ، كام انه مناضل مبنظمة 

 Socialist Resistance، فرع االممية الرابعة الربيطاين

========================================
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�»الرأسمالية�المتطرفة«�لإلخوان�المسلمين�–�مقتطف�من�كتاب�»الشعب�يريد:�بحث�
جذري�في�االنتفاضة�العربية«

 الخميس 7 شباط )فرباير( 2013

 بقلم: جلبري األشقر 

إن عقيدة اإلخوان املسلمني االقتصادية القائلة باالقتصاد الحّر غري املقيَّد بتدخل الدولة هي أكرث انسجاماً مع املذهب 

النيوليربايل من واقع الرأساملية السائدة يف ظل مبارك. ويعربرِّ عن تلك العقيدة خري تعبري خريت الشاطر ]1[، الرأساميل 

الكبري والرجل الثاين يف اإلخوان بعد املرشد وممثل أكرث أجنحة الجامعة محافظًة، وكذلك حسن مالك، العظيم الرثوة 

والعضو البارز يف اإلخوان، الذي بدأ حياته يف عامل األعامل رشيكاً للشاطر وبات اليوم يدير شبكة من الرشكات يف مجاالت 

النسيج واألثاث والتجارة يعمل بها أكرث من 400 مستخدم. والصورة التي رسمتها ملالك مجلة بيزنيس ويك كان ميكن أن 

تحمل عنوان األخالق اإلخوانية وروح الرأساملية من فرط متاهيها مع مؤلَف ماكس فيرب الكالسييك. فآل مالك، حسب 

املجلة األمريكية، »يُشكرِّلون جزءاً من جيل من املحافظني املتدينني الصاعدين يف العامل اإلسالمي، ممن يُقورِّي إخالصهم 

لله من عزمهم عىل النجاح يف األعامل ويف السياسة. ومثلام يقول مالك: »ليس لدي يشء آخر يف حيايت غري عميل وأرسيت«. 

ويطرح هؤالء اإلسالميون تحدياً هائالً للحكم العلامين يف بلدان مثل مرص – ال بسبب طابعهم املحافظ فحسب، وإمنا 

بسبب أخالق العمل لديهم، وتركيزهم العازم عىل عملهم، وبُعدهم الظاهر عن اللهو والخطيئة. إنهم أهٌل للكسب يف 

أي سباق. ]...[ »جوهر الرؤية االقتصادية لإلخوان، إذا صنفناهم بطريقة كالسيكية، هو الرأساملية القصوى«، عىل حد 

قول سامح الربقي، العضو السابق يف الجامعة». ]2[ ]...[ 

وتتجىل هذه »الرأساملية القصوى« يف اختيار الخرباء االقتصاديني املشاركني يف الجمعية املكلفة بكتابة مرشوع الدستور 

املرصي الجديد، وهي جمعية يهيمن عليها إىل حد كبري اإلخوان املسلمون والسلفيون وتقاطعها لهذا السبب املعارضة 

الليربالية واليسارية. »طارق الدسوقي رجل أعامل وعضو حالياً يف الربملان عن حزب النور ]السلفي[. وهو يرأس اللجنة 

االقتصادية يف الربملان املرصي الجديد، وتشمل مهامه تسوية املنازعات مع املستثمرين السعوديني يف مرص. حسني حامد 

حسان، 80 عاماً، خبري يف املالية اإلسالمية، سبق أن شغل مناصب تنفيذية يف البنك الدويل اإلسالمي، وبنك ديب اإلسالمي، 

وبنك الشارقة الوطني اإلسالمي، واالتحاد الدويل للبنوك اإلسالمية. معبد عيل الجارحي يرأس الجمعية الدولية لالقتصاد 

اإلسالمي. ]يشغل أيضاً وظائف عليا يف مرصف اإلمارات اإلسالمي وبورصة ديب.[ إبراهيم العريب رجل أعامل قريب من 

اإلخوان املسلمني وعضو يف الغرفة التجارية للقاهرة. حسني القزاز مدير رشكة استشارية لألعامل وصديق لخريت الشاطر 

]3[ .«

وقد طرح العضو السابق يف الجامعة الذي تحاورت معه بيزنيس وييك السؤال الوجيه: ما هو موضع شك ليس هو 

انتساب اإلخوان للرأساملية النيوليربالية لحقبة مبارك، وإمنا قدرتهم عىل القطع مع أسوأ خصائصها. »ما سوف نراه هو 

ما إذا كانت رأساملية املحاسيب التي اتسم بها نظام مبارك ستتغري يف ظل قادة اإلخوان املؤيدين لقطاع األعامل مثل 

العامل والفالحون  الفقراء، »سوف يعاين  مالك والشاطر. وبالرغم من أن اإلخوان عملوا تقليدياً عىل تحسني ظروف 

بسبب هذه الطبقة الجديدة من رجال األعامل«، عىل حد قول الربقي. »وإحدى املشاكل الكربى مع اإلخوان املسلمني 

اآلن – وهي مشكلة مشرتكة بينهم وبني الحزب السيايس القديم ملبارك – هي زواج السلطة ورأس املال».]4[ »

هذا الزواج بني السلطة ورأس املال يلغي العقبة الرئيسية أمام تعاون الرأساملية املرصية مع اإلخوان املتمثّلة باملضايقات 
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القمعية التي كانت الجامعة تتعرض لها يف ظل مبارك. ويسعى اإلخوان املسلمون اليوم إىل تقليد التجربة الرتكية عن 

طريق إنشاء جمعية لرجال األعامل تُعنى بوجه خاص باملنشآت الصغرية واملتوسطة، وهي الجمعية املرصية لتنمية 

األعامل( ابدأ . )]EBDA ]5 إال أن اإلخوان ومحمد مريس، وعىل غرار حزب العدالة والتنمية الرتيك وحكومة رجب 

أردوغان، يطرحون أنفسهم كممثلني للمصالح املشرتكة للرأساملية املرصية مبختلف أحجامها، مبا يف ذلك املتعاونون مع 

النظام السابق الذين يشكلون، بطبائع األشياء، جزءاً هاماً من هذه الرأساملية، خصوصاً يف قمتها.

للتوفيقية الرأساملية اإلخوانية يف تشكيل الوفد املكوَّن من مثانني رجل أعامل الذي رافق  وميكن أن نرى مثاالً جيداً 

مريس يف رحلته إىل الصني يف أغسطس/آب 2012. وإذ يود الرئيس الجديد أن يضطلع بدور الوكيل املتجول للرأساملية 

املرصية عىل طريقة رؤساء الدول الغربيني، وُدِعَي عدة أرباب رشكات من املتعاونني مع النظام السابق إىل املشاركة يف 

الوفد. وأحد هؤالء هو محمد فريد خميس، صاحب رشكة النساجون الرشقيون الذي يفتخر بكونه أكرب مصنرِّع يف العامل 

للسجاد واملوكيت امليكانييك. وكان خميس عضواً يف املكتب السيايس للحزب الوطني الدميقراطي، حزب السلطة يف زمن 

مبارك، وعضواً يف الربملان بهذه الصفة. وضم الوفد أيضاً عضواً آخر يف املكتب السيايس للحزب الحاكم السابق معروف 

بأنه كان قريباً من جامل مبارك: رشيف الجبيل، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات املرصية وصاحب رشكة بوىل سريف 

املتخصصة يف األسمدة الكيميائية. ]6[ 

ويضع مريس نفسه يف نفس موقع أردوغان يف موضع تالقي فصائل متنوعة من رأساملية بالده ويف استمرارية مع املسار 

العام لهذه الرأساملية. بيد أن االختالف الرئييس يف هذا الصدد بني اإلخوان املسلمني وحزب العدالة والتنمية الرتيك – 

ومن ثُم بني مريس وأردوغان – ال يكمن يف الوزن النسبي للربجوازية الصغرية والرشائح الوسطى يف كٍل من املنظمتني 

بقدر ما يكمن يف الطبيعة ذاتها للرأساملية التي ميثلها كٌل منهام: رأساملية بلد »ناشئ« ذات غلبة صناعية وتصديرية 

يف الحالة الرتكية، ودولة ريعية ورأساملية تغلب فيها التجارة واملضاربة، وتحمل آثاراً عميقة لعقود من املحسوبية يف 

الحالة املرصية.

كان الهدف من رحلة الصني الرتويج للصادرات املرصية بغية الحد من العجز التجاري املرصي الذي يربو عىل 7 مليارات 

دوالر يف التبادالت بني البلدين. وسعى الوفد املرصي أيضاً إىل إقناع القادة الصينيني باالستثامر يف مرص، دون نجاح كبري 

يف هذا الصدد. بيد أن االستمرارية الجوهرية بني مريس ومبارك تجلت يف االعتامد الرصيح عىل الرساميل اآلتية من 

مجلس التعاون الخليجي – مع اختالف متثَّل يف حلول قطر محل اململكة السعودية بوصفها املصدر الرئييس لتمويل 

النظام الجديد، وهو أمر طبيعي يف ضوء العالقات بني اإلخوان املسلمني واإلمارة ]7[. وقد خصت قطر مرص بقرض 

مليار دوالر عىل مدى خمس سنوات يف مشاريع برتوكياموية وصناعية،  باستثامر 18  ملياري دوالر وتعهدت  قيمته 

وكذلك يف السياحة والعقارات، فضالً عن رشاء بنوك مرصية. ومن جهة أخرى، طلبت حكومة مريس قرضاً قدره 4.8 مليار 

دوالر من صندوق النقد الدويل، مشرية إىل استعدادها الكامل لالمتثال لرشوط الصندوق عىل صعيد التقشف يف امليزانية 

وغريه من اإلصالحات النيوليربالية.

إعادة النظر في الحريات النقابية

ونجد فكرة أولية عن هذه الرشوط يف مذكرة عن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أعدها صندوق النقد الدويل 

الثامنية يف مايو/أيار 2011: »يدخل إىل سوق العمل املرصية كل عام حوايل 000 700 شخص.  ملؤمتر قمة مجموعة 

وسوف يقتيض استيعابهم والحد من عدد العاطلني عن العمل حالياً اقتصاداً أكرث نبضاً بالحياة. وتحقيق ذلك يتطلب 

إجراءات جريئة، الكثري منها سيتعني تنفيذه من ِقبَل الحكومة التي ستفرزها االنتخابات العامة يف وقت الحق من هذا 
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العام. والتحديات الرئيسية التي ينبغي لإلصالح النهوض بها تشمل تشديد التنافس بحيث يكون الدخول إىل األسواق 

متاحاً أكرث أمام املستثمرين املحليني واألجانب؛ وخلق مناخ أعامل يجذب االستثامر الخاص ويستبقيه ويدعم املنشآت 

الصغرية؛ وإصالح أسواق العمل؛ وتخفيض العجز املايل بوسائل من بينها الحد من التبذير عن طريق سياسات الدعم 

العامة. ]...[ وستبقى الحاجة قامئة إىل استمرار التمويل الخارجي لعدة سنوات مقبلة، مبا يف ذلك التمويل من القطاع 

الخاص». ]8[ 

ولن يكون من شأن هذه القروض الجديدة سوى مفاقمة العبء الثقيل جداً أصالً للديْن املرصي، حيث متثرِّل خدمة 

الدين حالياً ربع نفقات ميزانية الدولة، وهي النفقات التي تزيد بنسبة %35 عن اإليرادات. وخيار املزيد من االستدانة 

ضمن املنطق النيوليربايل يعني أن الحكومة ستكون مضطرة بالرضورة إىل االقتطاع من رواتب املوظفني الحكوميني ومن 

الدعم واملعاشات واإلعانات التي تذهب ألشد املعوزين. وقد سبق ملريس أن وعد وفداً من رجال األعامل جاء إىل مرص يف 

سبتمرب/أيلول 2012 يف زيارة نظمتها غرفة التجارة األمريكية بأنه لن يرتدد يف إدخال إصالحات بنيوية صارمة ليك ينهض 

باقتصاد البلد من جديد ]9[. هذه التوجهات االقتصادية تقرتن حتمياً باالستعداد لقمع النضاالت االجتامعية والعاملية، 

ذلك االستعداد الذي تلوح أفقه يف جهود الحكومة الجديدة الرامية إىل إلغاء الحريات النقابية التي تم انتزاعها بفضل 

االنتفاضة، بينام تتكاثر حاالت ترسيح النقابني.

والحقيقة أن مريس وحكومته، ومن ورائهام اإلخوان املسلمون، يقودون مرص إىل كارثة اقتصادية واجتامعية. فالوصفات 

النيوليربالية املطبَّقة يف املناخ االجتامعي-االقتصادي الراهن يف مرص قد أثبتت منذ زمن طويل وإىل حد بعيد عجزها عن 

إخراج البالد من الحلقة املفرغة للتخلّف والتبعية، بل عىل العكس، أغرقتها أكرث يف تلك الحلقة املفرغة. هذا ومن شأن 

عدم االستقرار السيايس واالجتامعي العميق الناجم عن االنتفاضة أن يجعل أفق النمو املدفوع باالستثامرات الخاصة 

أقل احتامالً بعد. ويحتاج املرء إىل جرعة عالية من اإلميان ليصّدق أن قطر سوف تعورِّض شح االستثامرات العامة يف مرص.

ويف زمن مبارك، كان املالذ املتبقي للفقراء يتمثّل يف الصدقة ممزوجًة بـ«أفيون الشعب«. فعىل مدى عقود، وعدهم 

اإلخوان املسلمون بأن »اإلسالم هو الحل«، حيث يتخفى وراء هذا الشعار األجوف عجزهم عن صياغة برنامج اقتصادي 

أبرز خالد حروب، »يف  فمثلام  الحقيقة.  قد دقت ساعة  القائم. وها  الُحكم  يطبقه  الذي  عن ذلك  مختلف جوهرياً 

الحقبة القادمة سوف تتعرّض هاتان املسألتان، أو اآلليتان: شعار »اإلسالم هو الحل«، والنطق باسم الدين وما متثالنه 

من حمولة أيديولوجية، الختبار علني وشامل يف مخرب الوعي الشعبي. رمبا يأخذ هذا االختبار ردحاً من الزمن، وقد 

يلتهم عمر جيل بأكمله، لكن يبدو أنّه مل يعد مثة مناص من عبور هذه املرحلة التاريخية من عمر الشعوب العربية 

يك يتحّول وعيها تدريجاً من الهوس املبالغ فيه بالهوية إىل وعي الواقع سياسياً واجتامعياً واقتصادياً. أو بلغة أخرى أن 

يتحّول وعي الشعوب والراي العام من طوىب تعليق اآلمال عىل شعارات أيديولوجية حاملة إىل مواجهة الواقع ومحاكمة 

األحزاب والحركات بناًء عىل ما تقّدمه من برامج فعليّة وحقيقية عىل األرض»]10[ 

هاهم تجار »أفيون الشعب« قد وصلوا إىل السلطة. ومن شأن ذلك حتامً أن يُضعف املفعول املنورِّم لوعودهم، خصوصاً 

حينام ال يتوفَّر لهم – بخالف زمالئهم اإليرانيني – ريٌع نفطي كبري يتيح لهم رشاء رضا قطاع عريض من السكان أو 

رضوخهم. وكان مكسيم رودنسون قد أحسن التعبري عن املسألة قبل أكرث من ربع قرن. »ال أعرف إىل متى ستستمر 

الحركة األصولية، فقد يصل ذلك إىل ثالثة أو حتى خمسة عقود من اآلن. لكنها يف جوهرها حركة عابرة. وهي ستبقى، 

طاملا كانت خارج الحكم، منوذجاً مثالياً تغذيه اإلحباطات واملظامل االجتامعية الدافعة إىل التطرف. أما نبذ الحكم الديني 

فلن يحصل اال بعد تجربة طويلة من املعاناة يف ظله )تذكر كم استغرقنا ذلك يف أوروبا!(. باختصار: األصولية اإلسالمية 
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ستواصل سيطرتها عىل املرحلة زمناً طويالً. عندما يفشل نظام أصويل بشكل ال يقبل الشك ويقود اىل طغيان واضح 

ومجتمع تراتبي خانع، أو يعاىن نكسات من املنظور الوطني، سيقود ذلك الكثريين إىل السعي نحو البديل. لكن هذا 

يتطلب وجود بديل يتمتع باملصداقية ويثري الهمم ويعبىء الشعب. إنه بالتأكيد ليس باألمر السهل». ]11[ 

هذا املقال مقتبس من كتاب جلبري األشقر، الشعب يريد: بحث جذري يف االنتفاضة العربية، الذي صدر هذا الشهر 

بالفرنسية. وقد ترجمه إىل العربية عمر الشافعي بالتعاون مع الكاتب وسوف يصدر قريباً عن دار الساقي يف بريوت

 : Lesوجامعة لندن. صدر له مؤّخراً كتاب حول العرب واملحرقة SOAS أستاذ يف معهد الدراسات الرشقية واإلفريقية* * 

 Arabes et la Shoah. La guerre israélo-arabe des récits, Sindbad/Actes Sud, Paris, 2009املؤلفات السابقةالصادرة: 

»الرشق املتأّجج«، طبعة جديدة 2004. الصادر عن مؤلفاتPage deux ، لوزان، 2003، و«صدمة الهمجيات«، 10/18 باريس، 

آخر مؤلفاته: العرب واملحرقة النازية: حرب املرويات العربية-اإلرسائيلية، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ودار الساقي، بريوت، 

2010. Le Peuple veut : une exploration radicale du soulèvement arabe, Actes Sud/Sindbad, Arles, 2013

 ]1[كان السيد الشاطر هو املرّشح األول لإلخوان املسلمني يف االنتخابات الرئاسية. وبعد رفض ترشيحه استُبدل بالسيد مريس.

 ]2[ Suzy Hansen, “The Economic Vision of Egypt‘s Muslim Brotherhood Millionaires”, Bloomberg

Businessweek, 19 April 2012.

 ]3[ Nevine Kamel, “One Sure Thing: A Pro-Market Egyptian Constitution”, Ahram Online, 4 April 2012,

http://english.ahram.org.eg/NewsCon....

]4[ Hansen, “The Economic Vision.”

  Nadine Marrouchi, “Senior Brotherhood Member Launches Egyptian Business Association”,5[انظر[ 

Egypt Independent, 26 March 2012, http://www.egyptindependent.com/nod....

 : “Mubarak Era Tycoons Join Egypt President in China”, Al-Ahram6[هذه املعلومات مأخوذة من املقال التايل[ 

Online, 28 Aug. 2012, http://english.ahram.org.eg/NewsCon....

http://www. ، 2012 7[آالن غريش: »اإلسالميّون وتحديات الحكم«، لوموند ديبلوماتيك النرشة العربية، ترشين الثاين/نوفمرب[ 

 mondiploar.com/article41... ]8[ Staff of the International Monetary Fund, Economic Transformation in

 MENA: Delivering on the Promise of Shared Prosperity, Group of Eight Summit, May 27, 2011, Deauville,

France )Washington, DC: IMF, 2011(.

  Aya Batrawy, “Egypt Vows Structural Reforms, Meets US Executives,” Associated Press, 9 Sept.9[انظر[ 

2012.

 ]10[خالد حروب، يف مديح الثورة: النهر ضد املستنقع )بريوت: دار الساقي، 2012(، ص .119

]11[ جلبري األشقر، ”املسترشق الفرنيس الراحل مكسيم رودنسون وشؤون اإلسالم السيايس واألصولية“، الحياة، 5 سبتمرب/أيلول 

.2004
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أربعة�أيام�هزت�العالم
الخميس 4 متوز )يوليو( 2013

سامح نجيب

ما حدث يوم 30 يونيو هو بال أدىن شك بداية تاريخية ملوجة جديدة من موجات الثورة املرصية، بل أنها املوجة األكرب 

منذ يناير 2011. وقد قدرت أعداد الجامهري التي تظاهرت يف ذلك اليوم األسطوري مبا يتجاوز 17 مليون مواطن وهو 

حدث غري مسبوق تاريخياً. وهو يتجاوز يف مغزاه مشاركة الفلول أو التأييد الظاهري للجيش والرشطة. فاملظاهرات 

الجامهريية املليونية أحداث شديدة الندرة يف التاريخ البرشي وتأثريها عىل وعي وثقة الجامهري يف أنفسهم ويف قدرتهم 

عىل تغيري مسار التاريخ يتجاوز حدود الشعارات املرفوعة والبدائل السياسية املطروحة.

النخبة اإلسالمية ليصلوا هم  الليربالية استخدام هذا الزخم الجامهريي لإلطاحة بحكم  النخبة الربجوازية  نعم أرادت 

الحكم بتأييد ودعم املؤسسة العسكرية. وصحيح أن الفلول يريدون العودة إىل الساحة السياسية من خالل هذه املوجة 

الثورية الجديدة. ولكن للثورات الجامهريية منطقاً خاصاً غري قابل للخضوع ألوهام ومخططات الليربالية والفلول حتى 

وإن تأثرت قطاعات من تلك الجامهري بشكل مؤقت بشعارات ووعود تلك النخب كام تأثرت من قبل بشعارات ووعود 

النخب اإلسالمية. نعم هناك تأثر بالحملة اإلعالمية والدعائية الضخمة التي تقوم بها قطاع الطبقة الحاكمة املعادي 

لإلخوان حول وقوف الجيش والرشطة مع الشعب وحول حيادتهم ووطنيتهم بل وثوريتهم! ولكن هذا التأثر لحظي 

وسطحي وال ميكنه محو ذاكرة الجامهري وخربتهم املبارشة للطبيعة املضادة للثورة واملعادية للجامهري سواء للمؤسسة 

العسكرية أو األمنية.

الثورة املرصية  اإلنقاذ ألهداف  املتمثلة يف جبهة  الليربالية  املعارضة  املؤقت هو خيانة  التأثر  لهذا  الحقيقي  والسبب 

ولدماء الشهداء من أجل طريق مخترص إىل السلطة، وغياب بديل سيايس ثوري موحد قادر عىل فضح تلك الجبهة 

وكسب الجامهري حول برنامج ومرشوع ثوري ملموس قادر عىل تجاوز النخبة اإلسالمية والليربالية معاً وامليض قدماً 

يف تعميق الثورة املرصية وكنس كل مؤسسات النظام القديم مبا فيها املؤسسات العسكرية واألمنية، وهم قلب الثورة 

املضادة.

مل تثور الجامهري من جديد رغبًة يف الحكم العسكري أو حباً للبديل الليربايل الفلويل لإلخوان. ثار الجامهري من جديد ألن 

مريس واإلخوان خانوا الثورة ومل يحققوا أياً من مطالب الثورة من عدالة اجتامعية أو حرية أو كرامة إنسانية أو قصاص 

لشهداء الثورة، سواء الذين سقطوا عىل يد مبارك والعاديل أو عىل يد املجلس األعىل للقوات املسلحة أو عىل يد اإلخوان 

والداخلية خالل فرتة حكم اإلخوان.

بل عّمق حكم اإلخوان من نفس سياسات نظام مبارك من إفقار وفساد ودفاع مستميت عن مصالح كبار رجال األعامل 

ومن خدمة املصالح األمريكية والصهيونية.

وبدالً من تطهري أجهزة الدولة من الفساد ومن من لطخت أياديهم بدماء شهداء الثورة سواء وزارة الداخلية أو املؤسسة 

العسكرية واملخابرات، عقدوا الصفقات معهم أمالً يف مشاركة اإلخوان مع الفلول ورجال نظام مبارك يف إدارة الدولة.

وأصبح حكم اإلخوان هو مجرد امتداد عىل كافة األصعدة لحكم مبارك الذي ثار ضده الشعب املرصي.

التاريخي. مل يفهم اإلخوان هذا الجوهر فتبخرت  هذا هو جوهر االنفجار الثوري الجديد والذي بدأ بيوم 30 يونيو 
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اإلنقاذ  املتمثلة يف جبهة  املدنية  العسكرية وواجهتهم  قادة املؤسسة  أيضاً  شعبيتهم خالل شهور. وهذا ما ال يفهمه 

العسكري ومبارك من  انتهجها مريس واملجلس  التي  السياسات  بليربالييهم وفلولهم. فليس بجعبة هؤالء سوى نفس 

ونفس  الخليج  يف  الظالم  مباملك  االسرتاتيجي  التحالف  نفس  الجديدة،  الليربالية  االقتصادية  السياسات  نفس  قبلهم. 

التبعية املذلة لالستعامر األمرييك والصهيوين.

تحاول حكومات ووسائل اإلعالم األمريكية واألوروبية الربجوازية وصف ما يحدث يف مرص عىل أنه مجرد انقالب عسكري 

عىل رئيس منتخب دميقراطياً، أي إنقالب عىل »الرشعية« الدميقراطية الشكلية. ولكن ما حدث يف الواقع هو تجاوز 

الدميقراطية الشكلية بصناديقها ورشعيتها من خالل دميقراطية الثورة الجامهريية؛ وهي دميقراطية مبارشة تخلق رشعية 

ثورية وتفتح اآلفاق ألشكال جديدة من سلطة الجامهري تتقزم أمامها دميقراطية الصناديق املؤقتة والتي ال تنتج سوى 

دميومة حكم الربجوازية بأجنحتها املختلفة واستمرار سلطة أجهزة الدولة الرأساملية مع إيهام الجامهري أنهم يحكمون 

من خالل صناديق ال تفتح لهم إال مرة كل عدة سنوات الختيار من من النخبة الربجوازية سيحكمهم ويستغلهم وبدون 

االقرتاب بالطبع من أجهزة الدولة والرشكات الرأساملية املحصنة من لعبة الصناديق.

ما حدث يف مرص هو قمة الدميقراطية، ثورة املاليني لإلطاحة املبارشة للحكم. أما اإلزاحة العسكرية ملريس فلم تكن سوى 

تحصيل حاصل بعد أن رأت املؤسسة العسكرية أن الجامهري قد حسموا األمر يف شوارع وميادين مرص. فعل السييس يف 

3 يوليو 2013 ما فعله طنطاوي من قبله يف 11 فرباير 2011، وهو رضوخ إلرادة الجامهري الثائرة ليس من باب الثورية 

أو الوطنية، ولكن من باب الخوف من الثورة. فإن مل يكن السييس قد تدخل إلزاحة مريس، مل تكن الثورة ستتوقف عند 

اإلطاحة مبريس واإلخوان بل كانت مؤهلة - ومازالت - للتحول إىل ثورة اجتامعية شاملة تطيح بالدولة الرأساملية كلها 

مبا فيها قيادات املؤسسة العسكرية.

املؤسسة العسكرية معادية للثورة املرصية، تخلصت من مبارك لتنقذ نفسها من نريان الثورة، وتتخلص اآلن من اإلخوان 

ومريس، حلفاء األمس أيضاً خوفاً من يصل إليها زلزال الثورة. وكام تأثرت قطاعات واسعة من الجامهري بوهم حيادية 

الجيش ووقوفه مع الثورة يف بدايات حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة، تتأثر اليوم بالدعاية الكاذبة حول بطولية 

وثورية السييس وجرناالته.

وكام تجاوزت الجامهري رسيعاً تلك الدعاية يف أيام طنطاوي من خالل الخربة والنضال، ستتجاوز يف األسابيع والشهور 

القادمة وهم »الجيش والشعب إيد واحدة« من جديد.

املظاهرات  تنعكس فقط يف  مل  الجبارة  القوة  برئيسني يف 30 شهر. هذه  اإلطاحة  املرصية من  الجامهري  لقد متكنت 

املليونية ولكن أيضاً يف موجات متتالية من اإلرضابات العاملية واالحتجاجات الشعبية. فالثقة السياسية تتحول إىل ثقة 

يف النضال االجتامعي واالقتصادي والعكس صحيح.

لقد راهن الجيش بعد املوجة الثورية األوىل عىل قدرة اإلخوان التنظيمية والجامهريية عىل استيعاب وإجهاض الثورة. 

املساحة  ولكن  الهدف.  بنفس  الليربالية  املعارضة  الجيش عىل  يراهن  واآلن  وانتهى يف 6/30.  الرهان  وقد فشل هذا 

الشاسعة بني توقعات الجامهري الثائرة وبني ما تقدمه تلك القوى الليربالية من سياسات اقتصادية واجتامعية وسياسية 

يف ظل أزمة اقتصادية عنيفة ستؤدي رسيعاً إىل فضح تلك القوى ومن ورائهم الحكام الحقيقيني ملرص املؤسسة العسكرية 

واملؤسسات األمنية.

أحد املخاطر التي سنواجهها يف األسابيع والشهور القادمة هو أن موجة القمع املوجهة تجاه اإلخوان والحركة اإلسالمية 
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واالحتجاجات  العاملية  الحركة  لرضب  والرشطة  الجيش  قبل  من  وأمنياً  الليربالية  القوى  قبل  من  دعائياً  ستستخدم 

اإلسالميني  مواجهة  يف  لثقتها  األمنية  األجهزة  استعادة  إن  الحرجة«.  املرحلة  »هذه  يف  االستقرار  بحجة  الجامهريية، 

سيرُتجم بال شك إىل موجات من القمع لإلرضابات واالعتصامات بغطاء إعالمي برجوازي كثيف.

لذا يجب علينا أن نكون متسقني يف مواجهة كافة أشكال التنكيل والقمع التي يتعرض لها اإلسالميني من اعتقاالت وغلق 

فضائيات وجرائد، فام يحدث اليوم لإلسالميني سيحدث غداً للعامل واليسار.

إن معضلة الثورة املرصية اليوم هي الضعف السيايس للقوى الثورية املتبنية مطالب استمرار الثورة ويف القلب منها 

املطالب االجتامعية. تلك القوى التي لن تكتفي بدميقراطية الصناديق ولن تقبل استمرار سياسات اإلفقار الرأساملية ولن 

تتخىل عن مطالب القصاص لدماء شهداء الثورة وستظل مرصة عىل اإلطاحة بدولة مبارك مبؤسساتها األمنية والعسكرية 

والقضائية والتي ما زالت تسيطر عىل البالد ومازالت تحمي مصالح كبار رجال األعامل وفلول مبارك ومازالت مستنقع 

كبري للفساد والنهب واالستبداد.

عىل القوى الثورية اليوم أن توحد صفوفها وتطرح نفسها كبديل سيايس ثوري مقنع للجامهري. بديل لقوى الليربالية 

الصاعدة اليوم عىل أكتاف العسكر ولقوى اإلسالم السيايس والتي هيمنت لعقود عىل قطاعات واسعة من الجامهري. 

علينا خلق منرب يوحد بني النضال االقتصادي واالجتامعي يف صفوف العامل والفقراء وبني كافة القطاعات املضطهدة يف 

املجتمع، فهؤالء هم من لهم مصلحة يف استمرار الثورة ويف إسقاط قلب النظام وليس فقط ممثله سواء كان مبارك أو 

مريس يف السابق، ورمبا الربادعي يف املستقبل القريب. لنبدأ من اآلن التحضري للثورة املرصية الثالثة القادمة ال محال، 

ولنكن مستعدين لقيادة هذه الثورة للنرص النهايئ. لقد أثبتت الجامهري من جديد أن طاقتهم الثورية ليس لها نهاية 

وأن ثورتهم بالفعل ثورة دامئة. فلنكن عىل قدر املسئولية التاريخية ولنعمل معاً إلنجاح الثورة.
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االنطباعيون�والثورة
الجمعة 5 متوز )يوليو( 2013

أزنزار

األيام األربعة املرصية »التي هزت العامل« عىل حد تعبري رفاقنا »االشرتاكيني الثوريني مبرص« هزت أيضا تقدميينا الزائفني 

باملغرب الذين هجروا حقل »التعاطف مع الثورة«، بعد وصول اإلسالميني إىل الحكم بواسطة االنتخابات نادبني مصري 

الشعوب التي تحول ربيعها إىل خريف.

عندما فازت حركة النهضة اإلسالمية التونسية بأغلبية مقاعد املجلس التأسييس وتالها فوز املرشح اإلخواين محمد مريس 

يف االنتخابات الرئاسية، صعدت أصوات عديدة تتحدث عن تحول »الربيع العريب« إىل »خريف عريب« وعن »تسونامي 

 « األشقر  لجلبري  املوفق  التعبري  »الحضارة«. عىل حد  بل مبكتسبات  الثورة فقط  ليس مبكتسبات  إسالمي« سيعصف 

رسعان ما رأينا تكاثر طيور الشؤم التي استغلت رهاب اإلسالم يك تعلن أن »الربيع العريب« سوف يفيض إىل ديكتاتوريات 

السلفيني يف هذه  الساقطة..«، مستغلة ذلك- إىل جانب جرائم  النظم  الندم عىل  شمولية إسالمية من شأنها أن تثري 

البلدان وخصوصا بسوريا- لتحقري االنتفاضة العربية يف مجملها.

تىل ذلك هجوم عىل الثورة يستقي بنوده من الدعاية الرجعية التقليدية؛ ما كان عىل الشعوب أن تثور وأفضل لها لو 

مل تسقط حكم مبارك وبنعيل، الذين- عىل األقل- كانا يحافظان عىل النزر اليسري من الحريات الفردية وهامش- وإن 

كان ضيقا- من حرية اإلعالم.

تناسلت األصوات الرجعية باملغرب مؤكدة بأن »املخزن« أكرث تقدمية من حركات اإلسالم السيايس، وأن التناقض معه 

اإلسالميني  الذي جعل  السيايس  املسلك  نفس  أنه  متجاهلني  »الرئييس«،  الخطر  لدرء  العمل  ثانوي«، ويجب  »تناقض 

يحتلون ساحة املعارضة التي أخالها اليسار بعد هزميته والليرباليني بعد خيانتهم للجامهري.. مؤدى الهجوم يف نهاية 

املطاف؛ الثورة عملية ال فائدة منها وعىل الجامهري أن تتمسك بحظائر الطاعة.

بعض من هؤالء اتخذ له مسلكا آخر غري مسلك الثورة وادعى أن األمر يتعلق بالذهنيات وبلغ بهم التشاؤم حد القول- 

مستعينني مبقوالت االسترشاق- أن قدر هذه الشعوب أن تحكم هكذا وتبقى إىل األبد متخلفة.

إن االنطباعيني هؤالء ال يرون إال سطح األحداث غري معنيني مبا يقع يف أعامق املجتمع، غري مدقني فيام يسمونه »خريفا 

عربيا« ومنزهني أنفسهم عن التناول العلمي ملا يطلقون عليه »تسونامي إسالمي«.. وأن هذا التسونامي سطحي متاما 

مثل تفكريهم ولن يستطيع الوقوف أمام انتفاضة الشعوب، هذه األخرية التي كان ال بد لها أن متر بتجربة اإلسالميني.

حقيقة الخريف العربي والتسونامي اإلسالمي

توقعه،  ميكن  كان  الذي  األمر  وهو  إسالمي«،  »تسونامي  يف حدوث  بالتأكيد  العربية  االنتفاضة  زلزال  تسبب  «بينام 

فإن »التسونامي« كان باإلجامل محدود الحجم والنطاق. وجدير بنا أيضا أن نذهب باملجاز إىل منتهاه. فالتسونامي 

ظاهرة عابرة؛ وهو نادرا ما يبتلع اليابسة بشكل دائم. ومن املمكن جدا، مع مرور الوقت، أن نكتشف أن »التسونامي 

اإلسالمي« كان نقطة الذروة يف بزوغ األصولية اإلسالمية الجاري منذ سبعينيات القرن العرشين، وكذلك نقطة انطالق 

دورة سياسية جديدة يف املنطقة العربية، دورة تحددها السريورة الثورية الطويلة األمد التي أطلقها محمد البوعزيزي 

يف تونس يف 17 ديسمرب 2010«. )جلبري األشقر، الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية، دار الساقي، ص 269(.
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لقد كان ظاهرة عابرة- حتى اآلن- فمرور اإلسالميني من امتحان السلطة كشف ادعاءاتهم أمام الجامهري، لقد ترششحت 

شعاراتهم تحت كشافات التاريخ الكربى وتأكدت الجامهري أن شعار »اإلسالم هو الحل« ليس إال صدفة فارغة من كل 

مضمون اجتامعي واقتصادي، إال ذلك الجانب املوال لنفس الرأساملية التي كان مبارك وبنعيل يخدمانها..

يف صعود الحركة اإلسالمية السحري كمن انهيارها الحتمي.. فقد ثارت ضدها اآلمال التي استثارتها يف الجامهري ملدة 

نصف قرن. وعندما تقاعسوا عن تجسيدها عىل األرض الواقع نبذتها هذه الجامهري نفسها التي رفعتها إىل السلطة.

إن ظهور اإلسالميني يف السلطة مبثابة خدام نفس النظام االقتصادي- االجتامعي القائم عىل الظلم االجتامعي وعجزهم أو 

باألحرى رفضهم االستجابة ملطالب الجامهري، ال يتعلق بانتهازيتهم أو متاجرتهم بالدين- فقط- بل بطبيعتهم االجتامعية 

والرتكيبة الطبقية لحركتهم والوالءات الطبقة لقياداتهم، فـ«الربجوازية الصغرية تخفي تحت ظواهرها املتشددة تزلفها 

لقوة الرثوة«. )تاريخ الثورة الروسية، ليون تروتسيك(.

إن »طبيعة الحزب ال تحددها يف املقام األول طبيعة مرجعياته األيديولوجية العامة، وال نوع »القيم« األخالقية التي 

يتبناها. بل هي تتحدد، قبل كل يشء، بطبيعة الفئات االجتامعية التي ترتبط بها قيادته ارتباطا عضويا وبالطريقة التي 

يعرب عنها املرشوع الحكومي الحقيقي للحزب عن آراء تلك الفئات ومصالحها وتطلعاتها«. )جلبري األشقر، الشعب يريد.. 

ص 272(.

وهو نفس ما ينطبق عىل »إسالميينا« باملغرب، فرغم التشدد السيايس واالنغالق األخالقي وإدعاء املعارضة الالمتصالحة، 

ال يختلف برنامجهم يف شقه االجتامعي والسيايس عام يدافع عنه الليرباليون وما يطبقه النظام )وصفات مؤسسات رأس 

املال الدويل(.. إضافة إىل كون مرشوعهم السيايس أكرث استبدادية وتيوقراطية.

«إن التصور العام الذي ينتظم املرجعية التشاركية يقوم عىل دعم حرية املبادرة، مبا يعني التقاطع مع الليرباليني يف هذه 

النقطة«. )نجيب بوليف، حوار مع جريدة التجديد، عدد 1229 بتاريخ 31- 08- 2005(.

لعقود: »بل  االشرتايك  االتحاد  به  يتغنى  كان  »املعارضة« فال ميكن متييز مرشوعها عام  للعدل واإلحسان  بالنسبة  أما 

أكرث من  أنفسهم محارصين يف  املخزنية وجدوا  االقتصادية  املؤسسات  الدائرين يف فلك  االقتصاديني غري  الفاعلني  إن 

موقع استثامري ويف أكرث من سوق نتيجة املنافسة غري املتكافئة وغري الرشيفة بني الطرفني، مام أثر سلبا عىل الحركية 

االقتصادية التنافسية التي لو كانت تجري يف أجواء من العدل والحرية وتكافؤ الفرص لكان لها آثار إيجابية واضحة عىل 

االقتصاد الوطني وعىل دخل الفئات االجتامعية املترضرة.« )وثيقة جميعا من أجل الخالص، موقع الجامعة عىل النت(.

إن نقطة التالقي هذه بني اإلسالميني وبني األنظمة القامئة وحلفائها الليرباليني هي ما يتغافل مع االنطباعيون الذين 

يدعون »التقدمية« و«اليسارية«.. فبدل مهاجمة اإلسالميني عىل صعيد برنامجهم االقتصادي نراهم يركزون عىل نقاط 

الخالف »األخالقية« و«السياسية املحضة« ما يخلق أرضية تالقي مع الليرباليني وملا ال مع نفس األنظمة املستبدة القامئة.

التسونامي اإلسالمي باألرقام

ملعرفة املدى الحقيقي لالكتساح اإلسالمي علينا التحدث بالوقائع واألرقام، و«الحساب ال يعرف تشاؤما وال تفاؤال« عىل 

حد تعبري تروتسيك.

مل تعمل الثورة إال عىل إظهار ما كان معدا قبلها.. وما كان واضحا هو أن اإلسالميني بحكم عقود من معارضة األنظمة 

)القومية  العلامنية  املقاومة  انهال عليهم واستفادتهم من سياق عاملي مطبوع برتاجع  الذي  السابقة والقمع الرشس 
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النفطية.. كان بديهيا أن أي  امللكيات  القادم من  املايل  الدعم  الكبري من  اليسارية( لإلمربيالية والحجم  أو  الربجوازية 

انتخابات »حرة« بعد االنتفاضة سيكون املستفيد األول منها هي اإلسالميني، خصوصا وأن املنافسة كانت هزيلة.

لكن تلك االستفادة املتجلية يف االكتساح اإلسالمي لالنتخابات كان محدودة ونسبية:

إذا أخذنا بعني  املقاعد. ولكن  التأسييس بـ%37 من األصوات، و %41 من  انتخابات املجلس  النهضة يف  فازت حركة 

الناخبني  أقل من نصف  االنتخابية، وأن  اللوائح  املؤهلني سجلوا أسامءهم يف  الناخبني  أقل من %55 من  االعتبار أن 

املسجلني قد توجهوا بالفعل إىل صناديق االقرتاع.. فإن حركة النهضة مل تحصل يف الواقع سوى عىل أقل من %19 من 

أصوات الناخبني املسجلني وأقل من %9 من مجموع الناخبني املؤهلني.

ويف مرص كانت النتيجة، خالل املرحلة األوىل من االنتخابات الرئاسية، يف 23 و24 مايو 2012، والتي أدىل خاللها 23.7 

مليون ناخب بأصواتهم، أن مرشح اإلخوان املسلمني، محمد مريس، مل يحصل سوى عىل %24.8 من األصوات، أي 8.5 

مليون صوت مقابل أكرث من 10.1 ماليني صوت كان االئتالف الذي قاده حزبه قد حصدها يف االنتخابات الربملانية. 

وخالل الجولة الثانية من الرئاسية، يف 16 و17 يونيو 2012 مل يحصل مريس سوى عىل %51.7 من األصوات )13.2 مليون 

صوت(، متقدما عىل منافسه بأقل من مليون صوت.

وحتى يف قلعة االكتساح اإلسالمي هذه متكن مرشح »اليسار« »حمدين صباحي« من اكتساح القالع الرئيسية للثورة 

حيث حاز عىل أكرث من %20 من األصوات )أكرث من 4.8 ماليني صوت(. و«املفاجأة األكرب هي النتيجة التي حققها 

األصوات ويف  القاهرة عىل %27.8 من  الصدارة: حاز يف  احتل  االنتفاضة، حيث  البلد ويف  الرئيسيتني يف  املدينتني  يف 

اإلسكندرية )وهي مدينة كان ينظر لها عىل أنها معقل اإلسالميني( %31.6 فضال عن بورسعيد، خامس مركز مديني 

مرصي، حيث حصل عىل %40.4 من األصوات.»

وكانت النتيجة بالنسبة لإلسالميني أسوأ يف ليبيا أثناء انتخاب أعضاء املؤمتر الوطني 7 يوليوز 2012، حيث مل يحصل 

»حزب العدالة والبناء« الذي أسسه فرع اإلخوان املسلمني سوى عىل %10.3 من األصوات املدىل بها )عدد املسجلني 

يف القوائم االنتخابية 2.9 مليون من الناخبني املحتملني، أدىل منهم 1.8 مليون ناخب بأصواتهم أي %62 من الناخبني 

الليرباليون.  الوطنية، وهو تحالف يهيمن عليه  القوى  التي حازها تحالف  املسجلني(، أي أقل من ربع نسبة 48.1% 

)األرقام الواردة أعاله مقتبسة من كتاب جلبري األشقر، الشعب يريد...(.

باملغرب أفرزت نتائج انتخابات 25 نوفمرب 2011 فوزا »كاسحا« لحزب العدالة والتنمية الذي حصد 107 مقعدا من أصل 

395.. لكن األرقام خادعة إذا مل نضعها يف سياقها الحقيقي.. فهذه املقاعد ال متثل إال %27 من مقاعد الربملان، صوت 

عليها 13 مليون مسجل يف القوائم االنتخابية من بني 24 مليونا ممن يحق لهم التصويت. فاكتساح العدالة والتنمية 

يظهر بلغة األرقام عىل الشكل التايل: %7.5 من املسجلني و %4 من مجموع الكتلة الناخبة.

هذه هي حقيقة االكتساح اإلسالمي.

تمرد المصريين

الفردية« ويلطمون خدودهم بكاء عىل وطن غلفه  الذي كان فيه »االنطباعيون« يندبون حظ »الحريات  الوقت  يف 

التشادور وأخالق البدو.. كانت الجامهري تواجه سلطة الربجوازية ووجهها اإلسالمي مبرص مبظاهرات شوارع وإرضابات 

مصانع ومحاوالت فرض عصيانات مدنية وتعبئة قطاعات املجتمع املرصي ضد هذا املسخ الليربايل املتلبس باإلسالم.
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آالف اإلرضابات ومواجهات رشسة مع الرشطة والجيش الحاميان لسلطة اإلخوان الخادمة بدورها للسلطة االقتصادية 

واالجتامعية للربجوازية املرصية واملطبقة للتعاليم املنزلة من صندوق النقد الدويل من تقشف وحرمان من الحقوق 

االجتامعية.

عام من النضاالت الرشسة انتهى، بعد حملة جمع عرائض حملة »مترد« الداعية إىل انتخابات رئاسية مبكرة، بأربعة أيام 

من التظاهرات املليونية الجامهريية فاقت ما سجلته الثورة األوىل ضد مبارك. وبعد أربعة أيام تدخل الجيش وعزل 

الرئيس محمد مريس إلبقاء الثورة يف حدود تغيري رأس النظام، يف إعادة لنفس السيناريو الذي قام به طنطاوي واملجلس 

العسكري حني خلعوا مبارك.

فجأة طلع انطباعيونا املتشامئون وأصبحوا ثوارا يتغنون بعظمة الشعب املرصي وثورته، مكتفني مرة أخرى بحدودهم 

االنطباعية.. مؤكدين سقوط اإلسالم السيايس إال غري رجعة متناسني أن فصيال واحدا فقط هو الذي لحقته هزمية ال ميكن 

اعتبارها نهائية.. وأن هناك الفصيل األشد رجعية املرتبط بالسعودية »السلفيني« الذي ركب موجة مترد املرصيني وقد 

يكون له دور يف ما ييل من الثورة املرصية.

إن الرتبة االجتامعية- االقتصادية التي أفرزت اإلسالم السيايس ال زالت قامئة وإن تبدلت رشوطها السياسية نوعيا، فالفقر 

والظلم االجتامعي الذي يرمي بقطاعات عريضة من املجتمع يف حضن السلفيني ال زالت تفعل فعلها بل قد تكون أقىس 

يف ظل حكومة »ليربالية« تحت حامية العسكر.

إن رشط الهزمية السياسية النهائية لإلسالم السيايس هي نفسها رشوط هزمية جميع املشاريع السياسية للسلطة الربجوازية؛ 

»ثورة دامئة« تعصف مبجمل نظام االضطهاد االقتصادي والظلم االجتامعي واالستبداد السيايس، وهذا ما ال ننتظره من 

»أصدقائنا االنطباعيني« فهم رسعان ما سيعودون إىل أوكارهم منتقدين سيطرة العسكر عىل السلطة مرددين املقدمة 

نفسها: ما كان عىل الجامهري أن تثور.

الثورة قادمة ال محالة فلنعد لها العدة

أزنزار

===============================================
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من�خلق�شروط�االنقالب�في�مصر؟�فليمعن�اإلخوان�النظر�جيدا�في�المرآة
السبت 6 متوز )يوليو( 2013

أزنزار

الحكم  الثورة املرصية ضد حكم اإلخوان، وعزلهم ملحمد مريس وتعطيل  أما  الطريق  العسكر مبادرة قطع  بعد أخذ 

بالدستور، تعالت أصوات اإلسالميني زاعقة بالخروج عن الرشعية الدستورية ورضب مبادئ الدميقراطية عرض الحائط.

«مرص: الجيش ينقلب عىل الرئيس املنتخب«، كان هذا عنوان مقال إخباري نرش بتاريخ 4 يوليوز 2013 عىل موقع 

جامعة العدل واإلحسان اإللكرتوين، وأضاف املقال أن القوات املسلحة عطلت » يف انقالب عسكري عىل الرشعية، العمل 

بالدستور الذي أقره الشعب املرصي يف االستفتاء«... استهوال إسالميي املغرب ملا يقع مبرص عمال باملثل الشعبي »إرضب 

املربوط.. يخاف السايب.»

زعيق اإلسالميني مرده أن الجيش ارتد ضدهم، ومل يسمع لهم صوت عندما كان الجيش طيلة الفرتة االنتقالية يقمع 

الثوار يف امليادين وميدد فرتة حكمه االنتقالية.. بل عملوا عىل إيجاد تربيرات تبيض صفحة العسكر بحديثهم عن »طرف 

ثالث« يتورط يف قتل املتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعار »يسقط.. يسقط حكم العسكر.»

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

يتحدث اإلخوان املسلمني عن أن تدخل الجيش يف رصاع املؤيدين واملعارضني انقالب عىل »الرشعية«، لكن ملن ليست 

ذاكرته قصرية وال يعيش عىل الخسة والكذب؛ ال زالت واقعة عزل الجيش ملبارك قامئة.

إن ما قام به العسكر يف وجه سلطة اإلخوان هو نفسه ما قام به ضد سلطة مبارك فرباير 2011، لكن عندها رحب 

اإلخوان مببادرة العسكر واعتربوها مشاركة للجيش يف ثورة الشعب... لقد كان إجبار العسكر ملبارك عىل التنحي نوعا 

من أنواع االنقالب )التنحي( وهو نفس الحركة التي قام بها العسكر ضد مريس )العزل(.

«والحاصل أن تنحية مبارك كانت انقالبا عسكريا.. فقد أفىض إىل سلطة طغمة عسكرية.. وقد حيا اإلخوان، شأنهم يف 

ذلك شأن أغلب الحركة الجامهريية املرصية، كام لو تعلق األمر بانقالب عسكري ثوري جديد عىل غرار ذلك الذي قاده 

»الضباط األحرار« سنة 1952«. )جلبري األشقر، كتاب »الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية« صفحات 192 

و193(.

اإلخوان والعسكر: تواطؤ سيايس مكشوف ضد الثورة عندما توىل املجلس العسكري مهمة إدارة البلد طيلة فرتة انتقالية 

بإعداد مواد  بنفسه،  الدستور.. كلف لجنة خاصة، عني أعضاءها  الربملان وتعليق  حدد مدتها يف 6 أشهر وقرروا حل 

دستورية مؤقتة طرحت عىل االستفتاء، ووافقت عليها األغلبية يف 19 مارس 2011، ثم أدمجت يف صيغة معدلة من 

الدستور الساري منذ 1971 أصدرها املجلس العسكري عىل هيئة »إعالن دستوري.»

ويف الوقت الذي دعت املعارضتان اليسارية والليربالية إىل التصويت بـ«ال«، شن اإلخوان حملة نشطة من أجل التصويت 

الدستور  عىل  املوافقة  عن  االستفتاء  أسفر  وقد  الدستورية،  التعديالت  عىل   ،2011 مارس   19 استفتاء  يف  بـ«نعم« 

بنسبة %77 من األصوات املدىل بها، بعد حملة اتسمت بضخامة اإلمكانيات املستخدمة من قبل األحزاب اإلسالمية 

وبدمياغوجيتها الدينية القصوى. فهي مل ترتدد يف تأكيد أن التصويت ضد التعديالت سيكون مبثابة تصويت ضد الله 

واإلسالم، حيث روجت لكذبة مفادها أن الرهان يف االستفتاء الدستوري يتمثل يف املادة 2 من الدستور التي تنص عىل 
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أن »مبادئ الرشيعة« تشكل »املصدر الرئييس للترشيع.»

تجىل تالقي املصالح بني اإلخوان املسلمني والعسكر مرة أخرى خالل املرحلة األوىل من االنتخابات الربملانية، التي تحدد 

لها يوم 28 نوفمرب 2011- أي بعد عام فقط من االنتخابات الربملانية التي جرت يف ظل حكم مبارك.

وكان البلد يومئذ يشهد »ثورة ثانية« يف ظل أكرب حشود منذ فرباير 2011، وهي مظاهرات موجهة، هذه املرة، ضد 

املجلس العسكري، وقد تعرضت لقمع عنيف عىل يده. وبينام طالبت املعارضتان الليربالية واليسارية بتأجيل االنتخابات 

واعتامد دستور أوال بدال من »اإلعالن الدستوري« للجرناالت املفرتض أن تجري العملية االنتخابية يف إطاره، اتجه اإلخوان 

املسلمون بأعداد كربى إىل صناديق االقرتاع يوم 28 نوفمرب.

املتظاهرين  املتظاهرين يف »شارع محمد محمود« حيث استهدفت أعني  العنيف ضد  القمع  الثورة سجل  ويف هذه 

بالخرطوش واختطف العديد من الثوار وعذبوا مبخافر الرشطة العسكرية... عندها اصطف اإلخوان إىل جانب العسكر 

وبرؤوا ذمتهم وتحدثوا عن طرف ثالث يستهدف استقرار مرص.

إعدام  قوانني  ومنها  االنتقالية  الفرتة  طيلة  التي صدرت  للحريات  املكبلة  القوانني  كل  شوراهم عىل  مجلس  وصادق 

الحريات النقابية، وانخرطوا يف حملة العسكر ضد النضاالت العاملية ووصفوها بـ«االحتجاجات الفئوية« )خصوصا عندا 

اإلعداد لإلرضاب العام 11 فرباير 2012(، وجيشوا أنصارهم يف حملة للدفاع عن سري آلية االستغالل الرأساملية ودفع 

»عجلة اإلنتاج« إىل األمام.

ومل تعرف عالقة اإلخوان مع العسكر توترا إال يف االنتخابات الرئاسية بعد ترشح أحمد شفيق وإصدار العسكر إعالنا 

دستوريا يحل مبوجبه مجلس الشوري، عندها عاد اإلخوان إىل امليادين وأعلنوا أن أي نتيجة غري فوز مريس ستكون مزورة 

وسيبقون يف امليادين »ثوارا.»

عفا الله عام سلف يف صيغتها املرصية اإلجراءات التي اتخذها محمد مريس تجاه املؤسسة العسكرية كانت يف االتجاه 

املعاكس ملا ناضل من أجله الثوار ونقيضا لوعود الجامعة وحزبها االنتخابية بالقصاص.. مريس بجرة إمضاء أعفى املجلس 

العسكري من املحاكمة عىل جرامئه ضد الجامهري الثائرة )وأبشعها مجزرة بور سعيد التي راح ضحيتها أكرث من 70 

ضحية(.

يف 12 غشت 2012، أحال مريس إىل التقاعد العضوين األبرز يف املجلس األعىل للقوات املسلحة، وهام عسكريان وثيقا 

الصلة بحسني مبارك: حسني طنطاوي القائد العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع منذ سنة 1991، وسامي عنان، رئيس 

أركان الحرب منذ سنة .2005

كانت قرارات اإلحالة عىل التقاعد التي اتخذها مريس يف حق طنطاوي وعنان هبة من »السامء« للرجلني: فبدال من 

محاكمتهام عىل الجرائم املرتكبة عن طريق القمع خالل الفرتة التي توىل فيها املجلس األعىل للقوات املسلحة حكم 

مرص، وهو ما طالب به بإرصار وإلحاح ثوار ميدان التحرير وغريه من املواقع البارزة لالنتفاضة املرصية ، حصل طنطاوي 

وعنان عىل حصانة فعلية إزاء أعاملهام السابقة وشكرهام الرئيس ومنح كال منهام قالدة النيل العظمى، بل ومنصبا من 

مناصب االستجامم الرفيعة.

ويف حالة محاكمة املجلس العسكري عىل جرامئه كان ينبغي أن ميثل مجموع أعضائه للمحاكمة، مبا يف ذلك عبد الفتاح 

السيايس الذي عينه مريس وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات املسلحة.
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عني مريس مدير املخابرات العسكرية عبد الفتاح السييس محل طنطاوي. وكان السييس قد اشتهر يف يونيو 2011 بتربيره 

لـ«كشوف العذرية« التي أجراها املجلس العسكري، بني شتى صنوف اإلذالل األخرى، لسبع عرشة متظاهرة ألقي القبض 

عليهن يف ميدان التحرير يف مارس 2012. )ترصيحات السييس كانت محرجة إىل حد أن املجلس العسكري اضطر إىل 

التنصل منها(.. إذن بدل أن يخضع السييس للمحاسبة والعقاب عينه مريس وزيرا لدفاع حكومته.. هذا السييس هو 

نفسه الذي سعلن عزل مريس من الرئاسة.

من قام إذن بإعداد الرشوط املسبقة »النقالب« الجيش ضد مريس.. أليست »الرشعية الدستورية« التي يتسرت بها اإلخوان 

حاليا، هي التي منحت مواقع قوة للجيش يف دولة ما بعد ثورة 25 يناير.. إن منطق الوضع والتحالفات والتوافقات التي 

انخرط فيها اإلخوان ضد الثورة، وبحثا عن نصيبهم من كعكة السلطة التي انتظروها بشوق طيلة 80 عاما، هو من قوى 

موقع الجيش يف وجه الجامهري ويف نفس الوقت أضعف موقع الرئاسة أمام الجيش.. لقد كانت »الرشعية الدستورية« 

مهزوزة جدا لدرجة اعتامدها عىل سلطة العسكر يف وجه املطالبات الجامهريية املتنامية.

منطق الوضع هذا بالذات هو الذي خلق رشوط االنقالب وليس خروج الجامهري باملاليني إىل امليادين وعدم احرتامها 

للرشعية.. فاالنقالب كان بالدرجة األوىل ضد ثورة الشعب املرصي وليس ضد اإلخوان بذاتهم ولذاتهم..

الخوف من عدم اقتصار ثورة الشعب املرصي عىل إسقاط اإلخوان وتجاوزه إىل العصف مبجمل نظام االستغالل الربجوازي 

التبعي هو الذي دفع العسكر لعزل مريس كام دفعهم نفس الخوف إىل إرغام مبارك عىل التنحي.

ديمقراطية اإلخوان... ديمقراطية برجوازية

مدته  يستكمل  مريس  ترك  »يجب  الصناديق«..  إىل  االحتكام  الشعب  »عىل  الدستورية«..  الرشعية  احرتام  «رضورة 

الدستورية يف الرئاسة«. إنها جوهر الدميقراطية يف صيغتها الربجوازية وهي غالف ناصع أحيانا- وقاتم أحيانا أخرى- 

للديكتاتورية الربجوازية.

تنص الدميقراطية النيابية عىل حق الشعب يف انتخابه من ميثله.. وقد أكمل ماركس التعريف بحديثه عن الدميقراطية 

التي متنح للعامل مرة كل 5 أو 6 سنوات حق الذهاب إىل صناديق االقرتاع الختيار من ميثلهم ويقمعهم طيلة هذه 

الفرتة، دون منحهم حق محاسبتهم وعزلهم.

إنه نفس املنطق الذي يدافع عنه اإلخوان املسلمون يف وجه مطالبات املاليني من جامهري املرصيني بانتخابات رئاسية 

مبكرة.

وقد ردت هذه الجامهري بوجه هذه الحجة »الربجوازية« بجوهر الدميقراطية العاملية التي تم تناسيها وأعلن مرارا 

نعيها ودفنها... من حقنا ليس فقط انتخاب ممثلينا بل محاسبتهم أيضا وعزلهم إذا مل يحرتموا وينفذوا ما وعدوا به.. 

إنها الدميقراطية من أسفل بوجه الديكتاتورية من أعىل.

اإلخوان والفلول.. يد واحدة

تناول جلبري األشقر يف كتابة »الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية«، بتفصيل زواج السلطة واملال الذي 

حققه اإلخوان املسلمون.. وعندما وصل اإلخوان إىل السلطة عرب انتخابات رئاسية طرحوا أنفسهم كممثلني للمصالح 

املشرتكة للرأساملية املرصية مبختلف أحجامها، مبا يف ذلك املتعاونون مع النظام السابق.

أبقت حكومة محمد مريس عىل املرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، الذي اعتمدته آخر حكومة للمجلس العسكري 



32

وصوتت ملصلحته األغلبية الربملانية التي سيطر عليها اإلخوان املسلمون قبل حل الربملان.

يحصن هذا املرسوم املستثمرين من أية مساءلة قضائية جنائية أو إدارية عىل جرائم الفساد أو اختالس املال العام يف 

ظل مبارك، حيث يتيح لهم التفاوض عىل تسويات ودية مع لجان حكومية.

الصني  إىل  زيارته  رافقوا مريس يف  املكون من مثانني رجل أعامل  الوفد  يتبدى بوضوح يف  الفلول  اإلخوان مع  تحالف 

يف غشت 2012.. ودعي أرباب رشكات عديدون من املتعاونني مع النظام القديم وأعضاء الحزب الحاكم السابق إىل 

املشاركة يف الوفد.

«أحد هؤالء هو محمد خميس، صاحب رشكة النساجون الرشقيون.. وكان عضوا يف املكتب السيايس للحزب الوطني 

الدميقراطي وعضوا يف الربملان بهذه الصفة. وضم الوفد أيضا عضوا آخر من املكتب السيايس للحزب الحاكم السابق 

معروف بأنه كان قريبا من جامل مبارك: رشيف الجبيل، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات املرصية وصاحب رشكة 

بويل سريف املتخصصة يف األسمدة الكيميائية«. )الشعب يريد، الصفحة 288(.

ويتحدث اإلخوان عن تواجد الفلول يف امليدان.. وهل هناك فلول أكرب من طنطاوي )كلب مبارك كام يصفه الضباط 

االنتقالية؛ فرتة  للفرتة  الحكيم  العظمى وشكره عىل تدبريه  النيل  الذي قلده مريس قالدة  الجيش املرصي(  الصغار يف 

استشهد فيها عىل يد العسكر أضعاف من قتلوا عىل يد نظام مبارك.

شيء من التاريخ: إخوان متخاذلون

تاريخ اإلخوان ميلء بالخيانات واالستسالمات يف وجه الديكتاتورية مبرص، ويندرج سلوكهم هذا ضمن تراثهم الخانع 

حيال سلطة أبقتهم، منذ زمن السادات، يف حالة حرية مؤقتة وخاضعة للمراقبة، مع حبسهم يف كل مرة ترى أنهم تجاوزا 

حدود تسامحها.

حصل آخر استسالم لإلخوان قبل شهرين فقط من بدء االنتفاضة. فبينام كانوا قد متثلوا يف الجمعية الوطنية للتغيري- 

االئتالف ذو منحى ليربايل غالب الذي نشأ يف فرباير 2010 جاعال من محمد الربادعي.. رمزا له- فقد تغافل اإلخوان عن 

دعوات املعارضة، الليربالية والجذرية، إىل مقاطعة االنتخابات الربملانية يف نوفمرب- ديسمرب 2010 بغية إدانة طابعها 

الالدميقراطي.

شارك اإلخوان يف الجولة األوىل يف 28 نوفمرب، عىل أمل أن يحصلوا من السلطة، يف مقابل موقفهم املتعاون، عىل جزء 

من املقاعد الثامنية والثامنني التي حازوها يف انتخابات سنة 2005 بفضل االنفتاح االنتخايب الذي فرضته واشنطن عىل 

مبارك. وكاملعتاد، قدم اإلخوان ضامنات للنظام عن طريق االكتفاء بتقديم مرشحني لثالثني يف املائة فقط من املقاعد 

املطروحة لالنتخاب. بيد أن التحايل االنتخايب للنظام كان من الفجاجة والثأرية مبكان إىل حد أنه مل يبق أمام اإلخوان 

من خيار سوى مقاطعة الجولة الثانية. ووجدت الجامعة نفسها بال نائب واحد يف املجلس.

يف عز االنتفاضة، وحينام عني مبارك عمر سليامن نائبا للرئيس ودعا هذا األخري املعارضة إىل »الحوار«، قبلت قيادة 

اإلخوان لقاءه، مثرية موجة واسعة من االستنكار يف صفوف االنتفاضة.

 *ملحوظة: بالنص فقرات بكاملها مأخوذة من كتاب جلبري األشقر: »الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية« 

الصادر عن دار الساقي، دون اإلحالة إىل الصفحات.

أزنزار
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االنقالب�العسكري�بين�تشافيز�ومرسي:�لماذا�عاد�األول�وعجز�الثاني�عن�الرجوع
الثالثاء 9 متوز )يوليو( 2013

أزنزار

«برشى لكل أحرار مرص: سيعود مريس للحكم منترصا وقويا كام عاد شافيز«، كان هذا فاتحة ربورتاج قدمته قناة الحوار- 

املنارصة لحكم اإلخوان- وانترش بشكل واسع عىل اليوتيب، مصورة أن ما وقع مبرص شبيه لذاك الذي وقع بفنزويال »وكأن 

األسامء ترجمت من الفيزنزويلية إىل املرصية واألدوار تم تبادلها.»

إنها ملقارنة عبثية تقفز فروقاتها إىل العيون، لكن إسقاط الرغبات عىل الواقع جعل القناة تنظر إىل السامء راجية تكرار 

»السيناريو الفينزوييل« مبرص.

رغم كل مؤاخذات اليسار عىل التجربة »التشافيزية« وتثمني منجزاتها وانتقاد نقاط قصورها وأخطائها، إال أن مقارنة 

»مريس« بـ«تشافيز« تبعث عىل االستنكار بقدر ما تدفع إىل االستهزاء. يف الحقيقة إن »كل« مريس يقف عىل الطرف 

النقيض من »كل« تشافيز، سياسيا واقتصاديا ويف عالقة كل منهام مع اإلمربيالية )األمريكية بالخصوص(.

ما الذي جعل تشافيز يعود برسعة بعد عزله من منصبه، محموال عىل أكتاف الجامهري بينام مل يستطع اإلخوان املسلمني 

بعنفهم املنفلت من العقال أن ميلملوا الوضع بعد عزل مريس قيد أمنلة.

تشافيز .. مرسي.. دستورين في االتجاه المعاكس 

تحقيقه  اقتىض  للشعب«.  السلطة  كل  تحت شعار:«  دستوري  إصالح  إجراء  الكبري يف  السيايس  تشافيز  متثل مرشوع 

التصويت عىل مجلس تأسييس باستفتاء. حصل أنصار تشافيز يف انتخاب هذا املجلس عىل %90 من املقاعد. وكتب 

الدستور الجديد يف اقل من سنة وصادقت عليه أغلبية الهيئة االنتخابية قبل تجديد كامل االنتدابات االنتخابية يف غشت 

2000.

ساند اإلخوان مسخ اإلعالن الدستور الذي طرحه املجلس العسكري يف مارس 2011 ومرروا انتخابات مجلس الشورى 

قبل إعداد الدستور، وبدل انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور تم »سلق« دستور عىل مقاس اإلسالميني، أثار 

غضب كل رشائح املجتمع. وسع تشافيز قاعدة حكمه السياسية باالستناد عىل أغلبية تتكون من عدة أحزاب( حزب 

 MAS..(.الحركة صوب االشرتاكية ، PPTالوطن للجميع

منذ البداية ظهر استئثار اإلخوان بالحكم، ما يطلق عليه املرصيون »التمكني« ففقد مريس حلفاءه الرئيسيني املمثل يف 

»حزب النور..»

تضمن »الدستور البوليفاري« لجمهورية فنزويال البوليفارية إجراءات مجددة حقيقة يف مجاالت عدة. استبدل مفهوم 

دولة القانون بدولة القانون والعدالة، وادخل مفهوم الدميقراطية باملشاركة. وأصبح املنتخبون قابلني للعزل. بينام حصن 

مريس نفسه بإعالن دستوري مينحه سلطات واسعة ومتنع محاسبته..

الشعوب  أسالف  تقاليد  وفق  وتسيريها  األرض  متلك  فيها حق  مبا  األهايل  السكان  بحقوق  البولفاري  الدستور  اعرتف 

القبكولومبية )شعوب أمريكا قبل كرستوف كولومب(، وجرى تأنيث الدستور. استثنى دستور مريس األقباط وجعلهم 

يف وضعية دونية وحافظ عىل األدوار التقليدية للمرأة بجعله حبيسة األرسة )املادة 10(، وتنكر لوعوده قبل االنتخابات 
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بتعيني مستشارة قبطي ومستشارة أنثى. وهذا غيض من فيض.

تشافيز المعتمد على التعبئة الشعبية 

آالف الحلقات البوليفارية والتجمعات الشعبية والنقابات املناضلة، وتجمعات النساء، والطالب ولجان األرض الحرضية 

أو الزراعية، وعرشات التجمعات السياسية بالقاعدة، كلها تجعل من فنزويال سنوات 2000 مجتمعا متحركا. تستفيد كل 

هذه الجمعيات من املساندة الرصيحة والكثيفة من رئيس الدولة، الذي يعتربها عملية التوعية الحقيقية التي ال غنى 

عنها لتحويل البلد. كان الحراك الذايت للسكان بتنظيامتهم ركيزة تشافيز للتخلص من ضغوط اليمني الربجوازي املسنود 

من طرف اإلمربيالية.

مرسي المستند على ميليشيات اإلخوان 

ُدكّت سلطة الداخلية والرشطة دكا من الناحية املعنوية إبان ثورة 25 يناير، وهبطت رمزية العسكر إىل الصفر بعد 

التدبري اإلجرامي للمرحلة االنتقالية. مل تنكفئ النضاالت السياسية واالجتامعية بعد انتخاب مريس رئيسا، لكن جهاز 

»القمع« التقليدي لن يقدر- بسبب ما ذكرناه آنفا- وضع حد ملوجات النضال االجتامعي واملعارضة السياسية يف الشارع.

حلت ميليشيات اإلخوان محل »جهاز الطبقة املسيطرة لقمع الطبقة املسيطر عليها«.. فقمعت املحتجني أمام قرص 

االتحادية )05 ديسمرب 2012( ومقرهم باملقطم )22 مارس 2013(، واعتقلوا املعارضني ونكلوا بهم يف جلسات التعذيب 

املشابهة ملا كانت تقوم به رشطة مبارك.

هاجم مريس كل نضاالت العامل والسكان من أجل حقوقهم االجتامعية، ناعتا إياها بـ«االحتجاجات الفئوية« التي ترض 

باقتصاد البالد ومنع عجلة اإلنتاج من »الدوران« ما ينفر املستثمرين، متملقا إياهم مبا فيهم أكرثهم فسادا يف عهد 

مبارك. بينام اعتمد تشافيز عىل التعبئات الشعبية من أسفل.

تشافيز والثورة.. المحفز 

اننا يف حالة تشافيز، بصدد إحدى أهم أفكار »الثورة البوليفارية«: رئيس الدولة هو املحفز الرئييس للتمرد عىل الدولة 

التبقرط، يدعو هوغو تشافيز مواطنيه إىل تسيري ذايت مبارش لشؤون أحيائهم،  بالغة  الشعبي. فبوجه دولة  بالتنظيم 

ويدعو إىل الرقابة العاملية للمنشآت.

مرسي والثورة.. الكابح 

التمرد الشعبي  السائدة لقمع  الطبقات  إننا يف حالة مريس، بصدد أهم األفكار الرجعية: رئيس دولة هو رأس حربة 

دينية.  بشعارات  املعبأة  الهائجة«  الصغرية  الربجوازية  »الفئات  بعون  ومدها  القمعية  الدولة  أجهزة  بتقوية  املتنامي 

فبوجه سريورة ثورية تأىب االنطفاء يدعو مريس إىل التهدئة وترك »الدولة تعمل« و«عجلة اإلنتاج تدور.»

تشافيز والكادحين 

كراكاس مدينة يقطنها زهاء أربعة ماليني نسمة. يسكن قسم كبري من سكانها يف barrios وهي أحياء سكن غري الئق 

يقطنها ضحايا منو اقتصادي ميارس اإلقصاء. كانت barrios أحياء قصدير يف البدء، وتحولت مع الوقت إىل أحياء حقيقية 

حيث يبني السكان بيوتهم عىل أراىض محتلة دون الوراق ملكية.

ماذا قدم مريس لسكان العشوائيات؟ البقاء يف العشوائيات: ال زالت أكرث من 18 مليون أرسة تعيش يف العشوائيات، 

يرتاوح سكانها بني 5.5 و 18 مليون نسمة( العشوائيات .. رسطان ينهش مرص، 2013/2/23، موقع الرياة عىل النت 
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http://www.raya.com(.

تشافيز والمعارضة 

«التشافيزية مل متنع... أي جريدة وال منعت حزبا، وليس لديها أي سجني سيايس«. )فنزويال: »الثورة البوليفارية«، ادوارد 

دياغو، جريدة املناضل-ة عدد: 8يوليو 2005(.

عندما دعت املعارضة اليمينية إلسقاط تشافيز بـ«الطرق الدستورية« سنة 2004، بعد فشل االنقالب وعودة تشافيز 

محموال عىل أكتاف الجامهري، دعت املعارضة إىل استفتاء لعزل الرئيس. وكان سؤال االستفتاء :« هل أنت موافق عىل 

إبطال االنتداب الشعبي الناتج عن االنتخابات الدميقراطية الرشعية )املجدد بانتخابات 2002( لصالح املواطن هوغو 

الحني عىل طلب  يف  تشافيز  وافق  الحالية؟«  الرئاسية  للفرتة  لفنزويال  البوليفارية  للجمهورية  كرئيس  فرياس  تشافيز 

املعارضة، ونظم االستفتاء. وكانت النتيجة:

صوتت األغلبية بال: 629 800 5 صوت) أي 58.94 باملائة(، هذا للمصادقة عىل انتداب رئيس الجمهورية املنتهي يف نهاية 

2006. إنها نتيجة مقابلة القلية محرتمة لصالح التصويت بنعم : 008 989 3 صوت )أي 40.53 باملائة( الذين ادعوا عزل 

الرئيس من مجموع 900 037 14 ناخب مسجل كانت أصوات 988 51 منهم ملغاة.

مرسي والمعارضة 

املعتقلني واملعذبني يف املخافر والتضييق عىل اإلعالميني: حدث وال حرج. حسب موقع قناة العربية عىل النت وصول 

عدد املعتقلني يف عهد مريس إىل 3460 معتقال نقال عن »جبهة الدفاع عن متظاهري مرص«. عندما قامت حركة »مترد« 

وجمعت ما يناهز 22 مليون استامرة تطالب الرئيس بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، قدمت مقرتحات للرئيس مريس 

بطرح ما استفتاء شعبي، وكان رده »أنا.. أو الفوىض.»

أنصار تشافيز.. مناضلون من القاعدة 

نقابيون ومناضلون سياسيون ومناضلون قاعديون يف األحياء الشعبية وأعضاء الحلقات البوليفارية، عندما تم تنظيم 

االستفتاء، خرج ماليني املواطنني، معبئني بصوت أبواق البوليفاريني يف كل أرجاء البلد، قصد التصويت، متحملني االنتظار 

يف الصفوف 9 اىل 14 ساعة، بسبب قلة مكاتب االقرتاع قياسا عىل تدفق املشاركني. كانوا يريدون مامرسة حقهم يف 

التصويت.

أنصار مرسي.. على خطى »تنظيم القاعدة« 

عندما نودي بانتخابات رئاسية مبكرة، قام أنصار الرئيس بالتهديد والوعيد أنه إذا عزل الرئيس، فستتحول مرص إىل ساحة 

جهاد، وستشهد قدوم االستشهاديني والسيارات املفخخة، ونرشت عىل اليوتيب أفالم جرائم ميليشيات اإلخوان وأبشعها 

»إلقاء أطفال« فوق سطوح العامرات.

تشافيز والعداء لإلمبريالية 

«إنه الرجل الذي يتحدى اإلمرباطور ويواجه اإلمرباطورية بجسارة دون رهبة«، بهذه الجملة قدم مقال تحت عنوان 

»بحثاً عن تشافيز العريب«، بقلم »عبد العال الباقوري« نرش مبوقع »ويكيبيديا إخوان«، هكذا قدموا تشافيز.

وبالفعل تعبئة تشافيز سكان أمريكا الجنوبية ضد منطقة التبادل الحر لدول القارة األمريكية ZLEA و اتفاق التجارة 

الحرة مع الواليات املتحدة األمريكية TLC ووصفهام بأنهام أدوات إلخضاع شعوب القارة، مل تعجب الواليات املتحدة.. 
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األلبا  هو  مرشوعه  وكان  الشاميل  العمالق  هيمنة  وجه  يف  الجنوبية  لقارة  شعوبا  بوحدة  الدفع  عىل  تشافيز  وعمل 

 : l‘ALBAالوحدة بالتعاون..

لذلك دعمت الواليات املتحدة انقالب العسكريني يف فنزويال وعزل تشافيز، حيث ترحبتكوند اليزا رايس مستشارة األمن 

القومى للرئيس بوش بانقالب حكومة كارمونا.

وبالفعل فقناة الحوار عىل حق حني ورد يف ربورطاجها أن »أمريكا مل يعجبها ما جرى« بفنزويال وقامت بدعم االنقالب.

مرسي والخنوع أمام الغرب 

التبعية  الغرب، وحافظ مريس عىل كل قيود  الجهاد ضد  الداعية إىل  السلطة قلموا مخالبهم  منذ وصول اإلخوان إىل 

لإلمربيالية )احرتام اتفاقية كامب ديفيد، االنخراط يف حملة دول الخليج الرجعية ضد الثورة السورية.. الخ(، السعي وراء 

مزيد من تقييد اقتصاد مرص ورهنه بديون صندوق النقد الدويل.

وهنا يظهر ترصيح قناة الحوار أن أمريكا دعمت االنقالب يف مرص أنها »مل يعجبها ما جرى«,, كذبا وتبجحا وقحا.

فعالقة اإلخوان منذ بداية السريورة الثورية باملنطقة أصبحت يف غاية الود. فبعد انطالق الثورات »قررت إدارة أوباما 

التفاهم مع القوة السيايس التي كانت تعي أنها يف أفضل موقع عىل الصعيد اإلقليمي لالستفادة من الوضع الجديد، 

أو وهي جامعة اإلخوان املسلمني. فاستعادت إدارة أوباما التودد إزاء اإلخوان الذي كان لدى واشنطن حينام كانت 

متحالفة معهم ضد القومية العربية اليسارية والشيوعيني، وقررت أن تستأنف عىل نحو عاجل الحوار الذي سبق إلدارة 

أوبانا استهالله ثم قطعه سنة 2006«. )الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية، جلبري األشقر، صفحة 243(.

«وحينام أعلن مريس رئيسا من قبل اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية يف 24 يونيو 2012، أظهر االرتياح الذي بدا يف 

واشنطن إىل أي حد باتت الواليات املتحدة تعقد كل آمالها يف استعادة النظام يف مرص عىل اإلخوان املسلمني«. )نفسه 

صفحة 244(.

والحديث عن دعم الواليات املتحدة لعزل مريس ولالنقالب محض كذب، فقد أعلنت العديد من الدول الغربية رفضها 

املسلحة  القوات  قرار  الشديد من  قلقه  أوباما  باراك  األمرييك  الرئيس  بالرئيس املرصي محمد مريس، وأعلن  لإلطاحة 

املرصية اإلطاحة بالرئيس مريس وتعليق العمل بالدستور، وأصدر أوامر ملراجعة مساعدات بالده للحكومة املرصية يف 

ضوء القانون األمرييك؟ )مدونة: مفكرة اإلسالم نقال عن قناة يب يب يس(.

لكل هذا وذاك عاد تشافيز يف أقل من 48 ساعة بعد عزله.. ولكل الجرائم واالنحياز إىل رجال األعامل واإلبقاء عىل 

التبعية لإلمربيالية والعداء للجامهري مل تستطع جامعة اإلخوان املسلمني رغم ضخامة الحشود املدعاة ورغم حمالت 

الرعب من طرف ميليشياتها. مل تستطع أن تعيد مريس إىل سدة الحكم.

إذا كان االنقالب القاسم املشرتك بني مريس وتشافيز، فإن ما يفرق بينهم أكرث جوهرية من املشابهات الشكلية التي 

تناولتها قناة الحوار، وترتبط بالوالءات الطبقية والسياسية لكال »الشخصني.»

أزنزار
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مصر:�»�العمال�في�حاجة�إلى�معبر�سياسي«
االربعاء 24 متوز )يوليو( 2013

فاطمة رمضان

سأجيب عىل أسئلتك بصفة شخصية، نيابة عن النقابات وليس رسميا، وذلك ألنه كلام كان هناك انقسام يف املجتمع، 

تجد إنقساما مامثال له داخل النقابات. إن الغالبية تدعم تدخل الجيش، وتعتقد أنه انتصار للشعب وتعبري عن إرادته.

شارك العامل يف حملة مترد، ونزلوا إىل الشوارع يف 30 يونيو، وبعده، لكنهم شاركوا كأفراد. كانت هناك بعض املشاركات 

املنظمة، عىل شكل بيانات نرشتها االتحادات النقابية الوطنية و اإلقليمية، مثل نقابة عامل السويس الوطنية و االتحاد 

العاميل لبورسعيد. بعد نهاية 30 يونيو رأينا بدايات مشاركة العامل بشكل منظم، وصل إىل مستوى من العصيان املدين. 

عىل سبيل املثال، نجح بعض من مجالس العامل بالتعاون مع املحتجني يف الشوارع يف وقف العمل متاما باملؤسسات 

الحكومية املحلية يف املحافظات. حدث هذا يف محافظات الدقهلية والبحرية. أعتقد أن الجيش أعلن بيانه يف اليوم األول، 

خوفا من تجدر هذه الحركة، متاما مثل عندما عزل مبارك.

مشاركة العامل ترجع جزئيا إىل تجاهل مطالبهم متاما، عىل مدى العامني ونصف املاضيني. وكانت هذه املطالب التي 

العامل إىل تحقيقها بعد سقوط مبارك، ولكن هذا مل يحدث. بدال  الثورة، و قد تطلع  رفعت، قبل وقت طويل من 

من ذلك ارتفع اضطهاد النقابيني، مل يصدر قانون الحريات النقابية، يف حني صدرت قوانني أخرى تجرم االحتجاجات 

واإلرضابات، و ألقي القبض عىل العامل، وفككت إرضاباتهم بالقوة ألنهم كانوا عزال و واجهوا أشكال أخرى من القمع.

مارس نظام مريس واملجلس العسكري نفس السياسات ضد العامل وقادتهم. أعتقد أن الحركة الشعبية تفتقر إىل التنظيم 

و إىل معرب سيايس. وقد أعطى هذا الوضع فرصة للجيش، والرشطة، وفلول النظام القديم، وحتى الليرباليني، للركوب 

عىل ظهر الحركة الجامهريية. وأعتقد أن النقابات يجب أن تعمل بجد لتعزيز شبكاتها يف الوقت الذي يرفعون صوت 

العامل ومطالبهم.

ما ميكنك القيام به:

: menasolidarity@gmail.comإرسال رسائل التضامن إىل الحركة العاملية املرصية والنقابات املستقلة عرب

إشارات التضامن )تضامن مع الثورة املرصية(

وهنا )تضامن مع النقابات املستقلة يف مرص(.

فاطمة رمضان 

أوروبا متضامنة بال حدود : رقم 29279

تعريب املناضل – ة

 فاطمة رمضان، قيادية نقابية مدنية وعضو يف اللجنة التنفيذية لالتحاد املرصي للنقابات املستقلة.
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إسقاط�اإلخوان�لتعميق�الثورة�ال�لتدعيم�النظام..�لن�نفّوض
الخميس 25 متوز )يوليو( 2013

االشرتاكيون الثوريون - مرص

رغم جرائم اإلخوان املسلمني ضد األهايل واألقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها دفاعاً عن كريس الحكم بإسم الدين، لن 

نفوض السييس يف أي شئ! لن ننزل الشوارع يوم الجمعة لنعطي شيكاً عىل بياض الرتكاب املذابح. إن كان لدى السييس 

ما يفعله يف إطار القانون، فلَِم يطلب من الناس االصطفاف يف الشوارع؟! ما يطلبه السييس هو استفتاء شعبي عىل 

تنصيب قيرص جديد ال يردعه قانون.

والعريش  اإلرهابية يف سيناء  العمليات  تعود  واليوم  أثناء فرتة حكمهم،  الويل  الشعبية  الجامهري  اإلخوان  أذاق  نعم 

وهجامت ضد األهايل يف املنيل والنهضة، لكن الجيش ال يحتاج إىل تفويض شعبي للتعامل مع أي أعامل إرهابية، فهناك 

من القوانني ما يتيح له ذلك وأكرث. ولكنه يريد املزيد، يريد حشد الجامهري وراءه لزيادة متاسك الدولة والطبقة الحاكمة 

تحت قيادته. يريد طمس أحد أهم معامل الثورة حتى اآلن وهو وعي الجامهري بدور أجهزة الدولة القمعية وعدائها 

الشديد لها. يريد استكامل كذبة »الجيش والرشطة والشعب ايد واحدة«. يريد أن يبايعه الشعب يف امليادين بعد أن 

كانت الجامهري ترصخ من عام واحد: »يسقط يسقط حكم العسكر.»

إنهم يريدون عودة االستقرار أخرياً: استقرارهم هم. يريدون عودة »النظام«. يريدون اإلجهاز عىل الثورة ويفعلون ذلك 

باستخدام اإلخوان. فاإلخوان بعد عام واحد يف الحكم نجحوا يف أن يكونوا فصيالً منبوذاً من الجميع: الدولة القدمية 

بجيشها ورشطتها، الطبقة الحاكمة، الطبقة العاملة والطبقات الشعبية، األقباط، األحزاب السياسية والثورية. لقد كان 

سقوط اإلخوان حتمياً، وكان أن احتفل الناس يف الشوارع فرحاً بسقوط مريس قبل أن ينزلوا يف 30 يونيو.

املؤسسة العسكرية التي تحالفت مع اإلسالميني عىل مدار سنتني قررت إنهاء هذا التحالف بعد فشل التيار اإلسالمي 

يف احتواء الحركة االجتامعية والغضب املتصاعد يف الشارع، وانتهزت هذه الفرصة لإلطاحة مبريس، ولقطع الطريق عىل 

الثورية وتعمقها، وقيادة هذه الحركة يف اتجاه أكرث أماناً: التخلص من اإلخوان وإعادة النظام القديم.  تطور الحركة 

الفلول والعسكر والرشطة وإلصاق جرامئهم يف قامئة جرائم اإلخوان، وفوق ذلك  قامت هذه االسرتاتيجية عىل تربئة 

جعلوا ثورة 25 يناير نفسها، تهمة الصقوها باإلخوان أيضاً. فال نجدهم يريدون محاكمة مريس عىل قتل شهداء بورسعيد 

أو غريهم، فلقد كانت رشطة مبارك/مريس التي فعلت ذلك. واألهم أن هذا سيفتح باباً قد أغلق باالتفاق مع مريس: 

القصاص للشهداء.

إن الجرائم التي ارتكبها مريس ارتكبها مع العسكر والرشطة ودولة مبارك. ويجب أن يُحاكموا جميعاً. إن تفويضاً للدولة 

القدمية بأجهزتها القمعية لتفعل ما تشاء يف رشكاء جرائم األمس ال يعني إال إطالق يد الدولة لتقمع كل معارضة بعد 

ذلك، لتقمع كل الحركات االحتجاجية، اإلرضابات العاملية واالعتصامات والتظاهرات. وال ميكن أن ننىس أن الجرائم التي 

تم ارتكابها من قبل اإلخوان يف املحافظات واملناطق املختلفة متت أمام أعني الجيش والرشطة دون أي تدخل منهام 

لحامية املتظاهرين أو األهايل.

إن نزول الجامهري يوم الجمعة خطوة ترض بالثورة مهام خلصت نوايا املشاركني. التفويض الشعبي للجيش للتخلص من 

اإلخوان سيؤدي حتامً إىل ترسيخ أركان النظام الذي قامت الثورة إلسقاطه. علينا أن نجعل من إسقاط اإلخوان تعميقاً 
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للثورة ال تدعيامً للنظام.

علينا أن نُجهز عىل اإلخوان عىل املستوى الشعبي والسيايس، علينا التصدي ألعامل عنفهم مبنتهى الحزم، لنبني لجاننا 

الشعبية للدفاع عن أنفسنا ضد هجامت اإلخوان، ولنحتمي بثورتنا التي لن تهدأ قبل أن يسقط النظام، قبل أن تنتزع 

العيش والحرية والعدالة االجتامعية، والقصاص للشهداء من القتلة.. كل القتلة.

االشرتاكيون الثوريون

 25يوليو 2013

املناضل-ة عدد 41
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يا�رفاقنا،�وأحباءنا،�في�مصر...
الخميس 25 متوز )يوليو( 2013

كميل داغر

املضادة،  الثورة  لكم  تريد  أقصد  لكم،  يراد  العظيم، عند منعطف خطري، آو هكذا  الشعب املرصي  تقفون، مع  أنتم 

املتمثلة بالجيش )الذي ميتلك، باملناسبة، وال سيام عن طريق ضباطه الكبار، حواىل ثلث خريات مرص، ويحصل كل عام 

عىل مساعدة أمريكية وازنة، بأكرث من مليار وثالمثئة مليون دوالر، مستمرة، منذ كامب ديفيد، وحتى اليوم!!(، وعىل رأسه 

هذا املشعوذ، نصف هتلر - نصف بينوشيه، املسّمى السييس!

ودميقراطيني،  اليسار،  إىل  أقرب  أو  يساراً،  أنفسهم  يعتربون  ممن  وازن  جزء  كون  يف  أخص،  بوجه  تكمن،  والخطورة 

يقدمون دعمهم له، ويعلنون تجاوبهم مع دعوته إىل مليونية دعم- يوم غد الجمعة 26 /7 - ملا يطمح التخاذه من 

إجراءات قمعية دموية شاملة، يف الساحة املرصية، بحجة مواجهة اإلرهاب اإلخواين، فيام ذلك جزٌء أسايس يريد ان 

يكون حاسامً من سريورة املواجهة الفعلية للثورة الشعبية، التي تجددت يف 30 يونيو/حزيران املايض، وعمل عىل وضع 

حد، عىل االقل، مؤقت، لها، عن طريق تدخله العسكري الفوري، ما أدى عملياً إىل وقف الزحف الجامهريي الهائل ل33 

مليون مرصية ومرصي، ولو مؤقتاً!!

يا أهلنا، ويا رفاقنا، يف مرص، لعل افضل رد عىل مسعى السييس وباقي ضباطه، غري االحرار، إمنا يكون باالمتناع عن النزول 

إىل الشوارع وامليادين، تحت شعار تقديم الدعم للجيش والرشطة، وباقي جالوزة القهر والقمع، وباإلعداد، عىل العكس، 

ملليونية أخرى، يف يوم آخر، هذه املرة، تحت الشعارات الكربى التالية:

ال للجيش والرشطة، والضباط الَقتَلَة، والنصابني، واللصوص!

ال لإلخوان، ومرشدهم العام، وللرئيس املعزول، محمد مريس، وباقي قادة العصابة اإلخوانية!

والعدل  اإلنسانية،  والكرامة  والحرية،  العيش،  األصلية:  مطالبها  كامل  تحقيق  حتى  املرصية،  الثورة  الستمرار  نعم 

ٍة، واملهمشني،  االجتامعي! نعم لوحدة العامل والفالحني الفقراء، والطالب، من الجنسني، وكل النساء املضطََهدات، بعامَّ

موقعهم  يجدون  الذين  الرشفاء،  الضباط  الجنود وصغار  عن  فضالً  واملحرومني،  العمل،  عن  واملعطلني  واملستبعدين، 

يب مرص! األسايس بجانب إخوتهم، كِلرِّ معذَّ

نعم للثورة املستمرَّة!!!
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ضد�التفويض�والمجزرة�وصعود�الفاشية�العسكرية
االحد 28 متوز )يوليو( 2013

االشرتاكيون الثوريون

الدفاع،  وزير  لها  التي دعى  التفويض  مليونية  انتهاء  من  أمس عقب ساعات  فجر  املرصيني  مجزرة جديدة صدمت 

لتضاف إىل السجل الدموي للداخلية والعسكر، وتكون أوىل بشائر التفويض عىل بياض مؤكدة توجه الدولة ملواجهة 

االحتجاجات بقوة السالح.

وإننا إذ نؤكد عىل حق الجامهري، كل الجامهري يف التعبري عن الرأي بكل أشكال التعبري السلمي من التظاهر واالعتصام 

واإلرضاب ذلك الحق الذي انتزعته ثورة يناير بدماء شهدائها، ندين تلك املجزرة التي راح ضحيتها العرشات من الفقراء 

القادمني من األقاليم وشباب اإلخوان املغيبني بشعارات تجار الدين، ليس بينهم قياداتهم الذين النراهم إال عىل املنصات 

داعني للعنف أو يف الفضائيات مستنجدين بأمريكا، والنرى أي من أسامئهم أو أبنائهم يف كشوف القتىل أو املصابني، بل 

يدفعون بالشباب بكل خسة ليواجهوا بطش الرشطة التي قررت أن التفويض يعني مواجهة اإلحتجاجات بقوة السالح 

والقتل.

إن تلك املدافع املوجهة إىل صدور اإلخوان اليوم رسعان ما ستستدير ليتم توجيهها لصدور الثوار واملحتجني عىل النظام 

من العامل والفقراء بحجة حامية عجلة اإلنتاج.

وإذا كان اإلخوان اليوم يحصدون بعضاً مام زرعوا عىل يد وزير داخليتهم الذي قتل العرشات يف يناير املايض وسحل 

املرصيني عرايا وكان وقتها بطالً يف عيونهم، فإن جرامئهم ضد أهايل املنيل وبني الرسايات والجيزة وغريها وآخرها أمس يف 

القائد إبراهيم واليوم يف الهجوم عىل الكنائس، تخلق موجة من غضب شعبي عارم استغله العسكر والرشطة للحصول 

عىل التفويض بحجة مكافحة اإلرهاب.

إن بشائر عودة نظام مبارك االستبدادي ال تخفى عىل أحد، وقد شهدنا أوضح تجلياتها يف حديث وزير الداخلية أمس 

قانون  باستعامل  والتهديد  والديني،  السيايس  النشاط  ملتابعة  الوطني  لألمن  املفصولني  الدولة  أمن  رجال  عودة  عن 

الطوارئ لفض االعتصامات، وتدخل الجيش يف اعتصام عامل السويس للصلب.. وغريها.. مام يثري تساؤالتنا عن دور 

»حكومة العسكر« الحالية ومدى تورطها يف الجرمية خاصة الببالوي الذي كان أول املفوضني لنائبه يف مسرية االتحادية 

أمس، وكذلك عن أسباب استمرار العنارص املحسوبة عىل الثورة يف مناصبهم بعد املجزرة وخصوصاً يف ظل غياب مبادرة 

من طرفهم للخروج من األزمة.

الميكن للقوة املسلحة أن تفض االعتصامات وتنهي األزمة بل رمبا تعمقها، وال حل حقيقي ألزمة ثورتنا الراهنة إال عرب 

طريق سيايس يتبنى تصوراً واضحاً للعدالة االنتقالية بحيث يضمن القصاص العادل من كل من أجرم يف حق الشعب 

وثورته من رموز نظام مبارك واملجلس العسكري واإلخوان وحلفائهم.

والفالحني  واملهنيني  والطالب  العامل  من  األحرار  إىل  األبية،  واالجتامعية  الثورية  القوى  كل  إىل  بالنداء  نتوجه  نحن 

وغريهم.. ندعوكم ملشاركتنا بناء جبهة ثورية مناضلة نتصدى بها معاً للفاشية العسكرية الصاعدة والنتهازية ورجعية 

وجرائم اإلخوان وحلفائهم يف آن واحد، جبهة تتبنى طريق استكامل أهداف ثورة يناير وموجتها التالية يف 30 يونيو 

ضد كل من خان.. فلول وعسكر وإخوان، ومن أجل العيش والحرية والعدالة االجتامعية والكرامة اإلنسانية التي مازات 
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تُهدر يف مرص الثورة.

املجد للشهداء.. النرص للثورة.. العار للقتلة كل القتلة

كل السلطة والثورة للشعب

االشرتاكيون الثوريون

 28يوليو 2013
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الجيش�المصري�واإلخوان�المسلمين:�قصة�حب�طويلة�انتهت�بالطالق
االحد 28 متوز )يوليو( 2013

أزنزار

الفتاح  »عبد  الدفاع  وزير  عزل  بعد  مرص  يف  مبرارة  املسلمني  اإلخوان  ألسن  تناقلتها  عبارة  األمانة«..  خان  «الجيش 

والجيش ركيزة  االستبداد،  إسقاط كل دعائم  إىل »ثورة مستمرة« حتى  يونيو  لدرء تحول 30  السييس« ملحمد مريس 

االستبداد األساسية.

«إن ما قام به بعض أعضاء املجلس العسكري إمنا هو انقالب عسكري كامل تم تدبريه بليل انقضاًضا عىل الرشعية، 

ونكوثًا عن القسم الذي أقسموه باحرتام الدستور والقانون وحامية الوطن، وطاعة القائد األعىل للقوات املسلحة«. )بيان 

من اإلخوان املسلمني يحدد موقفهم من األحداث الجارية، 2013-07-08(.

منذ سقوط مبارك يف 11 فرباير 2011، متلق اإلخوان املسلمون الجيش املرصي ممثال يف املجلس العسكري، واصفني 

إياه بـ«املؤسسة الوطنية« التي تسهر عىل حامية الوطن )غاضني الطرف هكذا عن اتفاقية كامب ديفيد ودور معونة 

الواليات املتحدة يف إعادة تشكيل دور الجيش املرصي(، نارشين أسطورة »الجيش والشعب يد واحدة.»

سنتناول يف هذا املقال قصة العالقة الطويلة بني اإلخوان والجيش املرصي، وكيف أن تلك العالقة كانت من ضمن جذور 

متلق اإلخوان للجيش املرصي طيلة املرحلة االنتقالية وحكم مريس.

ال شامتة... غرض املقال هو استنتاج الدروس من تجربة اإلخوان القصرية ويف نفس الوقت وضعهم يف مكانهم املناسب 

واستجالء مسؤوليتهم فيام آلت إليه أوضاع مرص.. ال تصالح مع أجهزة الدولة الربجوازية، ال حلول وسط مع خدام النظام 

القديم.. هذه هي عرب الدرس املرصي.

ال شامتة.. فهي ليست من شيم املاركسيني الثوريني، رفاقنا االشرتاكيني الثوريني مبرص كان موقفهم واضحا من جرائم 

العسكر ضد الشعب الثائر وضد اإلخوان اآلن كام يتبني من بياناتهم: إسقاط اإلخوان لتعميق الثورة ال لتدعيم النظام.. 

لن نفّوض«، )25 يوليو 2013(.. »ضد التفويض واملجزرة وصعود الفاشية العسكرية«، )28 يوليو 2013(.

اإلخوان والجيش: محاوالت السيطرة المتبادلة 

الثانية )1938( حيث كان »عزيز املرصي« -  ترجع عالقة اإلخوان املسلمني بضباط الجيش إىل بداية الحرب العاملية 

الفريق يف الجيش آنذاك- شخصية محورية التف حولها جامعات من الجيش واإلخوان والبوليس ووجدت كل منها يف 

األخرى سنداً يف النضال ضد اإلنجليز وساهم يف إقامة عالقة بني اإلخوان ومجموعة من صغار الضباط الساخطني عىل 

األوضاع االجتامعية والسياسية.

كان اإلخوان ينرشون صحيفة »النذير« التي ركزت عىل القضايا األخالقية داخل الجيش كعدم »إقامة األذان يف أوقات 

الجنود«، وأرسلوا عريضة إىل القرص يف ديسمرب عام 1941م تطالب مبنع ما  الصالة، بل وعدم تخصيص وقت لصالة 

الرشع، ووزعت  يناقض  أي عمل  االمتناع عن  الحق يف  الجندي  ومنح  معاهدة 1936م،  وإلغاء  اإلسالم،  مع  يتعارض 

منشورات يف داخل وحدات الجيش مبضمون هذه العريضة التي وقعت باسم »الجنود األحرار.»

كان اإلخوان عىل صلة بالضباط داخل الجيش املرصي، ومل يكن عندهم مانع من التعامل معهم حتى لو كانوا غري أعضاء 



44

يف الجامعة وهو ما وضح يف عالقة السادات بحسن البنا واألخري مهد ألن يلتقي األول بعزيز املرصي، واتفقوا عيل أن 

خالص البالد لن يأيت إال بانقالب عسكري، وكان ذلك عام .1940

«كان أنور السادات، أحد أعضاء املجموعة الثورية، هو الضابط الذي اجتمع به البنا يف اللقاء األول. ومل يكن معروفا 

عىل وجه اليقني يف ذلك الوقت من هم هؤالء الذين ميثلهم السادات، إال أنه كان ضابطًا عامال بالجيش وكان يشري إىل 

مجموعات تخطط للثورة«. )ريتشارد ميتشل: اإلخوان املسلمون، ترجمة عبد السالم رضوان، مدبويل، 1977، ص 59، 

نقال عن وكيبيديا اإلخوان املسلمني(.

التكوينات اإلخوانية يف  النارص والذي تقرب من الضابط »محمود لبيب«، هذا الذي كان »نواة  برز دور جامل عبد 

الجيش كام أنه كان املرشف عيل تنظيم التدريبات العسكرية للمدنيني من اإلخوان سواء من كان منهم يف »النظام 

الخاص« وغريه« )وكيبيديا اإلخوان..(، وحصل منه عيل قامئة بأسامء الضباط املنتمني لجامعة اإلخوان داخل الجيش.. 

عمل جامل عبد النارص الذي خاف من ازدواجية الوالء داخل التنظيم، عىل موازنة دور جامعة اإلخوان داخل »الضباط« 

بفرض شخصيته املستقلة داخل نواة الضباط.

توفرت لجامل فرصة التخلص من تأثري اإلخوان بعد اغتيال النقرايش باشا عيل يد اإلخوان واعتقال كافة أفراد الجامعة 

عدا »حسن البنا« والذي اغتيل يف 1949 وهي أحداث أثرت عيل قوة الضباط اإلخوان داخل الجيش وهو أيضاً ما أتاح 

لعبد النارص فرصة تكوين الهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط األحرار من ستة ضباط عيل أن تبقي الحركة بعيدة عن 

تنظيم اإلخوان املسلمني؛ » لكن ما لبث حامس الضباط لإلخوان أن فرت سنة 1946 فقرروا البعد بحركتهم عن أية صلة 

باإلخوان وأن تقترص عىل الجيش وتولدت لديهم الرغبة يف التحرر من ارتباطهم باإلخوان وبدأ عبد النارص يف تحويل والء 

الضباط له دون علم الصاغ محمود لبيب« )جامل عبد النارص وعالقته باإلخوان املسلمني.. البدايات والتحول، وكيبيديا 

اإلخوان...(.

«مل تشهد أي عالقة تاريخية بهذا الكم من االلتباسات واألحداث كام شهدت عالقة الرئيس السابق جامل عبد النارص 

باإلخوان املسلمني فمن عضو مبايع لها إىل أشد من هاجمها وعذب واعتقل بل وأعدم قادتها«. )وكيبيديا اإلخوان..(.. 

رغم العالقة امللتبسة هذه رحب اإلخوان بانقالب جامل عبد النارص و«كان اإلخوان املسلمون حريصني منذ اليوم األول 

لقيام الثورة عىل تحريض مجلس قيادة الثورة ضد األحزاب وتكوين قناعة برضورة حلها«.)ملاذا يكره اإلخوان املسلمون 

جامل عبد النارص؟، بقلم : أحمد الحبييش(.

«كانت جامعة اإلخوان املسلمني، الهيئة املدنية الوحيدة التي كانت تعلم مبوعد قيام الثورة، والقوة الشعبية التي كان 

يعتمد عليها ضباط الجيش يف تأمني الدولة ومواجهة اإلنجليز حتى أعلن هؤالء الضباط يف )1953/1/17م( حّل كل 

األحزاب السياسية باستثناء حركة اإلخوان املسلمني.« )»الجيش املرصي واإلخوان عالقـة ملتبسة« موقع السفري العريب، 

26 متوز 2013(.

حاول اإلخوان فرض أنفسهم كموجهني أيديولوجيني للثورة املرصية فـ«بعد أربعة أشهر عىل قيام الثورة، وبالتحديد يف 

صبيحة يوم صدور قانون حل األحزاب يف يناير سنة 1953م حرض إىل مكتب جامل عبد النارص وفد من اإلخوان املسلمني 

مكون من الصاغ اإلخواين صالح شادي واملحامي منري الدولة وقاال له: »اآلن وبعد حل األحزاب مل يبق من مؤيد للثورة إال 

جامعة اإلخوان ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا يف وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم«. )ملاذا يكره اإلخوان املسلمون 

جامل.. نفسه(
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وكان رشط اإلخوان لدعم االنقالب: »عرض كافة القوانني والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها 

عىل مكتب اإلرشاد ملراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع رشع الله واملوافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم 

التأييد«. )نفس املقال(

وقد رفض جامل عبد النارص بكل حزم هذين الرشطني ألن اإلخوان أرادوا من خاللهام وغريهام من الرشوط األخرى 

الحكم من خلف الستار وعدم تحمل تبعات الحكم الداخلية والخارجية.. وكانت تلك بداية قطع العالقة بني اإلخوان 

والحكم العسكري ونهاية القصة كانت مؤملة ومكلفة.

الخليج  دول  )من  منهم  للمنفيني  وسمح  السجون  من  اإلخوان  رساح  السادات  أطلق  النارص  عبد  جامل  وفاة  بعد 

بالخصوص( للعودة وذلك قصد استعاملهم ضد اليسار وبقايا النارصيني الذين كانوا يعارضون »نزع النارصية« واملسار 

الليربايل الذي اتخذه.ز وانتهى هذا الفصل من القصة باغتيال أنور السادات وتوترا لعالقة مع خليفته »حسني مبارك« 

يف إطار توازن التعامل معهم بني تضييق وحرية مضبوطة سلوكهم ومؤقتة وخاضعة للمراقبة، مع حبسهم يف كل مرة 

ترى أنهم تجاوزا حدود تسامحها.

الجيش جهاز قمع يجب تدميره 

الجيش جزء من جهاز قمع ضخم توجهه الطبقة السائدة لقمع الطبقة املسودة، هذا ما ال يوجد يف أيديولوجية اإلخوان 

املسلمني، فمنذ إنشائهم ألنوية »ضباط« تابعة لهم، كانوا يتغافلون عن بنية الجيش الطبقية، وكل ما أرادوه هو والء 

الجيش األيديولوجي لجامعتهم، دون تدمري ما يشده من أوارص مع مجتمع الظلم الطبقي.

إن نجاح أي ثورة وجدريتها تقاس باملدى الذي تحطم به جهاز الدولة القديم، وتنشئ أجهزة سلطة الكادحني، أجهزة 

جديدة مغايرة ليس فقط يف شكلها لجهاز الدولة القديم، بل يف جوهرها الطبقي.. ويعترب ذلك رشطا رئيسا لدرء انتصار 

الثورة املضادة ومنع عودة النظام القديم الذي لن يستسلم بسهولة أمام نزع سلطته السياسية واالقتصادية.

ويف صبيحة أول يوم شهد املرصيون شمسه بدون مبارك )السبت 2011/2/12م( قال اإلخوان املسلمون يف بيان رسمي: 

»إنهم حريصون عىل الجيش املرصي البطل ودعمه وتقويته وسالمته من أي مغامرات غري محسوبة؛ حتى يظل درع 

األمة وحصنها الحصني ضد أي عدوان خارجي.»

الذي عاكس اإلجراء األول الذي يجب أن تتخذه أي ثورة ظافرة وهو تحريض الجنود والضباط الصغار  التملق  هذا 

لخلع االنضباط القديم ودمقرطة الجيش ومنح الجنود حق انتخاب ضباطهم ومحاسبتهم وعزلهم... لكن اإلخوان فضلوا 

»الحفاظ عىل الجيش ودعمه وتقويته.. حتى يظل درع األمة ضد أي عدوان خارجي«. وكأن »املؤسسة العسكرية هي 

كتلة اجتامعية وسياسية واحدة. وهذا أمر غري موجود يف الواقع، فهناك الجرناالت الذين يتحكمون ورمبا يحصلون عىل 

املاليني وهناك الجنود وصغار الضباط الذين ال يستفيدون تقريباً من األوضاع االقتصادية للجيش«. )»النخبة والجيش«، 

عاطف شحات، موقع جدلية، 2012/01/30(.

الذي  الجيش  هذا  ديفيد،  كامب  اتفاقية  عىل  السادات  توقيع  منذ  املرصي  الجيش  وضع  أيضا  عاكس  التملق  هذا 

»عجنته واشنطن وشّكلته« عىل حد تعبري مقال بجريدة األخبار اللبنانية، معتمدة عىل دراسة تحت عنوان »أبو الهول 

يف  السابق  املحلل  بوالك  كينيث  أصدره  املرصية«،  األمريكية  العسكرية  والعالقات  املرصية  املسلحة  القوات  والنرس: 

وكالة االستخبارات املركزية األمريكية )يس آي إيه( ومدير قسم الخليج يف مجلس األمن القومي يف عهد الرئيس األسبق 

بيل كلينتون، مشريا إىل أن ما يهم الواليات املتحدة حول قدرات الجيش املرصي هو أربعة أمور أبرزها، الكيفية التي 
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يكون فيها الجيش املرصي جزءاً من إسرتاتيجية األمن القومي املرصي: ما هي التهديدات التي تواجهها مرص، وكيفية 

استخدام الحكومة املرصية القوات املسلحة ملواجهة هذه التهديدات والوسائل التي سيتم تبنيها الستخدام الجيش كأداة 

لسياستها الخارجية«. )األخبار اللبنانية، العدد 2064 الحمعة 26 متوز 2013(.

متويالً  املرصي،  بالجيش  اإلمساك  عىل  تعمل  دفاعها،  بوزارة  ممثلة  املتحدة،  والواليات  ديفيد،  كامب  اتفاقية  «منذ 

أدخلت  إنها  حتى  القومية.  مصلحتها  وفق  جديد  من  تشكيله  وإعادة  عجنه  يف  نجحت  وعقيدة.  وتدريباً  وتسليحاً 

تغيريات جوهرية عىل بنيته، وأعادت تحديد عدوه، مسقطة بذلك إرسائيل وما تنفقه من أموال، كام عملت عىل إعادة 

تدويره إىل رشكات األسلحة األمريكية«. )األخبار اللبنانية، نفسه(.

عن أي »درع وعن أي حصن حصني لألمة« تتحدث عنه إذن جامعة اإلخوان املسلمني.. إن عبارات التملق هذه التي 

وصفها تروتسيك يف كتابه »تاريخ الثورة الروسية ناعتا إياها بـ«لهجة التهاين الرسمية، مقلدة ومتصنعة، ومستعارة من 

الدميقراطية الربجوازية الصغرية، الخطابية، العاطفية، املزيفة«، كان لها دور سيايس بالدرجة األوىل وهو إرسال إشارات 

سياسية بأن اإلخوان لن يتعرضوا للجيش وسيحفظون له مكانته التي كانت يف ظل مبارك، ويف نفس الوقت التخيل عن 

شعارات مواجهة الصهيونية وأمريكا بتعهد اإلخوان احرتام اتفاقية كامب ديفيد.

وقد نجح الجيش يف ذلك مبساعدة اإلخوان املسلمني.

الجيش يحفظ مصالحه 

بدأ املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية فور توليه السلطة عقب إطاحة مبارك، باتخاذ خطوات لحامية امتيازات 

اقتصاده املغلق، الذي ال يدفع من خالله الرضائب ويشرتي األرايض العامة برشوط مالمئة وال يكشف شيئاً عنه يف الربملان 

أو إىل العامة.

«وقد سعى جرناالت املجلس األعىل للقوات املسلحة إىل تثبيت ذلك قبل عقد االنتخابات الترشيعية والرئاسية التي 

انبثق عنها تشكيل حكومة جديدة استهدفت ضامن استمرار رضا الواليات املتحدة. وقد أكدت نصوص الدستور املرصي، 

الذي أرشفت عىل وضعه حكومة مريس، عىل منح الجيش املرصي ما وصف بـ»حكم ذايت« فال أحد يتدخل يف ميزانياته«. 

)هكذا عجنت واشنطن الجيش املرصي وشّكلته، محمد دلبح، األخبار اللبنانية، العدد العدد 2064 الحمعة 26 متوز 

.)2013

فقبل ثورة 25 يناير كان دور الجيش السيايس ضامرا بفعل خوف مبارك من ظهور منافس داخل املؤسسة العسكرية 

وحتى ميهد الطريق لتوريث نجله، فجاء اإلخوان ليمنحوا الجيش يف دستورهم »املسلوق« وضعاً خاصاً جداً، بعد أن 

أقاموا الدنيا ومل يقعدوها عىل »وثيقة السلمي«، وقالوا إنها ستجعل القوات املسلحة دولة داخل الدولة. واتضح أنهم 

يريدون أن يربموا هم هذه الصفقة مع الجيش وليس غريهم، موفرين مزايا للقوات املسلحة أكرب بكثري مام ورد يف 

الوثيقة املشار إليها.. ولن ينىس أحد ما قاله مريس أمام القادة يف أحد املواقع العسكرية: »هناك من يريد أن يوقع 

بيني وبينكم، لكن هذا لن يحدث. لن ميس أحد أموالكم وعرَقَكم«.. وال تزال ترن يف كل اآلذان مقولة مساعد وزير 

الدفاع للشؤون املالية، يف معرض حديثه عن املرشوعات االقتصادية للجيش قبيل انطالق الجولة الثانية من االنتخابات 

الرئاسية: »هذا عرَقنا وسندافع عنه بدمنا«.)الجيش املصـري واإلخوان: عالقة ملتبسة، عامر عيل حسن، السفري العريب، 

26 متوز 2013(.

الجيش مؤسسة اقتصادية ضخمة 
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يصل عدد أفراد القوات املسلحة املرصية إىل نحو 500 ألف جندي نظامي إىل جانب نحو 450 ألفاً من االحتياط، وهي 

مجهزة بنظم تسلح أمريكية، تعطي واشنطن نفوذاً كبرياً عىل الجيش املرصي وغريه من املؤسسات املهمة. وتبلغ الحصة 

العسكرية من املساعدات األمريكية ملرص نحو 40 مليار دوالر، مام جعل مرص ثاين أكرب متلق ملساعدات من هذا القبيل 

بعد إرسائيل.

تتحكم املؤسسة العسكرية فيام ترتاوح نسبته- وال توجد أية إحصاءات دقيقة لذلك- بني 25 و40 % من االقتصاد املرصي، 

معظمها يتحكم فيها جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية، التي يديرها لواءات الجيش ويعمل بها جنوده، وتجني هذه 

املرشوعات أرباحاً ضخمة، ما يجعل الكثري من الجرناالت مستفيدين استفادة مبارشة منها. متارس نشاطها االقتصادي يف 

مجاالت كثرية بدءاً من املقاوالت كبيع ورشاء األرايض والشقق، والخدمات كتنظيف املنازل وإدارة الكافرتيات، وإدارة 

محطات البنزين، إىل الزراعة وتربية الدواجن واملوايش، إىل صناعة املكرونات واملشمعات البالستيك للموائد!

يعد الحديث عن املؤسسة العسكرية واالقتصاد أحد محرمات السياسة املرصية، حيث ظلت القوات املسلحة حريصة 

عىل االحتفاظ به كشأن خفي عن العامة والخاصة عىل السواء يف الثالثني سنة األخرية.. وقد ضمن اإلخوان هذا الرس 

بنصوص الدستور.

وقد شهد الجيش نفس التحوالت التي شهدها املجتمع مع غزو النموذج النيوليربايل بنمطه االستهاليك؛ فـ«بعد أن كانت 

اليوم خلع املشري  الزاهد للمالبس والسيارات، نشهد  اعتادت عىل االستهالك  النارص قد  الجيش يف عهد عبد  قيادات 

طنطاوي مثالً لعباءة التقشف القدمية تلك إذا ما نظرنا للسيارة الجيب األمريكية الفارهة التي دخل بها امليدان ذات 

مرة أثناء الثورة ليدرس بطرف عينه من فيه. تذكر إحدى مقاالت جريدة النيويورك تاميز أن أحد أبرز أعضاء املجلس 

العسكري يحرص يف زيارته السنوية لوزارة الدفاع األمريكية كل الحرص ألن يتسوق هو وزوجته يف مول تايسونز كورنر 

بفرجينا، وأن لديه ولعاً باملنتجات األمريكية. ويف الواقع هناك حالة ولع عام بني ضباط الجيش الصغار باالستهالك عىل 

النمط األمرييك، حتى أن من تسنح له الفرصة ألن يشرتي زيه الرسمي وبيادته من الواليات املتحدة يفعل!«. )»الجيش 

واالقتصاد يف بر مرص«، موقع جدلية، 21- 12- 2011(.

الشبه االقتصادي بين اإلخوان والجيش 

يضم اإلخوان يف صفوفهم، وحتى مستوى القيادة، ممثلني عن الرأسامل الكبري، وقد نصبت الجامعة نفسها ممثلة ملصالح 

برجوازية السوق ضد برجوازية الدولة الفاسدة.

»االنفتاح«  برجوازية  بقية  عن  كيفيا  مختلفني  »ليسوا  الجامعة  يف  املنخرطني  املرصية  التقية«  الربجوازية  ّأعضاء  إن 

املرصية أو العربية، وهي برجوازية تعملبصورة رئيسية يف التجارة والبناء واملضاربة. ويضم اإلخوان أيضا يف صفوفهم 

أو يف محيطهم القريب صناعيني يف قطاع سلع االستهالك املحيل، وهم يعكسون بذلك التكوين العام لرأساملية السوق 

املرصية«.)»الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية، جلبري األشقر، دار الساقي(.

«إن عقيدة اإلخوان املسلمني االقتصادية القائلة باقتصاد الحر غري املقيد بتدخل الدولة لهي أكرث انسجاما مع املذهب 

النيوليربايل من واقع الرأساملية السائدة يف ظل مبارك... وتتجىل هذه »الرأساملية القصوى« يف اختيار الخرباء االقتصاديني 

املشاركني يف الجمعية املكلفة بكتابة الدستور املرصي الجديد، وهي جمعية يهيمن عليها إىل حد كبري اإلخوان املسلمون 

والسلفيني«. )نفس املصدر(.

ويعترب رجل األعامل خريت الشاطر، والرجل الثاين يف تنظيم اإلخوان املسلمني املمول األسايس للجامعة، نظرا ملا ميكله 
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من ثروة هائلة تقدر مبا ال يقل عن 20 مليار دوالر ادخلته يف قامئة املائة ألكرث اثرياء العامل. وكانت التجارة واألعامل 

هام نقطتا قوة الشاطر، وكان عضو يف مجالس إدارة العديد من الرشكات يف البحرين، ولكسمربغ، واململكة املتحدة. 

كام شغل الشاطر مناصب سابقا ، حيث كان عضوا يف مجالس »البنك الدويل للتنمية« واالستثامر، و«املهندس بنك« 

وهو املالك الرئييس لرشكة »السلسبيل للتجارة واالستثامر«.ورشيك مؤسس ومالك لرشكة »رواغ« صاحبة االمتياز املرصي 

لتأجري األثاث الرتيك إيستيكبال. )»الشاطر الرجل الثاين يف اإلخوان املسلمني بقامئة املائة ألكرث اثرياء العامل، موقع العرب 

وصحيفة كل العرب، 30 اكتوبر 2012(. هذه هي األرضية الطبقية الصلبة التي استند إليها تحالف اإلخوان املسلمني مع 

الجيش، فكالهام يدافع عن نفس املصالح االقتصادية وكالهام يسعى للحفاظ عىل بنية االقتصاد الرأساميل املرصي، رغم 

أن املصالح االقتصادية املشرتكة ليست رشطا »ال غنى عنه« الستمرار التحالفات السياسية.

اإلخوان يستغيثون بالجيش 

«يتهم اإلخوان يف مرص منافسيهم بأنهم يستدعون الجيش إىل الساحة السياسية من جديد. وهذا االتهام ال يقوم عىل 

ادعاء، بل له أصل ال تخطئه بصرية وال يهمله عقل. لكن كان يجب عىل الجامعة أن ترى الخشبة يف عينها قبل أن ترى 

القشة يف عني خصومها.« )الجيش املصـري واإلخوان: عالقة ملتبسة، عامر عيل حسن، السفري العريب، 26 متوز 2013(.

فاإلخوان هم أول من يستدعي الجيش إىل الساحة السياسية، ألنهم يظنون أنه ذراعهم األمني، لفظ اعتصامات العامل 

وإرضاباته التي ينعتها اإلخوان بالفئوية واملدعومة من طرف الفلول.

وسجل التاريخ أن محمد البلتاجي استنجد بوزير الدفاع والداخلية يف رسالة مؤرخة بـ 26 يناير 2013، سنورد نصها 

كامال:

«السيد رئيس الجمهورية

السيد رئيس الوزراء

السادة وزراء )الدفاع والداخلية (: 

ماذا تنتظرون أن يحدث أكرث من ذلك حتى تتدخلوا )بكل قوة وحزم (ملنع قتل املواطنني ووقف حرق املنشآت وانهاء 

قطع الطرق والكباري واألنفاق وتوفري أمن املدن والسكان. واجبكم التدخل الفوري ملواجهة تلك البلطجة بكل الوسائل 

املرشوعة التي كفلها الدستور والقانون مبا يف ذلك اعالن حالة الطوارئ )املوقوتة بالزمان واملكان واألسباب(اذا اقتضت 

الظروف. سيحاسبكم الله والتاريخ والشعب اذا وقفتم دون مواجهة )حاسمة( لجرائم القتل والحرق والنهب والقطع. 

مهمتكم األوىل أمام الله والشعب حفظ ارواح الناس وتحقيق امنهم . أظن أن هذا الواجب هو محل اجامع شعبي 

وال عالقة له بالخالف السيايس او االختالف يف تقدير املوقف الوطني وال عالقة له كذلك بحقوق التظاهر واالعتصام 

واالحتجاج السيايس )السلمي(.»

هل خدع الجيش مرسي؟ 

ساعد مريس وجامعته عىل إعادة الرشعية واملصداقية التي فقدها الجيش بفعل تدبريه اإلجرامي للمرحلة االنتقالية، 

للقوات  تحيات  توجيه  عىل  مرىس  محمد  الرئيس  »حرص  األخري  خطابه  ويف  الحكم  يف  ملريس  األخرية  اللحظة  فحتى 

املسلحة بدت مبالغا فيها لكثري من املرصيني، وتأكيدات بدت لهم أيضاً غري مفهومة عىل كونه القائد األعىل لها، وأن 

كل ما تقوم به خاضع إلمرته وقراراته. وأكد الرئيس أكرث من مرة أن هناك محاوالت فاشلة وأصابع خفية تسعى لإليقاع 

بني الرئاسة والجيش ورضب العالقة الحميمة بينهام، وأنه- كالعادة- سوف يقطع هذه األصابع. وذهب الرئيس إىل أبعد 
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من هذا، حيث هدد باستخدام القانون العسكرى ىف محاسبة كل من يتجرأ عىل سب أو إهانة القوات املسلحة وقادتها 

بإحالتهم إىل محاكامت عسكرية تعاقبهم عىل فعلتهم«. )الجيش والرئيس واإلخوان، ضياء رشوان، موقع املرصي اليوم، 

28 يونيو 2013(.

وبعد أن بان فشل اإلخوان الذريع يف ضامن االستقرار السيايس والقطع نهائيا مع الثورة، بان أن الجيش ليس راضيا 

عىل حكمهم وتناسلت املقاالت والتحاليل حول ذلك، »وحدهم اإلخوان كانوا ينكرون أن شيئا سيحدث، كانوا يتحاشون 

الحديث عن الجيش رمبا يك ال يواجهوا أنفسهم بحقيقة أن مريس ال يحكم خناقه عىل املؤسسة األخطر مبا يكفي«. 

)»كيف أطاحت الدولة العميقة بالدولة الغبية«، أحمد الدريني، موقع املرصي اليوم، 07 يوليو 2013(.

إن املدى الذي انحطت إليه شعبية اإلخوان جعلت الجيش يكتفي برتك مريس يسقط- كثمرة فاسدة- مبشهد املاليني 

التي مألت امليادين يوم 30 يوليو، ثم توىل الجيش مشاهد التكفني وصالة الجنازة.. وهو مشهد كالسييك حيث تتفرج 

النخب الربجوازية عىل الشعب يضحي بنفسه عىل املتاريس وقتال الشوارع وتأيت هي يف اللحظة املناسبة لقطف الثامر.

جوابا عىل السؤال.. نعم لقد كان مريس مخدوعا، لكنه خدع نفسه بنفسه وصدق كذبة الجيش كدرع وحصن األمة 

الحصني. وال زال اإلخوان املسلمون يلوكون أسطورة »الشعب والجيش يد واحد« حتى بعد االنقالب: » إننا نثق متام 

الثقة يف أن جيشنا العظيم الذي يفتدينا ونفتديه ويحبنا ونحبه ال ميكن أن يكون قد أسهم يف هذه املؤامرة، وإمنا من 

حاكها ونفذها هم مجموعة من قادة املجلس العسكري الذين أوالهم الرئيس ثقته ولألسف مل يكونوا أهالً لهذه الثقة، 

فجيشنا يؤمن مبا جاء يف املادة )194( من الدستور بأن القوات املسلحة ملك للشعب ومهمتها حامية البالد والحفاظ 

عىل أمنها وسالمة أراضيها، ومعنى هذا أن الجيش والشعب جسد واحد، وأن وظيفة الجيش محددة وليس من بينها 

الخوض يف السياسة«. )»بيان من اإلخوان املسلمني يحدد موقفهم من األحداث الجارية«، 2013-07-08(.

الدرس الروسي 

مبارشة بعد إسقاط القيرص فرباير 1917، وتحت ضغط الجنود ولد »األمر رقم واحد« املشهور، والذي يعترب الوثيقة 

املحرتمة الوحيدة يف ثورة فرباير وقانون حريات الجيش الثوري«. )ليون تروتسيك، تاريخ الثورة الروسية(.

وقد حدد هذا األمر طريقا جديدا للجيش: خلق لجان منتخبة يف كافة القطعات العسكرية، وانتخاب مندويب الجنود 

إىل السوفيات، وإخضاع القطعات يف األمور السياسية لسلطة السوفيات ولجانه، ووضع األسلحة تحت مراقبة الرسايا 

والكتائب، و«عدم تسليم هذه املسؤولية إىل الضباط يف أية حال من األحوال، والحصول خارج أوقات الخدمة عىل كافة 

التسلسلية خارج أوقات الخدمة، ومنع الضباط من  الرتب  العسكرية وألقاب  التحية  حقوق املواطن املدنية، وإلغاء 

معاملة الجنود بغلظة أو بذاءة... )نفسه(.

مل يبادر الثوار الروس )وعىل رأسهم البالشفة( إىل متلق الجيش القيرصي، بل سعوا إىل نقل الرصاع الطبقي إىل داخله، 

فقد كان الجرناالت والضباط ميثلون النظام القديم بكل عفنه واضطهاده وغروره الطبقي وكانوا نواة الثورة املضادة 

بروسيا، بينام انحاز الجنود منذ البداية إىل الشعب، ووجهوا أسلحتهم إىل صدور قادتهم وضباطهم بدل توجيهيها إىل 

الشعب الثائر.

طبعا ال ينتظر مثل هذا السلوك السيايس من طرف جامعة اإلخوان املسلمني، فهي رغم كل خطابها األخالقي الذي يدعي 

خدمة »الفقراء« ورغم هيجانها ضد بعض مساوئ املجتمع، متثل جناحا من املجتمع الربجوازي، ولن تتجرأ عىل مس 

تراتبية مؤسساته وسلطات قممها خصوصا إذا كانت هذه املؤسسة الجيش.
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من  ألي شكل  متاماً  رافضني  تجعلهم  والثقافية،  واالقتصادية  السياسية  اإلخوان،  وانحيازات  وفكر  تكوين  طبيعة  «إن 

مع هذه  يريدون  اإلخوان  لكن  القدمية كام هي.  الدولة  وراثة  إن هدفهم هو  بل  الثوري.  السيايس  التجذير  أشكال 

“الوراثة” احتالل موقع القيادة والسيطرة، الذي يرونه رضورياً من أجل تحقيق مشاريعهم األيديولوجية«. )ما الذي 

يحدث يف مرص اآلن؟ أرشف الرشيف، موقع جدلية، 15- 07- 2013(.

ّالشعب  سيمفونية  عزف  اإلخوان يف  استمر  العامل  واعتصامات  الثوار  تظاهرات  يقمع  الجيش  كان  الذي  الوقت  يف 

والجيش يد واحدة« بينام انخرط رفاقنا االشرتاكيني الثوريني يف حملة شعبية القت صدى جامهرييا تحت شعار »العسكر 

كاذبون«، وأصدروا بيانا بتاريخ 21 فرباير 2011 تحت عنوان »يف مواجهة جرناالت مبارك: الشعب والجنود يد واحدة«، 

منادين أن يكون شعار الثورة يف املرحلة القادمة: »الشعب والجنود يدا واحدة يف مواجهة نظام مبارك وجرناالته«.. وكان 

رد اإلخوان رفع دعوى ضدهم بدعوى محاولتهم هدم الدولة.

الدرس الشيلي في االتجاه المعاكس 

عاشت تشييل فرتة ثورية مابني 1970-1973، إذ بدأت سيطرة العامل عىل املصانع، كام استوىل الفالحون عىل األرض 

وتركت حركة املضطهدين العريضة بصمتها يف تشكيل املجتمع الجديد.

األحزاب  يضم  تحالف  من  الليندي  وتشكلت حكومة  الليندي.  بقيادة  الشعبية  الوحدة  انتخبت حكومة   ،1970 ويف 

االشرتاكية والشيوعية، وجاءت بسياسات التأميم، التي تحدت رجال األعامل.

واستخدمت الطبقة الحاكمة التشيلية، التي تدعمها اإلمربيالية األمريكية، كل ما لديها من أسلحة لقطع الطريق عىل 

إصالحاته- من اإلرهاب إىل اغتيال كبار الجرناالت التابعني لحكومته..

لكن أليندي بدل مواجهة جهاز الدولة هذا سعى إىل الوصول إىل حل وسط مع هذه القوى الرجعية، بينام كان يحاول 

يف الوقت نفسه إحباط الطموحات املتنامية للحركة التي أتت به إىل السلطة. وقد أدى هذا الحل الوسط يف النهاية إىل 

اإلطاحة به، وقتله عىل يد انقالب بقيادة أوجستو بينوشيه الذي حكم فرتة 1973- 1990 تشييل بقبضة حديدية وصار 

للبالد تجربة واسعة يف الليربالية الجديدة.

أزنزار 

املناضل-ة عدد 41
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يسقط�حكم�العسكر..�ال�لعودة�الفلول..�ال�لعودة�اإلخوان
الجمعة 16 آب )أغسطس( 2013

املكتب السيايس لحركة االشرتاكيني الثوريني

مجازر بشعة وقمع عنيف.. تصاعد كبري للهجامت عىل الكنائس ومسيحيي مرص.. وترسيخ يجري عىل قدم وساق للدولة 

العسكرية القمعية.. تطورات سياسية هائلة مرت علينا خالل األسابيع املاضية، وكام تحمل التطورات تحديات كربى 

الثورة املرصية، والتي ميكن لالشرتاكيني  تؤهل ملوجات جديدة قادمة يف مسار  فرصاً  أيضاً  الثورة، تحوي  أمام  تضعها 

الثوريني استغاللها بشكل جيد لبناء الحركة – يف حال تطوير تكتيكات قادرة عىل التعاطي مع األوضاع املتغرية.

من  للرفاق  الورقة  هذه  الثوريني  االشرتاكيني  لحركة  السيايس  املكتب  يقدم  السيايس،  التكتيك  وتطوير  بناء  إطار  ويف 

أجل بناء موقف الحركة والتوحد عليه من خالل النقاش الجامعي والرفاقي العميق، واالنطالق من هذا املوقف لوضع 

تكتيكات محددة يف الفرتة املقبلة.

ثورة أم انقالب عسكري؟ 

بعد خروج املاليني إىل الشوارع لإلطاحة مبحمد مريس، وإعالن السييس بعد ذلك إزاحته عن الرئاسة، تسود اليوم العديد 

من الجداالت حول تقييم األوضاع، ما إذا كانت هذه ثورة جامهريية أم مجرد انقالب عسكري أطاح بالرئيس ليؤسس 

لديكتاتورية عسكرية. اإلجابة عىل سؤال »ثورة أم انقالب؟« تكمن أهميته يف وضع اسرتاتيجية الشهور، ورمبا السنوات 

املقبلة، من الثورة املرصية.

إن من يتجاهل تدخل الحركة الجامهريية العمالقة التي دشنت موجة جديدة من الثورة املرصية، يهرب من التعاطي 

مع كل التناقضات الكامنة فيها، وبالتايل من التحديات الجديدة أمام الثورة املرصية.. ومن بعض الفرص التي يحملها 

املستقبل. وليس غريباً أن الثوريني الذين يتجاهلون قيمة تدخل الجامهري، أو عىل األقل يعتربون الجامهري مفعوالً به 

يف لعبة الثورة املضادة، يعانون اليوم من إحباط عميق نتيجة ما يسمونه تراجعاً وانتهاءاً ملسار الثورة املرصية، ناهيكم 

عن إنكار كافة الفرص املُتاحة. لكنهم ليسوا وحدهم من يتجاهلون دور الجامهري وتدخلهم املبارش يف إسقاط مريس، 

اليوم، مبا يف ذلك األطراف  السياسية  التي تتدخل يف األوضاع  كافة األطراف  الصندوق معه. فتقريباً  وإسقاط رشعية 

الدولية، كانت تتجاهل هذا الدور الجامهريي.

االستثناء من كل هذه األطراف، كان املؤسسة العسكرية التي اكتوت من قبل بنار الحركة الجامهريية، فلم تكن تستطيع 

تجاهلها أو التغايض عنها، بل أن أفق وتطور الحركة الجامهريية يشكالن محدداً رئيسياً لسياساتها ولتدخالتها. فاملؤسسة 

العسكرية متثل الدعامة الرئيسية للطبقة الحاكمة والنظام والدولة، وهي رأس حربة الثورة املضادة التي ما أن تفرض 

الحركة الجامهريية نفسها كأمر واقع، حتى يتنابها الذعر من إمكانية تطور هذه الحركة، وتسعى بكل السبل لكبح 

جامحها إما باالحتواء يف إطار ُمعني ال يشكل خطراً وال تهديداً ملصالح الطبقة، أو بالقمع املبارش كام حدث من قبل.

مرسومة  بإسقاط محمد مريس ضمن حدود  املطالبة  العمالقة  الجامهريية  الحركة  احتواء  يريد  بالتأكيد  الجيش  كان 

وخطوات محسوبة، دون أن تفلت من إطار إسقاط مريس إىل ما هو أعمق من ذلك لتشكل تهديداً حقيقياً عىل النظام 

برمته، لذا كان الهدف األسايس للمؤسسة العسكرية هو إعادة املاليني من الشوارع التي اجتاحوها وسيطروا عليها إىل 

النظام والتخلص منه. ويف نفس الوقت كان هذا  املنازل بأرسع وقت ممكن وإيقاف الحركة عند حد اإلطاحة برمز 
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الهدف متوافقاً مع تطلعات املؤسسة العسكرية بعد أن فشل مريس يف إجهاض الثورة وشّكل إرباكاً للطبقة الحاكمة يف 

مواجهتها طوال عام من توليه السلطة.

فبعد أن صعد محمد مريس إىل سدة الحكم العام املايض، مبباركة أمريكية ومباركة من املؤسسة العسكرية وقسم كبري 

من رجال األعامل وغريهم، قد فشل يف تحقيق أهداف الطبقة الحاكمة يف إجهاض الثورة املرصية. كان مريس يشكل 

وينحاز  الجديدة  الليربالية  يتبنى مرشوع  فهو  قطاعاتها؛  أو معظم  الحاكمة،  للطبقة  بالنسبة  أفضل  خياراً  البداية  يف 

ملصالح رجال األعامل وليس لديه أي غضاضة يف التحالف مع الواليات املتحدة وهو أيضاً حريص عىل عدم إزعاج الكيان 

الصهيوين، عالوة عىل كونه أول رئيس منتخب بعد الثورة، لكن أيضاً األهم هو استناده إىل التنظيم الجامهريي األضخم 

يف بر مرص، ذلك التنظيم الذي يعمل عىل األرض بعرشات ومئات اآلالف من األعضاء واملتعاطفني واملنارصين، الذين 

يستطيعون استيعاب الغضب الشعبي وإقناع الجامهري مبشاريع الليربالية الجديدة وخطط التقشف القاسية املصاحبة 

لها، أي تجنيب الطبقة الحاكمة أخطار انتفاض الجامهري أثناء محاوالت التخلص من األزمة االقتصادية – أو عىل األقل 

تخفيف وطأتها – عىل حسابهم.

عىل العكس من كل ذلك، أدت األزمة االقتصادية وفشل مريس يف تحقيق مطالب الثورة، بل وتحديه لهذه املطالب 

واألهداف بشكل رصيح، إىل تضاؤل شعبيته هو وجامعته إىل الحد الذي توقفت فيه الطبقة الحاكمة وأجهزتها عىل 

الرهان عليه يف مواجهة الجامهري.

الالزم  من  صار  كان،  وقد  مبريس،  لإلطاحة  كبري  بشكل  تكثيفه  سيتم  الشعبي  الغضب  أن  الواضح  من  بات  وحينام 

التدخل بشكل رسيع الحتواء الغضب  عىل املؤسسة األكرث قوة ومتاسكاً يف الطبقة الحاكمة – املؤسسة العسكرية – 

الجامهريي بتنفيذ مطلبه، ومن ناحية أخرى للتخلص من رهان خارس عىل رأس السلطة وإعادة ترتيب وتوحيد الطبقة 

الحاكمة حول رموز جديدة يبدون كاألبطال الذين ينفذون للشعب مطلبه ويتوحدون معه يف »صف واحد.»

كان الجيش حقاً بني نارين؛ نار الحركة الجامهريية واحتامل كرسها للحدود يف حال استمرار مريس عىل رأس السلطة، 

مناطق  وبعض  األكرب  بالدرجة  سيناء  يف  معقدة  جبهات  وفتح  الشوارع  يف  واإلسالميني  اإلخوان  مواجهة جامعة  ونار 

الصعيد مثالً بدرجات أقل، يف حال اإلطاحة مبريس. ناهيكم عن الخالفات التي تتطور مع اإلدارة األمريكية وتهديد ما 

يسمونه »املسار الدميقراطي.»

يطيح مبريس  أن  وقرر  التوابع،  كانت  مهام  بها  االكتواء  يتفادى  أن  الجامهريية،  الحركة  نار  يتجنب  أن  الجيش  اختار 

نار  من  وطأة  أقل  هي  التي  واإلسالميني  اإلخوان  مواجهة  نار  ويواجه  حركتهم،  تطور  ويوقف  الجامهري  ويستوعب 

بينهام وبني  الطويلة واالسرتاتيجية  بالنسبة لإلدارة األمريكية، واالتحاد األورويب بدرجة أقل، فالعالقات  أما  الجامهري. 

املؤسسة العسكرية املرصية لهي كفيلة بتنحية أية توترات تنجم عن اإلطاحة مبريس. هكذا وصل ذعر املؤسسة العسكرية 

من إمكانية تطور حركة الجامهري وانفالتها من عقالها؛ فالخيار اآلخر بالنسبة لها كان محفوفاً مبخاطر ال تُحمد عقباها، 

وإذا مل يطح الجيش مبريس لكانت الحركة تطورت باتجاه أكرث جذرية وعمقاً ولكانت اهتزت ثقة قطاعات واسعة من 

الجامهري – هذه الثقة التي تولدت يف ظل غياب أي بديل آخر بإمكانه الحسم مع مريس – يف الجيش، األمر الذي كان 

سيدفع بالحركة خارج اإلطار املرسوم لها.

وإلكامل املشهد واحتواء الحركة الجامهريية، قامت املؤسسة العسكرية بتنصيب رئيس مؤقت وحكومة جديدة كواجهة 

مدنية تلعب دور املحلل لها، بحيث تحتفظ األوىل ليس فقط بكافة صالحياتها وامتيازاتها، لكن أيضاً بدورها يف التدخل 

والقمع العنيف إذا لزم األمر، وتستكمل الثانية مرشوع الثورة املضادة اقتصادياً وسياسياً. وال يُعد ذلك انكامشاً للمؤسسة 
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العسكرية يف السلطة، بل عىل العكس؛ فعىل الرغم من تراجع املؤسسة العسكرية من الناحية الرسمية وراء الستار 

املدين للحكومة الجديدة، إال أنها تدير كافة األمور اآلن كام كان الوضع خالل عام ونصف من حكم املجلس العسكري 

بزعامة طنطاوي وعنان.

نحن إذن بصدد موجة جامهريية ضخمة يف 30 يونيو واأليام القليلة التي تلتها، وركوب للمؤسسة العسكرية عىل الثورة، 

منذ 3 يوليو، وقطع الطريق عىل تطور الحركة الجامهريية التي كان من املمكن أن تتخذ أبعاداً أكرث عمقاً وجذرية، 

باألخص مع بداية اإلرضابات الجزئية يف النقل العام والسكة الحديد واملحلة وموظفي مجلس الوزراء، وغريهم الكثري. 

القدمية، بكامل قوتها ورشاستها، بعد استئصال  العسكرية ورموزها  الحاكمة برموزها  بصدد عودة للطبقة  نحن أيضاً 

اإلخوان منها؛ حيث تقود املؤسسة العسكرية الطبقة الحاكمة وقوى الثورة املضادة لتنفيذ ما فشل فيه مريس واإلخوان، 

أي إجهاض الثورة، وحركة جامهريية مشحونة بثقة جبارة، لكن مليئة بالتناقضات يف الوعي والتنظيم، وال مناص أمامنا 

إال التعامل معها كام هي بكل تناقضاتها واستغالل الفرص الكامنة فيها متهيداً ملوجات أقوى قادمة يف الثورة املرصية.

ومن هذه الزاوية، ال يعد تشبيه 11 فرباير 2011 بـ 3 يوليو 2013 دقيقاً وال صحيحاً عىل اإلطالق يف عديد من األوجه 

والجوانب؛ ففي الحالة األوىل كانت الطبقة الحاكمة مضطرة للتخلص من رأس السلطة وانفتح الباب أمام املزيد من 

االرتباكات يف صفوفها. كانت الدولة يف حال أضعف كثرياً مام يبدو عليه اليوم مع انهيار الداخلية والعداء الشديد لفلول 

مبارك، بينام يف الثانية، تخلصت الطبقة الحاكمة من رأس السلطة من أجل توحيد صفوفها وترتيب أوراقها ومحاولة رأب 

كافة التصدعات لالستعداد للهجوم عىل كافة التحركات الثورية. لكن هذا ال يعني أن أزمة الطبقة الحاكمة قد انتهت 

عىل الصعيدين االقتصادي والسيايس.

اإلسالميون 

يف مواجهة اإلطاحة مبريس، سعى اإلخوان وحلفهم اإلسالمي لتصعيد تحركاتهم عىل األرض مبسريات واعتصامات من أجل 

استعادة »رشعية« أسقطتها الجامهري ومرشوع فاشل ومعاِد ألهداف الثورة، وقد ارتكبوا يف سبيل ذلك جرائم شنعاء ال 

ميكن غفرانها يف الكثري من املناطق يف عدد كبري من املحافظات، عالوة عىل خطابهم الطائفي وتحريضهم عىل األقباط 

وصب غضبهم عليهم مبهاجمة الكنائس. علينا الوقوف ضد هذه االعتداءات والهجامت عىل الكنائس وضد أي تعٍد عىل 

مسيحيي مرص بكل حسم، فهذا من مبادئ االشرتاكيني الثوريني التي لن يحيدوا عنها.

علينا أن ندرك جيداً أن معركة اإلخوان هي معركة بقاء بالطبع لن يستسلموا فيها بسهولة. وبالتوازي مع اعتداءات 

اإلخوان وجرامئهم، يتعرضون لقمع عنيف عىل أيدي املؤسسة العسكرية والداخلية، بدءاً من مجزرة الحرس الجمهوري، 

وانتهاءاً بالفض الرببري العتصامي النهضة ورابعة العدوية، مروراً مبقتل ثالثة سيدات منهم يف املنصورة، وما غري ذلك.

أودت جرائم اإلخوان بأغلب فصائل اليسار لتبني موقف يف غاية االنتهازية والوضاعة بالتحالف مع املؤسسة العسكرية 

وتأييد الدولة القمعية، بل وترديد نفس تهويالت وأكاذيب اإلعالم الربجوازي والفلويل يف تخٍل تام عن أي مضمون ثوري 

وطبقي. وهذا املوقف مبني عىل تحليل كاريث مفاده أن اإلخوان املسلمني وحلفاءهم يشكلون الخطر األكرب عىل الثورة 

املرصية، يف حني أنه، يف الحقيقة، إذا كان اإلخوان املسلمني يشكلون خطراً بقدر معني، فإن مؤسسات الدولة التي تحتكر 

وسائل العنف تشكل أضعاف أضعاف هذا الخطر عىل الثورة مع عودة الدولة القمعية الرشسة وتجليات ذلك يف اإلعالن 

الديكتاتوري وتعيينات املحافظني بني لواءات رشطة وجيش وفلول والهجوم عىل إرضاب السويس للصلب، إلخ.

وإىل جانب املواقف االنتهازية والخائنة املنحازة للعسكر ممن يصفون أنفسهم بالليرباليني واليساريني، وعىل رأسهم من 
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شاركوا يف حكومة السييس، هناك أيضاً الكثري من وجهات النظر التي ترى أن املعركة بني اإلخوان املسلمني والسلطة 

الثوريني أن  القدمية هي معركة ال تعني للثورة شيئاً وليس للثورة فيها ناقة وال جمل، وبالتايل يتعنّي عىل  الجديدة/ 

يلتزموا موقف الحياد، وكأن طريّف الرصاع متساويني يف القوة وعىل نفس درجة الخطورة عىل الثورة. وجهات النظر هذه 

تتسم بضيق شديد يف األفق؛ فهي ال ترى املضمون الحقيقي ألهداف السلطة الحالية يف اإلمساك مبقاليد األمور، وتكشري 

املؤسسة العسكرية عن أنيابها اليوم يف وجه اإلسالميني يف بروفة فض اعتصامّي رابعة والنهضة كربوفة لالنقضاض عىل 

الثورة املرصية، وهو ما سيحدث غداً ألي قوى معارضة حقيقية تتصدر املشهد، وباألخص الحركة العاملية، وهو ما رأينا 

ملحة منه يف الهجوم عىل إرضاب السويس للصلب.. املجازر ضد اإلسالميني ال تشكل إال الخطوات األوىل يف خارطة طريق 

الثورة املضادة، وعلينا بالتأكيد أن نفضح هذا املضمون وأن نهاجمه بحدة ومبدئية واتساق.

نتعرض اليوم لقدر كبري من الهجوم عىل موقفنا يف إدانة عنف مؤسسات القمع تجاه اإلسالميني، وعىل هجومنا عىل 

السييس قائد الثورة املضادة، لكن ذلك لن يدفعنا إىل متييع موقفنا بخلق نوع من »التوازن« يف الهجوم عىل العسكر 

واإلسالميني بنفس القدر واملساواة بينهام يف الخطورة عىل الثورة. فنحن بصدد ثورة مضادة شاملة وكاسحة كان فض 

اعتصامات اإلخوان هو فقط بروفة أوىل لها. والوقوف بحزم ضد الدولة القمعية ال يعني الوقوف إىل جانب اإلخوان. 

لن نوائم أو نتهاون يف موقفنا الصارم ضد املؤسسة العسكرية وقمعها الرشس.. التوازن واملواءمة لن تكون إال انعكاس 

لرتدد وتذبذب يف اتخاذ موقف واضح وجريء من الدولة القمعية ولعب عىل حبال الجميع.

ال ميكن أن نصمت عن مجازر العسكر التي قُتل فيها عرشات اإلسالميني، وال ميكن أن نؤيد الدولة يف فض اعتصاماتهم، 

وال أن نكف عن التذكري بجرائم العسكر والتحذير من الداخلية واملطالبة يف كل مناسبة مبحاكمة مجرميهم، وكذلك 

التحذير من عودة دولة مبارك وأجهزتها القمعية بكامل قوتها والهجوم عليها أيضاً.

كام علينا أال ننساق وراء محاوالت الفلول وبلطجيتهم للتنكيل باإلسالميني وقتلهم يف الشوارع؛ فهناك فرق شاسع بني 

دفاع الجامهري عن نفسها – ولو حتى بوسائل عنيفة – يف مواجهة اعتداءات الجامعة )كام رأينا يف املنيل وبني الرسايات 

والجيزة منذ أسابيع مثالً(، وبني عنف مؤسسات القمع وبلطجية الفلول تجاه اإلخوان. فاألخري ليس عنفاً دفاعاً عن 

املتظاهرين أو الثورة، بل من أجل استتباب األمور يف يد السلطة الجديدة من دون معارضة، أياً كانت هذه املعارضة. 

والجيش والرشطة وبلطجية الفلول مل يتدخلوا، ولو ملرة واحدة خالل األسابيع املاضية، لحامية األهايل أو املتظاهرين يف 

أٍي من االشتباكات. وتأيت يف هذا السياق الدعوات التي أطلقتها »مترد« واليسار امللتصق بالبيادة لتشكيل لجان شعبية 

لحامية الدولة وأجهزة القمع وإعانتهم عىل سحق اإلسالميني، فهي دعوات فاشية بامتياز ال ميكن أن نقبلها أو نرددها.

والعسكر،  الفلول  كافة جرائم  اإلخوان يف  »تلبيس«  لـ  سياسياً  توفر غطاءاً  التي  اإلعالم  أكاذيب  علينا كذلك مواجهة 

»كافة  فيها  شاركت  التي  يونيو«   30 »ثورة  بـ  واستبدالها  يناير   25 ثورة  ملحو  تسعى  التي  البغيضة  النغمة  وتحدي 

الطبقات«، والتي مل يكن فيها »حرق لألقسام« وال »تعٍد عىل املنشئات«، وكأن ثورة يناير كانت محض مؤامرة إخوانية، 

لذا وجبت اإلطاحة باإلخوان والثورة ضدهم وليس الثورة ضد الطبقة الحاكمة بدولتها وأجهزتها القمعية. ناهيكم عن 

الخطاب العنرصي الكريه تجاه الفلسطينيني والسوريني.

تحشد الدولة ورائها تقريباً كل القوى السياسية والثورية )سابقاً(، وقطاعات واسعة من الجامهري، يف مواجهة اإلخوان 

املسلمني والحلف اإلسالمي من حولهم. وفيام يسمونه »الحرب عىل اإلرهاب«، يستخدمون نربة وطنية بغيضة »ال يعلو 

فيها أي صوت عىل صوت املعركة« بغية كبت مطالب الثورة والتشويش عليها.

أما عن حديث اإلقصاء واملصالحة، فال ميكن لالشرتاكيني الثوريني أن يبنوا موقفهم حيال هذه القضية مبعزل عن مزاج 
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الجامهري وتوجهاتها – برغم تناقضاتها الداخلية الشديدة. فهذه الجامهري لن تقبل مصالحة مع اإلخوان املسلمني«. وكام 

ذكر أحد بيانات الحركة، فإن »ترديد اسطوانة املصالحة ال يعني سوى املساواة بني القاتل واملقتول، وهو أمر مرفوض 

بالنسبة  متاماً دومنا تقديم قتلة الشهداء، كل الشهداء، واملحرضني عىل العنف إىل محاكامت عادلة«. وإذا كان األمر 

للجامهري يتعلق بإقصاء اإلخوان سياسياً يف تجاهل الفلول والعسكر تحت تأثري اإلعالم والدعاية الربجوازينَي، فلنهاجم 

نحن أيضاً عودة الفلول وعودة دولة مبارك برعاية السييس.. كالهام أعداء للثورة املرصية وآفاقها املستقبلية، والسييس 

بالتأكيد أكرث خطراً عليها من البلتاجي مبا ال يُقاس.

البد علينا يف هذا الظرف، بشكل مبارش وبجرأة ووضوح ومن دون أي تردد، أن نرفع شعار »يسقط حكم العسكر.. ال 

لعودة الفلول.. ال لعودة اإلخوان.»

هل نخاف من العزلة؟ 

الجامهري  تعتمد بشكل أسايس عىل تحديد مستوى تطور وعي  الثورية  تكتيكات االشرتاكية  أن  ليس هناك من شك 

ويف القلب منها الطبقة العاملة وطليعتها من ناحية، ومن ناحية أخرى عىل مستوى وإمكانيات وفرص تطور الحركة 

الجامهريية التخاذ أبعاد عميقة يف مسار الثورة.

تعاين الحركة الجامهريية اليوم من تناقضات كبرية يف داخلها، وتواجه تحديات كربى، لعل أبرزها هو التصالح البادي 

بني قطاع من الجامهري من جانب، ومؤسسات الدولة، وعىل رأسها املؤسسة العسكرية والداخلية، رؤوس ومراكز الثورة 

ناضلوا ضد  الذين  الثوار  من  عريضة  قطاعات  يصيب  الذي  الشديد  اإلحباط  من  وبالرغم  آخر.  جانب  من  املضادة، 

املجلس العسكري خالل عام ونصف من الثورة واستكملوا النضال فيام بعد ضد سلطة مريس، إال أن ما من سبيل آخر 

لالضطالع بدور حيوي داخل الحركة الجامهريية سوى التعاطي معها كام هي وفهم تناقضاتها من دون إغفالها متاماً أو 

املبالغة يف إمكانياتها الراهنة.

وعي  تزييف  يف  والداخلية  العسكرية  واملؤسسة  املخابرات  مع  والليربايل  الفلويل  اإلعالم  وانسجام  تحالف  نجح  لقد 

الجامهري بدرجة كبرية من خالل إبراز صورة كاذبة حول حيادية املؤسسة العسكرية والداخلية، بل وانحيازهام للشعب 

يف مواجهة مريس واإلخوان وأعوانهام من اإلسالميني، يف محاولة أيضاً ملحو جرائم الدولة يف القتل والتنكيل والتعذيب 

من ذاكرة الجامهري. وقد لعبت العديد من القوى السياسية، أبرزها جبهة اإلنقاذ االنتهازية وحملة مترد والتيار الشعبي 

وغريهم، أسوأ األدوار وأكرثها انتهازية وخسة يف ترسيخ هذه الصورة من خالل دعوات »وحدة الصف« والدور الوطني 

للجيش املرصي ومؤسسات الدولة يف تلبية مطالب الشعب يف الخالص من سلطة اإلخوان التي اعتربوها الخطر األكرب 

والوحيد عىل الثورة املرصية. لكن كل ذلك ال ميثل سوى قرشة تحيط بالوعي الجامهريي. صحيح أن هذه القرشة متينة 

وتقريباً كل األطراف تعمل عىل صقلها مبزيد من الصالبة، إال أن تحت هذه القرشة يكمن وعي حقيقي مبطالب الثورة 

وأهدافها يف العيش والحرية والعدالة االجتامعية.

وال ميكن أن نتغافل عن أن، يف وسط كل هذه التناقضات يف الوعي، هناك ثقة كبرية لقطاعات من الجامهري يف نفسها 

برغم التشتت وضباب »الحرب عىل اإلرهاب«؛ فلقد فرضت الجامهري إرادتها بشكل حقيقي وأسقطت رئيسني وأربع 

الجامهري  التي دفعت  املتناقض، هي  الوعي  الكامنة تحت قرشة  الثقة،  اآلن. هذه  الثورة حتى  بداية  حكومات منذ 

لالنتفاض يف وجه مريس يف البداية، وهي التي متنحها اليوم بعض االستعداد الستكامل النضال تدريجياً ضد الحكومة 

األمل  بالرغم من  الجامهري، حتى  املعادي ملطالب  والسيايس  االقتصادي  املضمون  فشيئاً  شيئاً  يتضح  الجديدة حينام 

النسبي املعقود لدى قطاعات منها عىل هذه الحكومة يف تلبية مطالب الثورة.
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علينا يف هذه املرحلة أن نصل بكل السبل املمكنة إىل اللب األصيل يف وعي الجامهري الفقرية والكادحة والتي لها مصلحة 

أساسية يف استمرار الثورة وتحقيق مطالبها، من خالل إبراز القدرات العمالقة التي أظهرتها الجامهري يف موجة 30 يونيو 

ويف املوجات السابقة من الثورة والتأكيد املستمر عليها، ومن خالل تصدير املطالب الحقيقية للثورة املرصية والحشد 

عليها يف كل محافظة ويف كل موقع نتواجد به. لكن ذلك ال يجب وال ميكن أن يدفعنا عىل اإلطالق إلخفاء أو تأجيل 

بعض من سياساتنا املبدئية من أجل حوز تأييد جامهريي قريب ومؤقت لخطابنا وشعاراتنا.

بل عىل العكس؛ فإخفاء بعض من شعاراتنا أو سياساتنا من أجل تحقيق أهداف سياسية قريبة املدى لن يُعد سوى 

رضب من رضوب االنتهازية التي مل يعتد عليها االشرتاكيون الثوريون، والتي عليهم تجنبها متاماً من أجل بناء مرشوعهم 

التنظيمي يف األوساط الجامهريية ومن أجل انتصار الثورة املرصية. فال ميكن عىل سبيل املثال أن نتهاون يف الهجوم 

عىل ما يقدمه اإلعالم الفلويل والليربايل الربجوازي من أكاذيب، أو أن نكف عن الهجوم عىل بروفات الثورة املضادة التي 

يستعرضها العسكر والداخلية اليوم، أو التذكري بالتاريخ اإلجرامي للمجلس العسكري وفلول مبارك واملطالبة مبحاكمتهم 

إىل جانب قيادات اإلخوان الذين أبدعوا يف األسابيع املاضية يف التحريض عىل العنف والقتل وأطلقوا العنان ألبواقهم 

الطائفية البغيضة. ال ميكن بأي حال أن نتهاون يف تصويب الهجوم السيايس املبارش عىل الفلول واالنتهازيني يف حكومة 

الببالوي وعىل التوجهات الليربالية الواضحة لهذه الحكومة وعىل ترسيخ الدولة القمعية بتعيينات املحافظني الجدد. 

التي تنعم بها املؤسسة العسكرية يف الدستور،  التشهري بالصالحيات واالمتيازات الضخمة  كام ال ميكن أن نتواىن عن 

وبسيطرتها عىل ما يقرب من ُربع االقتصاد املرصي، وعىل اإلبقاء املذل عىل اتفاقية كامب ديفيد، إلخ. علينا أن نتعامل 

مببدئية شديدة يف مثل هذه األمور.

إن االستخفاف بعودة دولة مبارك وقمع املؤسسة العسكرية أمر يف منتهى الخطورة؛ فدولة مبارك، التي صحيح أنها مل 

تختف من املشهد منذ بداية الثورة، تعود بكامل قوتها بدون أزمات يف داخلها، وبتأييد قطاعات واسعة من الجامهري، 

وهذا الوضع يفرض علينا التوجه بالهجوم، وفوراً، عىل هذه الدولة ورموزها التي لن تنتظر طويالً لشن الهجوم عىل كل 

من ينادي مبطالب الثورة.

قد يتسبب خطابنا املبديئ، الذي لن نفرط فيه، يف انعزالنا – مؤقتاً – عن األوساط الجامهريية بحيث لن يلقى هذا 

الخطاب قبوالً واسعاً بني الجامهري بشكل عام، حتى بالرغم من كل الجهود التي ستُبذل يف العمل والنشاط يف املواقع 

العاملية والطالبية ويف األحياء الشعبية. هذه العزلة بدأت بالفعل من قبل 30 يونيو نتيجة مبدئية موقفنا ضد العسكر 

والفلول واإلخوان. إال أن ذلك ليس من شأنه أبداً أن يصيبنا بأي قدر من اإلحباط؛ فطاملا استمرت التناقضات يف وعي 

وقدرة الجامهري عىل تنظيم نفسها، تظل الحركة الجامهريية مركبة وقابلة للتأثر بالكثري من العوامل املتداخلة التي 

تجربها عىل امليض يف مسارات متعرجة وليس عىل خط مستقيم متصاعد عىل الدوام. وسيتكّشف املضمون الحقيقي 

للسلطة القمعية الحاكمة أمام أعني الجامهري التي ستبدأ من جديد شيئاً فشيئاً يف النضال ضدها.

وال يعني ذلك أيضاً عزلة تامة وانفصاالً كامالً عن الجامهري؛ فال يزال هناك اآلالف وعرشات اآلالف من الشباب الثوري 

الذين ناضلوا بكل رشاسة ضد حكم العسكر يف موجات عاتية من الثورة املرصية واستكملوا النضال ضد سلطة مريس، 

وال تزال ذاكرتهم حية راسخني عىل املبادئ الثورية بقدر أقل كثرياً من التناقضات يف الوعي، ال يضعون رهانهم عىل 

مؤسسات الدولة، السيام املؤسسة العسكرية عصب الثورة املضادة. هؤالء سيجدون املوقف املبديئ لالشرتاكيني الثوريني 

جاذباً لهم يف ظل انجراف القوى السياسية بالجملة إىل جانب املؤسسة العسكرية والسلطة الجديدة التي نّصبتها. هؤالء 

يجعلون األوضاع أفضل -من هذه الزاوية- مام بدت عليه يف الشهور الالحقة عىل 11 فرباير 2011؛ فحينها ظل الخطاب 
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ضد السلطة العسكرية لشهور عديدة مقترصاً فقط عىل االشرتاكيني الثوريني وبعض النشطاء الفرادى.

يف األسابيع والشهور املقبلة، أمامنا فرصة لجذب وضم بعض من هؤالء الثوار وتعزيز صفوف الحركة بهم لالضطالع 

بأدوار أكرث حيوية وثباتاً يف املوجات املقبلة من الثورة. لكننا يف نفس الوقت نريد االندماج أيضاً بني العامل والفقراء 

الذين صنعوا الثورة وشاركوا يف موجتها األخرية يف 30 يونيو باألساس من أجل أهداف الثورة التي مل تتحقق. وهنا تأيت 

األهمية القصوى إلعادة إحياء مرشوع الجبهة الثورية مع أطراف سياسية مبدئية ال تنجرف إىل أحضان الدولة وسلطتها 

الجديدة، وال تتحالف مع اإلسالميني ضد هذه الدولة، وتتبنى برنامجاً ملطالب الثورة وأهدافها.

 15أغسطس 2013

املناضل-ة عدد 41

املكتب السيايس لحركة االشرتاكيني الثوريني 

=
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حول�الديالكتيك�المادي،�في�مصر،�بين�المأساة�والمهزلة،�فالــ...مأساة!
الجمعة 16 آب )أغسطس( 2013

كميل داغر

«يعيد التاريخ نفسه دوًما مرتني: املرّة األوىل كأمساة... واملرة الثانية كمهزلة»! 

  كارل ماركس، مقدمة 18 برومري ولويس نابوليون بونابارت- 

ولكْن يتدخل الديالكتيك املادي، يف حالة ما حدث يف مرص، يف الفرتة األخرية، حني اعتقد الجرنال السييس أنه ...جامل عبد 

النارص !! وإذا باملهزلة، املسامة عبد الفتاح السييس، تعود فتتحول، مجدداً، إىل مأساة مفتوحة، مع بحر الدم النازف من 

مئات الضحايا، وأكرث منهم بكثري من الجرحى واملعوَّقني.. والحبل عىل الجرّار، إذ إن ما فعله الجرناالت، يف الجيش املرصي 

وقوات الرشطة، حني قرروا إغراق بلدهم يف الدم، بحجة فض اعتصام اإلخوان املسلمني، الذي طال، بحسبهم، يف كل من 

رابعة العدوية وميدان النهضة، ما فعلوه - نقول - هو من قبيل إطالق الجن...علامً بأن املقصود، بالفعل، ليس االقتصار 

عىل قمع الجامعة، أياً تكن تجاوزاتها، وجرامئها، سواء يف السلطة أو خارجها، بل إعادة جو حالة الطوارىء واالحكام 

العرفية، ضد مرص ككل، وبوجه أخص ضد اليسار الجذري، والطبقة العاملة املرصية، وباقي الكادحني واملهمشني.

األبواب، عىل  يفتحون  الجرناالت  كربى:  مخاطر  من  ذلك  عليه  ينطوي  ما  ندرك  ونحن  أجل،  الجن«...  »إطالق  نقول 

مصاريعها، عىل حقبة بكاملها من املجازر واملآيس، الني تندرج، قبل كل يشء، وفوق كل يشء، يف خانة الثورة املضادة، 

خوفاً من استمرار الشعب املرصي يف السريورة، التي بدأت يف 25 يناير/كانون الثاين 2011، أي سريورة التغيري الثوري، 

مع انعكاساتها الهائلة املفرتضة، يف كامل املنطقة العربية، وعرب العامل!

ولكن الكلمة األخرية ليست للجرناالت، عىل وجه الحرص... الكلمة األخرية يجب ان تكون ملن نهضوا يف السنوات املاضية 

)عامالً، وفالحني فقراء، وعاطلني عن العمل، ومهمشني، ومستبعدين، ومحرومني، ذكوراً وإناثاً(، ليك يضعوا قطار التاريخ 

عىل السكة الوحيدة الجديرة به، سكة التغيري الثوري!!

هؤالء سيعرفون كيف يحددون أعداءهم، ولن ينجّروا إىل الدخول يف خيارات زائفة بني املتصارعني الظاهرين، اليوم، 

يف ساحات مرص وميادينها، كام يف أزقتها وزواريبها، إخواناً مسلمني، وعسكر، مع باقي املتعاطفني مع هذا املعسكر او 

ذاك... ففي حني يرفضون رفضاً مطلقاً القمع الدموي للتعبري عن الرأي، أياً تكن أشكاله، طاملا بقي يف حدود التظاهر 

السلمي البحت، يرفضون أيضاً كل نفاق اإلخوان وتوجهاتهم العدوانية الدموية، فضالً عن األشكال االستئثارية، املتنافية 

مع أبسط متطلبات الدميقراطية الحقيقية، التي اتخذتها مامرستهم للسلطة ، يف العام االخري، وعن برنامجهم االبعد ما 

يكون عن مطالب الجامهري املرصية، وحاجاتها الفعلية، سواء عىل املستوى االقتصادي - االجتامعي، أو عىل املستوى 

الوطني... وألجل ذلك فهم سيعرفون ان اهم ما يجب ان يضعوه عىل اعىل جدول اعاملهم، إمنا هو اإلعداد الحثيث 

القادرة،  البسطاء،  والجنود  والطالب،  الفقراء،  والفالحني  العامل  سلطة  بهم،  الخاصة  سلطتهم  لبناء  الدائب  واليومي 

اآلن، وعىل الفور، عىل تحقيق املطالب الثالثة التي رفعوها يف األيام األوىل لثورة 25 يتاير 2011: »عيش وحرية وعدالة 

اجتامعية«، وذلك يف الطريق الطويل، ولكن الحثيث والدائب، نحو االشرتاكية...

كميل داغر

املناضل-ة عدد 41
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جلبير�األشقر�:�حوار�حول�مصر-��من���يتصور����أن�الخمسينيات�قابلة����لإلعادة�..�واهم
االربعاء 20 ترشين الثاين )نوفمرب( 2013

جلبري األشقر

برأيي ذروة لغضب جامهريي كاسح عيل مامرسات اإلخوان املسلمني خالل رئاسة مريس،   وتعبريا عن٣٠     يونيو كان 

الدميوقراطية الجذرية التي هي إحدي نتائج االنتفاضة اإلقليمية الكربي التي بدأت   ١١٠٢

نحن إزاء سياسات ال تستطيع حل األزمة االجتامعية واالقتصادية ،    فلن تستطيع خلق شعبية طويلة األمد،   وما نشهده 

اليوم هو حالة سطحية جدا   ،   وستزول برسعة  يف حال اختبار السلطة

ال   يري جلبري األشقر أن نقطة النهاية قد وضعت ال يف مرص وال يف البالد العربية التي شهدت انتفاضات جامهريية يف 

بداية   ١١٠٢،   بل   يسمي األشقر   يف كتابه  » الشعب   يريد « ) الصادر مؤخرا عن دار الساقي (  ما   يحدث يف العامل العريب  

» سريورة ثورية طويلة األمد «  حيث تشري تلك الصيغة إيل أن ما حدث شّكل صدمة ثورية يف املنطقة العربية كافة حتي 

وإن كانت االنتفاضات الكربي قد اندلعت ــ حتي اآلن ــ يف ستة بلدان عربية فقط،   كام تشري إيل أن البالد التي شهدت 

تغيريا سياسيا ــ مرص،   تونس،   وليبيا ــ   غري قادرة حتي اآلن عيل حل األسباب العميقة لالنفجار الذي أشعل املنطقة،  

 والتي   يقتيض حلها تغريات اجتامعية /  اقتصادية عميقة . 

يحلل صاحب  » صدام الهمجيات «  يف حديثنا معه الحالة املرصية بعد الثالثني من   يونيو،   وكيف تغريت تحالفات الخريطة 

السياسية يف مرص،   وما مستقبل تلك التحالفات،   موقف اإلخوان ومستقبلهم يف املدي القريب،   ومدي ما   ميكن أن تقوم 

به املؤسسة العسكرية يف صورتها الحالية من تغريات . 

الرشقية واألفريقية يف  الدراسات  الدولية يف معهد  التنمية والعالقات  لدراسات  الذي   يعمل كأستاذ  ــ  وجلبري األشقر 

جامعة لندن،   وهو رئيس مركز الدراسات الفلسطينية باملعهد ـــ   يختم كتابه بقوله إن  » االنتفاضة العربية ليست سوي 

يف بداياتها .«  ثم   يضيف : » كتب الجرنال ديجول يف مذكراته خالل الحرب  : » املستقبل   يدوم طويال «.  إنه لتعبري جميل 

عن األمل «.

بداية،   يدور يف مرص نقاش كبري حول ما حدث يف الثالثني من   يونيو :  هل هو ثورة أم انقالب؟ كيف تري هذا النقاش؟ 

اعتقد أن نقاش  » هل ما حدث هو ثورة أم انقالب؟ «  هو نقاش خاطئ،   فهو   يفرتض وجود تناقض مطلق بني الحالتني يف 

حني مل   يكن هناك تناقض يف الواقع،   بل جمعت الظروف األمرين . 

يوم الثالثني من   يونيو كان برأيي ذروة لغضب جامهريي كاسح عيل مامرسات اإلخوان املسلمني خالل رئاسة مريس،  

 وتعبريا عن الدميوقراطية الجذرية التي هي إحدي نتائج االنتفاضة اإلقليمية الكربي التي بدأت مع بداية   1102

فالتوقيعات التي جمعها شباب  » مترد «  والدعوة للتظاهر يف   03   يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة،   كل هذا كان 

الشعبية عيل اإلدالء  اإلرادة  الثابتة عامليا والتي تقترص فيها  الشكلية  الدميوقراطية  موقفا دميوقراطيا جذريا،   يتخطي 

باالصوات   يوم واحد كل أربع أو خمس سنوات بحسب البلد،   بينام الدميوقراطية الحقيقية ال بد من أن تتضمن حق 

الناخبني يف إقالة من أنتخبوه وتبديل املنتخبني،   وإال   يصبح املنتخب ــ كام هو يف األنظمة القامئة اآلن عيل مستوي العامل 

ــ حر يف ترصفه متاما،   حتي لو خان معظم الوعود التي تم انتخابه عيل أساسها .  من هذه الناحية الثالثون من   يونيو  
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 يشكل موجة جديدة يف الثورة املرصية،   وتجذير لها أيضا . 

ولكن املسألة ال تقترص عيل ذلك حيث اختلط يف الحشد الذي خرج يف تلك التظاهرات،   من خرج ليعلن   غضبه عيل سوء 

االوضاع املعيشية وتردي الوضع االقتصادي واالجتامعي،   ومن خرج بنية إرجاع األوضاع إيل النظام القديم،   هذا الرافد 

الذي   يسمي بـ«الفلول « ،   علام بأن هذا التعبري   غري دقيق ألن الدولة العميقة يف مرص مل تزح من السلطة أبدا .  ومن ظن 

أن تنحية طنطاوي وعنان وتعيني السييس فعل ثوري من قبل مريس وتحقيق للسيطرة املدنية عيل املؤسسة العسكرية 

كان موهوما بالكامل،   كام بيّنت يف كتايب . 

هذا وقد ارتبط الحراك الشعبي بأوهام كربي حول الجيش،   مثلام رأينا يف   يناير /  فرباير   1102،   وبالتايل كانت الحصيلة 

ما ال   ميكن وصفه سوي باالنقالب من حيث العملية الفعلية،   متاما كام كان   11   فرباير انقالبا عسكريا أدي إيل استيالء 

املجلس العسكري عيل السلطة .  هذه املرة أيضا قام الجيش بانقالب ولكنه استوعب تجربة املجلس العسكري األويل 

ففّضل وضع مدنيني يف الواجهة،   مع الوضوح الشديد لحقيقة أن الرجل القوي يف السلطة املرصية الحالية ليس حازم 

الببالوي،   وال عديل منصور بطبيعة الحال،   ولكنه عبد الفتاح السييس . 

كيف تري الحالة الحاصلة اآلن بعد مضي أربعة أشهر علي الثالثين من   يونيو؟

الوضع الراهن هو وضع انتقايل إيل أقيص الحدود،   مبعني أنه وضع هش وغري مستقر عيل اإلطالق،   ومثة تناقضات عديدة 

كامنة فيه .  فالظاهر أن هناك معسكرين،   معسكر   03   يونيو ومعسكر اإلخوان،   لكن الواقع هو أن تركيبة حركة   03   يونيو 

تركيبة هجينة،   متاما مثلام كانت تركيبة حركة   يناير  /  فرباير   1102   تركيبة   هجينة حيث   ضمت امليادين اإلخوان واليسار 

العداء ملبارك،   الواسعة سوي  التشكيلة  والنارصيني والليرباليني وأعدادا كبرية من   غري املسيسني،   ومل   يكن   يجمع هذه 

 والرغبة يف التخلص منه،   أما ما عدا ذلك فال   يوجد ما   يجمعهم،   وهذا ما ظهر بعدها عندما تعاون اإلخوان والسلفيون 

مع الجيش يف استفتاء مارس   1102   حني تصدي حلف املجلس العسكري واإلخوان للمعارضة اليسارية والليربالية . 

ولكن سلوك اإلخوان املسلمني ورغبتهم يف االنفراد بالسلطة،   وإجراءاتهم الرامية إيل أخونة الدولة،   أدت إيل تبدل يف 

ــ فالخريطة السياسية ملرص بعد فرباير   1102   كان فيها ثالث قوي أساسية هي الجيش واإلخوان  خريطة التحالفات 

واملعارضة اليسارية والليربالية عيل انواعها ــ فبدأ املعسكر الثالث يف تصعيد املعركة ضد اإلخوان .  ولكن هذا املعسكر 

الثالث ليس لديه قوة تنظيمية خاصة به تسمح له باإلطاحة مبريس فاعتمد عيل الجيش لتخليصه من اإلخوان . 

واآلن نري أن التناقضات بدأت يف التصاعد من جديد داخل معسكر الراغبني يف التخلص من مريس،   فعيل سبيل املثال 

نري هذا التناقض   يتصاعد بني شباب التيار الشعبي ومرشوعهم السيايس ورغبتهم يف أن   يكون حمدين صباحي مرشحهم 

الرئايس وبني موقف القيادة العسكرية يف جو من الدعاية الضخمة لرتشيح السييس للرئاسة . 

بتحقيق  قام فقط  الجيش  والنارصيني   يظنون بسذاجة   أن  واليساريني  الليرباليني  أن هناك قطاعاً   عريضاً   من  املشكلة 

رغبات الشعب،   وتنفيذ ارادة الجامهري،   وأنه ليس لدي قيادة الجيش طموحات يف السلطة،   وهؤالء   يصورون الجيش كام  

 يرغبون أن   يكون وليس كام هو يف الواقع . 

الناصر،   بعبد  وتشبيهه  السيسي  الفريق  حول دور  مصر  توجد ضجة دعائية ضخمة في 
 وحمالت لدفعه للترشح للرئاسة،   هل تري في ذلك مخرجاً   من الوضع الراهن؟

حتي اآلن ال نعرف ان كان وزير الدفاع سيرتشح   لالنتخابات الرئاسية،   أم انه سيفضل املوقف األكرث راحة وتحكام فيبقي 

عيل رأس املؤسسة العسكرية،   وبالتايل   يبقي الرجل القوي يف السلطة،   بدون أن   يتحمل تبعات ادارة الشئون االقتصادية 
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واالجتامعية .  فلو تويل الفريق السييس رئاسة الجمهورية سيؤدي ذلك إيل زوال الحالة الراهنة من عبادة الفرد املحاكة 

حوله،   ألننا لسنا يف   2591   وال يف   4591   فقد استطاع عبد النارص أن   يحصل عيل شعبية هائلة بسبب ما قام به من 

انجازات كبرية عيل الصعيد االقتصادي واالجتامعي والوطني عرب التأميامت واملشاريع الكربي والصحة والتعليم إيل آخره . 

الديكتاتورية كانت تقدمية يف جوانب   نعم حدث ذلك يف إطار ديكتاتورية عسكرية رصيحة،   ولكن ال شك أن تلك 

عديدة ولهذا السبب كان لعبد النارص تلك الشعبية العظيمة . 

ال مجال اليوم لتكرار مثل ذلك أبدا،   ألن املؤسسة العسكرية اليوم هي راعية السياسات االقتصادية النيوليربالية منذ 

عرشات السنني وهي تتكل عيل السعودية واالمارات يف متويل الدولة،   وبالتايل نحن إزاء سياسات ال تستطيع حل األزمة 

االجتامعية واالقتصادية التي متر بها مرص،   فلن تستطيع خلق شعبية طويلة األمد،   وما نشهده اليوم هو حالة سطحية 

جدا واصطناعية إيل حد بعيد،   وستزول برسعة يف حال اختبار السلطة . 

المؤسسة  تخلق  أن  أال   يمكن  آخر  بمعني  العسكرية؟  المؤسسة  طموحات  تري  كيف 
العسكرية في تركيبتها الحالية دولة تختلف عن دولة مبارك؟

ال   ميكن .  وذلك لسبب بسيط،   وهو الفرق الكبري بني ثورة   2591   وبني الوضع الحايل،   وأي تشبيه بينهام هو تشبيه سخيف . 

 فمن قاموا بثورة   2591   هم ضباط صف ثان من الشباب،   حتي أنهم استعانوا باللواء نجيب حتي   يكون لهم واجهة من 

ضباط الصف األول .  وبالرغم من اتجاهاتهم السياسية املختلفة إذ ضم الضباط األحرار شتي ألوان املعارضة للملكية 

من اإلسالمي إيل الشيوعي،   إال ان طموحاتهم التي عرب عنها عبد النارص كانت مرتكزة إيل مرشوع تغيريي عميق هو 

مرشوع وطني بالدرجة األويل،   ومبامرسة هذا املرشوع تم االصطدام مبصالح الدول الكربي من بريطانيا وفرنسا وأمريكا،  

 و بإرسائيل طبعا،   يف عامل كان   يتميز بثنائية األقطاب،   وبوجود االتحاد السوفيتي الذي استطاع عبد النارص االستناد عليه 

بل تقليده عيل أكرث من مستوي . 

إذن نحن أمام ضباط صف ثان أرادوا خدمة الوطن والشعب،   ولو بتصورات عسكرية،   وال شك يف اخالصهم يف هذا 

املجال .  وقد تجذرت تلك الرغبة عرب التجربة منذ الخمسينيات وصوال إيل امليثاق يف بداية الستينيات وهنا بدأت مالمح 

املرشوع النارصي تكتمل . 

اآلن أين نحن من كل هذا؟ نحن لسنا أمام حركة ضباط صغار تتويل ادارة الجيش ولكن نتحدث عن الفريق السييس 

وقيادة الجيش الحالية الذين كانوا أعمدة أساسية لنظام مبارك،   ومل   يكن السييس ضابط صف ثان يف عهد مبارك بل 

كان قائد املخابرات الحربية،   ويف إطار مؤسسة عسكرية تشكل دولة داخل الدولة ولها نشاطات اقتصادية ضخمة يف 

قطاعات ال عالقة لها باألمور العسكرية،   وبالتايل أي مقارنة بني عبد النارص وبني السييس ال معني لها،   فال   يوجد أي يشء 

مشرتك بينهام سوي انتامئهام للجيش فقط . 

ومن لديه أوهام يف هذه النقطة رسعان ما سيخرسها بنفس رسعة تبدد االوهام حول مريس،   فقد كان هناك قطاع كبري 

من الشعب لديه أوهام حول مريس وتبددت تلك االوهام برسعة فائقة،   ألنه كان عاجزا عن تلبية حاجات الجامهري،  

 والتي هي يف املقام األول حاجات اقتصادية واجتامعية ومن ثم حاجات وطنية وسياسية . 

ـ وتبدو األمور  ـ إذا استثنينا تظاهرات اإلخوانـ  هناك اآلن حالة انحسار للحركة الجماهيريةـ 
كما لو أن قمع الدولة سيعود وبقوة ... هل تري الوضع كذلك؟

أجزم بأن األمور لن تستقر،   ألن حجم األزمة االجتامعية واالقتصادية يف مرص كبري وعميق،   وهذا   يرجعنا للسؤال األسايس : 

 ملاذا انفجر الوضع يف املنطقة؟ ألن حجم البؤس وصل إيل حد ال   يطاق،   واملحرك الرئييس لالنتفاضة العربية،   أو ما أسميه  
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» السريورة الثورية الطويلة األمد « ،   هو تلك الجذور االقتصادية واالجتامعية،   مبعني انسداد أفق التنمية وبالتايل انتشار 

البطالة بشكل واسع وعيل األخص بطالة الشباب،   وهذا الوضع مل   يتم حله بل   يزداد تفاقام   يوما بعد   يوم،   ألن السبب 

االسايس يف انسداد آفاق التنمية إمنا هو اتكال الحكومات   ــــ انطالقا من النظرة النيوليربالية ــ عيل القطاع الخاص،  

 بينام االستثامر الخاص   غري مستعد للقيام باملهمة التنموية .  يف الخمسينيات عندما رأي عبد النارص أن القطاع الخاص  

 غري   مستعد للقيام بهذه املهمة جعل الدولة تقوم بها .  هل   يتصور أحد أن قيادة الجيش الحالية لديها برنامج من هذا 

النوع؟ من   يتصور ذلك هو موهوم .   إذا انتقلنا إيل املعسكر اآلخر :  اإلخوان ...  يف األيام األويل تصورنا أن ما   يحدث هو 

بداية نهاية اإلسالم السيايس،   ولكن   يبدو أنهم عادوا مرة أخري إيل خانة الضحية؟ كيف تري األمر؟

ما قامت به املؤسسة العسكرية من مصادرة للثورة الشعبية سمح لإلخوان بالتظاهر بأنهم ممثلو ثورة   يناير،   وحاملو 

لواء الدميوقراطية .  واملشكلة أن العنف الذي تعرضوا له أعطاهم فرصة يك   يلعبوا عيل هذا الوتر . 

بينام أظهر اإلخوان واقعيا نوعا من العمي السيايس املذهل،   ليس فقط خالل فرتة مريس التي مل   يحاولوا من خاللها 

بناء تحالف وطني عريض،   علام بأن مريس تم انتخابه بفضل أصوات الدورة الثانية وهي باالساس أصوات مل ترد مريس 

يف الدورة األويل،   بل   انتخبته ألنها مل تكن تريد عودة النظام القديم .  وترصفوا بشكل منفرد متاما مصدقني أن ساعتهم 

قد حانت وأن الرب   يرعاهم،   ومل   يبالوا بأحد،   حتي نفر منهم الجميع مبا فيهم السلفيون .  لقد أظهرت القيادة الحالية 

لإلخوان ــ التي متثل التيار املتشدد داخل الجامعة ــ   حالة منوذجية من الغباء السيايس .  

تلك القيادة مل متتلك درجة كافية من االدراك لتأخذ العربة من حجم مظاهرات   03   يونيو .  عندما اندلعت مظاهرات  

 8691   يف فرنسا ضد ديجول ــ وهو شخصية تاريخية أعظم من مريس مبا ال   يقارن ــ دعا إيل انتخابات نيابية استثنائية،  

 ومن ثم دعا إيل استفتاء عيل مرشوعه السيايس وملا خرسه استقال من الرئاسة،   وكان مثل هذا السلوك كفيالً   بأن   يخلص 

الجامعة من املأزق .  لكن مريس تشبث بالرئاسة بحجة أنه   ميثل الرشعية .  بعدها حدث االنقالب وأصبح واضحا أن تزاوج 

قوة الجيش مع حشد جامهريي ضخم أقوي من اإلخوان بكثري،   ومع ذلك قرروا بغباء سيايس منقطع النظري االستمرار 

مبظاهرات هزيلة ــ ال تنتج سوي املزيد من الضحايا ــ للمطالبة بعودة مريس،   بدال من االستفادة من مساعي املصالحة 

االمريكية واألوروبية التي تحاول إيجاد سبل ملساومة بينهم وبني الجيش . 

وما هو مستقبل اإلخوان في المدي القريب؟

أي سلطة تقوم يف مرص ال تحمل برنامجا للتغيري االجتامعي واالقتصادي وتعيد إنتاج السياسات القامئة منذ أيام مبارك 

والتي استمرت يف زمن مريس وتتكل عيل اململكة السعودية وعيل الواليات املتحدة،   ستفشل عاجال أم آجال وستواجه 

نقمة الجامهري .  ساعتها سيتثمر اإلخوان هذا الغضب الجامهريي يف صالحهم،   وهذا ما أظن أنهم   يراهنون عليه . 

والشارع هل سيصدقهم مرة أخري؟

ممكن طبعا،   مبعني أن خطاب اإلخوان سيعتمد عيل حجة انه  » مل   يفسح لنا املجال لتنفيذ مرشوعنا النهضوي،   ووضعت 

أمامنا العراقيل،   وأطيح برئيسنا بعد عام واحد من حكمه « ،   إلخ .  وهذا الخطاب من املمكن أن   يكون مقنعا يف حال 

تصاعد الغضب الجامهريي إزاء السلطة الحالية وإذا مل تظهر عيل الساحة قوة معارضة أخري متثل التطلعات التقدمية 

أرعن  موقفهم  املراهنة،   يصبح  اإلخوان،   وبدون هذه  أراه ملوقف  الذي  الوحيد  العقالين  التفسري  للجامهري .  هذا هو 

بالكامل . 

للسيناريو  المسلح؟ وان تصبح مصر معرضة  للعمل  االخوان  امكانية لجوء  تتصور  هل 
السوري؟ 
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ال اعتقد،   هذا السيناريو بعيد عن مرص،   ألن تركيب الدولة السورية مختلف متاما .  ويك نقرب الصورة أكرث،   تصور أن 

املسيحيني،   من  الجيش  ضباط  أرباع  كذلك،   وثالثة  الرأسامليني  وأكرب  مسيحي،   واملنتفعني  الجمهورية يف مرص  رئيس 

 والقوات الخاصة األهم داخل الجيش مسيحية بالكامل جنودا وضباطا .  هذه هي الحالة القامئة يف سوريا مع اختالف 

العلويني يف سوريا فهي تعادل تقريبا نسبة  الذين   يحتلون املواقع املذكورة علويني وليسوا مسيحيني،   أما نسبة  كون 

املسيحيني يف مرص . 

من ناحية أخري ال اعتقد أن االخوان سيصل بهم األمر إيل ذلك االنزالق الذي هو مرشوع انتحاري بكل معني الكلمة . 

 ممكن أن تتجه بعض األوساط التكفريية إيل ذلك كام نري يف سيناء عيل سبيل املثال،   لكن اإلخوان كتنظيم فال أظن . 

حتي اآلن   يتحرك الجميع ضمن حدود ضمنية،   سواء الجيش أو اإلخوان،   فال اإلخوان   يذهبون إيل حمل السالح،   وال 

الجيش   يلجأ إيل تصفية الجامعة .  سيبقي اإلخوان يف انتظار االنفجار الشعبي القادم،   يف ظل ازمة اقتصادية واجتامعية 

مل تحل،   مراهنني عيل أن من سوف   ميثل املعارضة آنذاك سيكسب شعبية كبرية . 

وهنا مكمن الخطورة يف أوضاعنا الراهنة مع تأرجح التقدميني املستمر بني قطبي النظام القديم واإلخوان املسلمني،  

 واملطلوب للخروج من هذا الوضع هو بروز قطب ثالث   يجسد الشعار الذي تم رفعه يف نهاية فرتة املجلس العسكري 

األويل : » ال فلول وال إخوان ... لسه الثورة يف امليدان «.  

حوار  :  محمد فرج

مصدر: أخبار األدب يوم 2013/11/10
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مـــــصر:�قانون�الصندوق�وقانون�الــثورة
االثنني 30 كانون األول )ديسمرب( 2013

مصطفى بسيوين

ثورة يناير التي فاجأت نظام مبارك، فاجأت أيضاً القوى السياسية، فلم يكن أي منها مستعداً الستالم السلطة وإقناع 

الجامهري بقدرتها عىل إدارة الدفة وتلبية مطالب الجامهري املنتفضة عقب ثورة تبدلت بعدها القواعد التي استمرت 

فاعلة لعقود. الحزب الوطني الذي أطاحته الثورة وحّولته لفلول، ترك فراغاً ملحوظاً يف صناديق التصويت التي كان 

يحسم أغلبيتها دامئاً، عرب صناديق مطعون يف نزاهتها، ويرتك هامش محدود يوزع بالرتايض عىل املعارضة الرسمية لزوم 

استكامل الشكل الدميوقراطي. القوة التي كانت جاهزة مللء الفراغ الذي تركه الحزب الوطني كان التيار اإلسالمي بقيادة 

اإلخوان املسلمني. فالتنظيم القوي الضخم، والقدرات املالية غري املحدودة، والخطاب الديني الذي حشد األصوات من 

فوق املنابر، باإلضافة لتجربة انتخابية ممتدة مكنت كلها التيار اإلسالمي من خوض »غزوات صناديق« متتالية وحسمها 

ــ يف ظل ضعف تنظيمي واضح ملختلف القوى السياسية ــ ابتداًء من التصويت عىل اإلعالن الدستوري يف مارس/ آذار 

2011 وحتى االستفتاء عىل دستور 2012، مروراً باالنتخابات الربملانية والرئاسية. التيار اإلسالمي مل يستوعب درس الثورة 

جيداً. فالحزب الوطني الذي أطاحته الثورة استطاع أيضاً حرش بطاقات التصويت لصالحه يف الصناديق. واملفارقة أّن 

الثورة انفجرت بعد أسابيع من االنتخابات التي تباهى الحزب الوطني باكتساحها. ومع ذلك مل يتوقف اإلسالميون عن 

التباهي بنسب التصويت، وتحدي معارضيهم أن يأتوا مبثلها. الرّد الجامهريي جاء رسيعاً، ليس فقط يف 30 يونيو، ولكن 

من قبل ذلك بكثري، عندما انطلقت احتجاجات الغضب يف كل محافظات مرص تطالب بالحقوق االجتامعية واالقتصادية 

والسياسية حتى وصلت ملعدالت احتجاج قياسية كان معناها الوحيد أن االستمرار مستحيل.

فشل اإلخوان املسلمون وحلفاؤهم يف اختبار السلطة فشالً ذريعاً. وهو ما جعل جملة خطابهم محل شك وارتياب 

وحتى تكذيب من قبل القاعدة العريضة، فكل ما انتقده اإلخوان يف السلطة السابقة جاؤوا به وأكرث. والفضاء الواسع 

الذي تحركوا فيه عقب ثورة يناير ضاق عليهم بشدة، فرتاجعت قدراتهم التنظيمية واملالية والدعائية، وعادوا تحت 

أو  األصوات  وحلفائهم عىل حشد  املسلمني  اإلخوان  قدرة  ترتاجع  أن  بديهياً  سيبدو  ذلك  بناء عىل  والقمع.  املالحقة 

تنهار متاماً يف أي انتخابات أو استفتاء قادم. ولكن ما جرى يف مرص منذ مطلع 2011 وحتى اليوم مل يكن أصالً خاضعاً 

للبديهيات، وكانت املفاجآت تأيت تباعاً دون أي استئذان. ورمبا أسئلة بسيطة قد تبنّي لنا أن حساب األصوات يف الصناديق 

القادمة قريباً لن تكون بسيطة باملرة. فمثالً ما حجم ما سيخرسه اإلخوان املسلمون وحلفاؤهم يف الصناديق القادمة 

وأي قطاعات ستنرصف عنهم. وهل العوامل التي دفعت املرصيني للتصويت للتيار الديني قد انتهت بالفعل خاصة 

وأن جزءاً من التيار الديني استطاع أن يتفادى السقوط مع اإلخوان، فإذا كان مستوى التعليم والثقافة والتدين الشعبي 

كلها عوامل ساعدت اإلخوان يف حصد األصوات، فهذه عوامل ال تزال متوفرة ومل يطرأ عليها تغيري يذكر. واألهم هل 

استطاعت القوى التي عارضت اإلخوان أن تشّكل القطب البديل للتيار الديني بحيث تتمكن من حصد األصوات التي 

قد تنرصف عنه. كذلك كيف تدار املرحلة الحالية وهل متكن من يديرها من إقناع القطاعات األوسع من املرصيني أن 

الحارض واملستقبل سيكون أفضل مام فعله اإلخوان. ولكن قبل اإلجابة عن أي من هذه األسئلة يجب إدراك أمر هام، 

أّن األحداث يف مرص أثبتت عىل مدار سنوات ثالث أن اإلجابات السهلة هي بالرضورة اإلجابات الخاطئة.

لقد أثبتت تجربة السنوات الثالث املنرصمة أن قوانني التصويت ليست هي نفسها قوانني الثورة. لقد انفجرت تظاهرات 

عارمة للمطالبة بإقالة أحمد شفيق عندما كان رئيساً للوزراء واّله مبارك قبل رحيله عن السلطة واعترب من بقايا نظامه. 
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معركة  ليخوض  الجمهورية  رئاسة  انتخابات  يف  الثاين  يحّل  الجمهورية  لرئاسة  املرشح  شفيق  أحمد  كان  شهور  وبعد 

اإلعادة ويصبح قاب قوسني أو أدىن من رئاسة الجمهورية. فرح اإلخوان املسلمون باملاليني التي صوتت للدستور الذي 

وضعوه ووصفوه بأنه أعظم دساتري العامل، كام فرحوا قبلها باألغلبية التي حصدوها يف الربملان. فانطلقت ماليني أكرث 

تطيح بالدستور والرئيس بعدها بشهور. واليوم تشري الكثري من املؤرشات إىل انهيار اإلخوان املسلمني شعبياً وتراجع 

كافة قدراتهم السياسية والتنظيمية واملالية واإلعالمية التي سهلت عليهم الفوز يف االنتخابات املتتالية. وتبدو خسارتهم 

يف  ويفكرون  الصناديق  تلك  من  التخوف  يبدون  أنفسهم  أصبحوا  أنهم  حتى  حتمية.  تالية  صناديق«  »غزوة  أي  يف 

سالح املقاطعة الذي هاجموه من قبل، واتهموا من يستخدمه بالسلبية والعجز. ومع ذلك فالطرف اآلخر الذي انعقد 

تحالفه يف الثالث من يوليو ليس يف أفضل أحواله. فبعد وحدة بني فرقاء فرضتها املواجهة مع اإلخوان تبدأ الخالفات 

اليوم يف الظهور بني الحلفاء. فبعض مواد الدستور املعدلة ال تحظى بإجامع الحلفاء، وقانون التظاهر الذي أعاد سطوة 

الداخلية وبطشها كذلك واجه انتقادات من داخل الحلف الذي عاىن بعض أفراده من بطش الداخلية. وترتيب خطوات 

خارطة الطريق التي أعلنت يف الثالث من يوليو تشهد خالفا معلنا خاصة يف الخطوات التي متثل جني الغنائم ألطراف 

التحالف مثل االنتخابات الربملانية والرئاسية. ال تقف مشكالت جبهة الثالث من يوليو، التي تضم إىل جانب مؤسسات 

االجتامعية  املشكالت  تقدمها يف حل  فعدم  الداخلية.  عند خالفاتها  وإسالمية،  ويسارية  ليربالية وقومية  قوى  الدولة 

واالقتصادية رغم تدفق مساعدات وقروض غري مسبوقة، تجعل التساؤل عن مصري تلك التدفقات يبدأ بالظهور تدريجياً، 

مع  القريب، خاصة  املستقبل  الدولة يف  أمام  األكرب  املشكلة  ميثل  قد  واالقتصادية  االجتامعية  االحتجاجات  واستمرار 

صعود اإلرضابات العاملية من جديد.

اختباراً جدياً  أنها ستكون  القادمة عىل  الفرتة  تباعا يف  التي ستفتح  التصويت  املختلفة مع صناديق  األطراف  تتعامل 

لحصاد ما بعد الثالث من يوليو. سيخترب تحالف اإلخوان املسلمني قدرته عىل تقليل خسائره بعد خروجه من السلطة 

وفقدانه جزء كبري من شعبيته وقدراته اللوجستية. سيكون اختباراً أيضاً لتحالف الثالث من يوليو وقدرته عىل أنه أفضل 

من اإلخوان وأن الجامهري التي خرجت يف 30 يونيو ضد حكم اإلخوان أكرث رضا مبا آلت إليه األمور، وأن خارطة الطريق 

تسري بخطوات واثقة.

بالتأكيد لن تكون النتائج التي ستفصح عنها الصناديق القادمة شبيهة بالنتائج التي تحققت سابقاً. لن يتمكن اإلخوان 

املسلمون وحلفاؤهم من الحصول عىل ما حصلوا عليه من قبل. وإن كان حجم االختالف يف النسب ال ميكن تقديره 

مع الضعف املتبادل يف الجبهات املتصارعة وقد تظهر مفاجآت. ولكن األهم من ذلك أن صناديق االنتخابات السابقة 

جميعاً، مل تحصن الفائزين بها من مفاجآت الشارع الغاضب. وأياً كان الفائز يف الصناديق القادمة ما مل يرتجم فوزه 

رسيعاً إىل خطوات فعلية وحاسمة يف االتجاه الذي تتوقعه الجامهري التي انفجرت مرات عدة من قبل، فإن الصناديق 

لن تقيه رش انفجار جديد.

 *كاتب مرصي

مصدر: جريدة األخبار – لبنان : عدد 2187 ؛ 30 ديسمرب 2013
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السيسي�وانتخابات�الرئاسة:�لماذا�التباطؤ�في�حسم�القرار؟
االربعاء 26 آذار )مارس( 2014

مصطفى بسيوين

قفزة بعيدة إىل األمام تستدعي بالرضورة الرتاجع خطوات عّدة إىل الخلف. بهذا املنطق ميكن تفسري تأخر إعالن املشري 

عبد الفتاح السييس ترشحه للرئاسة حتى اآلن.

وليك يرتشح السييس للرئاسة، عليه أن يعلن استقالته من وزارة الدفاع، ويصبح من دون أي سلطات، ولو شكلياً، فيتحول 

بذلك من حاكم فعيل أطلق »خريطة الطريق« يف الثالث من متوز املايض إىل مجرّد مرشح للرئاسة.

ويبدو أن التخيل، ولو مؤقتاً وشكلياً، عن السلطات والصالحيات التي يتمتع بها وزير الدفاع عقب الثالث من متوز، ليس 

باألمر السهل.

ومن املؤكد أن مثة رضورة إلجراء ترتيبات داخل املؤسسة العسكرية قبل مغادرتها إىل ميدان االنتخابات، لضامن استمرار 

خريطة الطريق واستقرار األوضاع حتى انتهاء االنتخابات الرئاسية.

آخرين  مرشحني  بدخول  مفاجآت  حدوث  عدم  ضامن  مثل  الرئاسة،  انتخابات  بخوض  خاصة  ترتيبات  أيضاً  وهناك 

من الخندق ذاته، عىل غرار الفريق شفيق والفريق سامي عنان. ومثة رضورة أيضاً لضامن مواقف الحلفاء، وبخاصة 

اإلقليميني، والتأكد من وفائهم بتعهداتهم يف ظل أزمة اقتصادية واجتامعية خانقة.

يف كل األحوال، ال يبدو حتى اآلن أن أيا من خطوات »خريطة املستقبل«، وبخاصة تلك املتعلقة بانتخابات الرئاسة قد 

خرجت عن املسار املقرر لها سلفا. هذا ما يؤكده رئيس »منتدى الحوار اإلسرتاتيجي« اللواء املتقاعد عادل سليامن، 

قائالً لـ«السفري« إن »هناك سيناريو موضوع ويجري تنفيذه بالفعل. مبارك قال يف 2010: خلّيهم يتسلوا، والواقع أن كل 

التكهنات والتحليالت اليوم تذهب يف هذا االتجاه.»

أن »باب الرتشح مل يفتح بعد،  ويرى سليامن أن مثة مبالغة يف الحديث عن تأخر السييس يف إعالن ترشحه، موضحاً 

والسييس يريد أن يتقدم لالنتخابات كشخص ذي مكانة وليس كأي مرشح آخر»

ويتساءل سليامن »ملاذ يتعجل السييس يف بدء سباق الرئاسة قبل أن يفتح باب الرتشح؟ غريه قد يحتاج إىل فرتة دعاية 

أما السييس فال، فهو الحاكم الفعيل ملرص منذ الثالث من متوز املايض، واالنتخابات ستكون تقنيناً لوضعه.»

ويتابع: »يف جميع األحوال، يبدو أن فرتة الرتقب قد شارفت عىل نهايتها، ومن املفرتض أن يُتخذ قرار الرتشح يف اجتامع 

يعقد اليوم، عىل أن يتقدم السييس غدا باستقالته من منصب وزير الدفاع.»

وعىل عكس الكثري من التوقعات، يضع سليامن احتامال ال يبدو كبرياً حني يقول »قد ال تكون خطوة السييس يف اتجاه 

الرتشح هي االستقالة من وزارة الدفاع، فرمبا يصدر قرار بإعفائه مؤقتاً من مهامه العسكرية، يف ما يشبه اإلجازة خالل 

فرتة االنتخابات.»

لكن الخبري العسكري محيي نوح ينفي بالكامل هذا االحتامل، إذ يقول لـ«السفري«: »ال توجد إجازة... يجب عىل السييس 

أن يستقيل ليك يصبح مرشحاً مدنياً. أما بقاؤه حتى اليوم فريتبط برتتيبات أهمها حركة )تعيينات( الضباط والرتقيات 

وامللفات الخاصة بالتسليح. كل تلك أمور كان يجب االنتهاء منها إىل جانب أمور أخرى. وقد تم كل ذلك بالفعل واليوم 
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سيعقد اجتامع يعلن بعده السييس قراره متهيدا الستقالته يوم غد.»

ويشدد نوح عىل أن »إعالن السييس سيكون واضحاً وحاسامً وسيعلنه بنفسه«، مضيفاً أن املشري »يتشاور بالفعل مع 

خرباء حول برنامجه االنتخايب والقضايا امللّحة، ولكن يف اللحظة املناسبة سيعلن قراره بنفسه.»

السباق  بالفعل عن  متأخراً  ليس  السييس  فإّن  وبالتايل ال  بعد،  تبدأ  مل  الرئاسية  االنتخابات  إجراءات  أن  وبالرغم من 

الرئايس، إال أن األمر عىل املستوى السيايس يختلف عنه عىل املستوى اإلجرايئ.

وبالفعل، فقد تم ترسيب معلومات كثرية بشأن إعالن استقالة السييس من وزارة الدفاع يف شهر شباط املايض، وبعضها 

جاء من مقّربني منه ومؤيدين له، ولكن الرجل أحبط كل تلك التوقعات حتى اليوم. كام أن األسباب التي قّدمت لتربير 

تأخر اإلعالن عن الرتشح قد استهلكت.

الواضح  الوحيد  »األمر  إن  لـ«السفري«  رشوان  ضياء  واإلسرتاتيجية«  السياسية  للدراسات  األهرام  »مركز  مدير  ويقول 

والحاسم يف إعالن ترشح السييس هو ترتيب األوضاع الداخلية للقوات املسلحة. وهو ما جرى بالفعل. أما باقي ما يقال 

فهو مجرد تحليالت قد تصيب أو تخطئ، ومن بينها مثال الرتتيبات اإلقليمية والدولية ومراعاة كافة املالحظات التي قد 

تقال من حلفاء أو حتى غري حلفاء.»

ويضيف »لقد ذهب السييس إىل اإلمارات بالفعل، وال أعرف إن كان طرح موضوع الرئاسة يف زيارته أم ال. كام أن هناك 

اتصاالت إقليمية ودولية ال نعرف مضمونها عىل وجه الدقة.»

وينفي رشوان أن يكون سبب تأخر السييس إلعالنه أمنياً أو اقتصادياً إذ يرى ان »الظرف االقتصادي والظرف األمني 

سببان للتعجل يف الرتشح وليس العكس.»

ليس لدى السييس ما يدفعه إىل التعجل يف االستقالة وبدء السباق الرئايس، وهو ليس يف حاجة إىل املزيد من األيام 

للدعاية االنتخابية، كام ان السباق لن يبدأ بدونه عىل أي حال، وال داعي للبقاء لفرتة طويلة خارج وزارة الدفاع ورئاسة 

الجمهورية. هذا ما يؤكده الكاتب الصحايف عبد الله السناوي لـ«السفري«، قائالً إن »الفكرة األساسية هي أن تكون الفرتة 

بني خلع البدلة العسكرية وإعالن نتائج انتخابات الرئاسة أقل ما ميكن. لذا فمن املنطقي أن يعلن السييس ترشحه غداً 

باستقالته من الحكومة كام هو متوقع، وأن يتويل الفريق أول صدقي صبحي وزارة الدفاع، وأن يتوىل الفريق عبد املنعم 

الرتاس رئاسة األركان كام هو مرجح، ألن اللجنة العليا لالنتخابات ستعلن يوم األحد موعد فتح باب الرتشح. ويجب أن 

يدرج السييس يف الكشوف قبل 24 ساعة من فتح باب الرتشح.»

العسكرية منه بعد  املؤسسة  استمرار موقف  من أي قلق عىل  نابعاً  السييس  تأخري ترشح  أن يكون  السناوي  وينفي 

استقالته. ويوضح أن »الفريق صدقي صبحي له نفس موقف السييس متاما وبنفس الصالبة منذ الثالث من متوز، وهو 

من قال من قبل: إذا الشعب استدعى الجيش سنكون يف الشارع يف دقائق«. ويتابع »ليس هذا مصدر القلق، ورمبا 

يكون القلق سببه أمني فالسييس مستهدف من قبل القوى اإلرهابية، وإن كان أمنه سيظل يف عهدة الجيش حتى بعد 

خروجه. وهناك أسباب اقتصادية تتعلق بتأمني دعم الحلفاء اإلقليميني لربنامجه االنتخايب وإنجاز الربنامج نفسه. ولكن 

ما تجدر اإلشارة إليه أن اللجنة العليا لالنتخابات إذا ما أجلت إجراءاتها فسوف يتأجل قرار السييس حتى ال يطيل فرتة 

بقائه خارج الوزارة والرئاسة معاً.»

بقلم، مصطفى بسيوين من حركة االشرتاكيني الثوريني مبرص
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مصر:�السيسي�مرشحا،�النظام�العسكري�يبحث�عن�شرعية
االحد 20 نيسان )أبريل( 2014

فيفيان لفون

ليس يف إعالن ترشيح املشري السييس، يوم 26 مارس ، لالنتخابات الرئاسية املرصية القادمة املقرر إجراؤها يف مايو، ما يثري 

االستغراب مطلقا. رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، تحتم عىل هذا الرئيس 

السابق لالستعالمات العامة يف عهد مبارك، قانونيا مغادرة منصبه ليتمكن من الرتشح ليحل محل الرئيس املؤقت عديل 

استعاد  لقد  يونيو 2013.  للبلد منذ عزل محمد مريس، عضو جامعة اإلخوان املسلمون، يف  الرسمي  الرئيس  منصور، 

الجيش مبارشة السلطة يف أعقاب املظاهرات الكربى املناهضة ملريس يف نهاية يونيو.

بعد التخلص من مريس وتسليمه للقضاة، واعتقال مسؤويل اإلخوان املسلمون، مل يكتف الجيش مبواصلة القمع ضد 

معارضة  كل  خنق  إىل  تهدف  التي  واملذكرات  املراسيم  نرش  واصل  لقد  »اإلرهاب«.  مكافحة  باسم  الجامعة  مؤيدي 

لسلطته: لقد رشعنت املراسيم املناهضة للتظاهر التي تم متريرها يف الخريف، عىل اعتقال املعارضني اليساريني، مبا يف 

ذلك وقائيا يف منازلهم، وإدانتهم كام كان يف عهد مبارك. تقدر منظامت غري حكومية بأنه ، منذ يوليوز 2013، تم سجن 

15.000 معارض سيايس.

ال ميكن، يف الواقع، للسلطة أن تكتفي بصورة » مناهضة مريس » التي رعاها السييس، وال باالنفراج الحقيقي الذي شعر 

به جزء كبري من السكان، الذين تحرروا من الوجود الثقيل لجامعة اإلخوان املسلمون بالحكومة. أصبحت القيادة العليا 

للجيش يف الخط األول ملواجهة نفاد الصرب الشعبي: ليس فقط أن أسعار جميع السلع الرضورية زادت، ولكن أيضا 

الوعود بحد أدىن لألجور للعاملني يف القطاع العام - قانون متت املصادقة عليه يف ما بعد مبارك – التي مل يتم الوفاء بها 

سوى نادرا. أما بالنسبة ألرباب العمل يف القطاع الخاص الذي ميثل فيه األجراء ثلثي 26 مليون عامل أجري يف البالد ، 

فلم يقوموا حتى بالوقوف ضده.

لذا فليس مستغربا أنه، أثناء حكم طنطاوي، وأثناء حكم مريس كام هو الحال أثناء حكم السييس ، استمرت املظاهرات 

انقالب  بعد  املرضبني  قمع  استمر  قامئا.  واملستخدمني  العامل  مطالب  من  األدىن  الحد  تجاهل  دام  ما  واإلعتصامات، 

أنه شهد هدوء بداية الصيف املايض، وبرغم استئناف حركات السخط  القطاعات. رغم  3 يوليوز، بل تعزز يف بعض 

العاملية، عىل سبيل املثال للمطالبة باستقالة مدير فاسد وتطبيق الحد األدىن لألجور، كام هو الحال يف فرباير املايض 

مبصنع نسيج مرص باملحلة الكربى.

املكافآت  أو  املدفوعة  باألجور غري  باملناسبة،  للتضامن، طالبت،  ، خيضت إرضابات  والنسيج  للغزل  أخرى  يف مصانع 

مثانية وعرشين  يف  الحافالت  الكبرية  العام  النقل  لوسائل  واسع  إرضاب  أوقف  مؤخرا،  تدفع.  مل  التي  سنوية  النصف 

الوزراء  مجلس  رئيس  تباىك  األجور.  زيادة  و  دامئة  عمل  بعقود  املوظفني  مطالبة  بسبب  الكربى،  بالقاهرة  مستودعا 

الجديد، محل ، الرئيس السابق لرشكة املقاولون العرب، معلنا أن » املطالب تتجاوز املنطق ومن شأنها أن تدمر البالد« 

، ورغم ذلك مل تتوقف االعتصامات واالحتجاجات ومل يتوقف انقطاع الكهرباء.

يعد الحكم مؤخرا باإلعدام عىل أكرث من 500 من املتظاهرين املؤيدين ملريس إشارة حكم صارم، ليس موجها فقط 

ملؤيدي الرئيس السابق، الذين تم حاليا إبعاد حزبهم من املشهد السيايس. إنه تهديد موجه إىل جميع السكان والعامل 



69

بوجه الخصوص، عندما يحتجون ويطالبون بحقوقهم.

يهدف انتخاب السييس للرئاسة منح رشعية دميقراطية لسلطة العسكر. لكن يجيب بأي حال عىل وضع الغالبية العظمى 

من فقراء الشعب املرصي. ومن الراجح أن يستمر تذكري العسكر، والرأسامليني املحليني والقوى العظمى التي تدعمهم، 

بذلك من طرف هذه األغلبية الساحقة املفقرة.

بقلم فيفيان لفون

جريدة النضال العاميل، فرنسا

تعريب جريدة املناضل-ة
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المفكر�اللبناني�جلبير�األشقر�لـ»الشروق«:�أمريكا�والسعودية�وإسرائيل�تعتبر�صباحي�
خطًا�أحمر�..�والرياض�ضغطت�على�السيسي�ليترشح

الخميس 22 أيار )مايو( 2014

الرشوق، جلبري األشقر

الرئايس  اللبناين جلبري األشقر إن أمريكا والسعودية وإرسائيل، اليريدون وصول املرشح  قال املفكر واألستاذ الجامعي 

حمدين صباحي لرئاسة مرص.

وأضاف األشقر يف حوار مع »الرشوق«، أن حكم مرص »مهمة صعبة«، واقرتح عىل الرئيس القادم »تأميم الرثوات التي 

تراكمت من املحسوبية والعالقات بالنظام القديم، وفرض رضائب تصاعدية«، ورأى أنه مهام بلغ التوتر بني الواليات 

املتحدة األمريكية واملشري عبد الفتاح السييس، فإن الجيش املرصي يظل حليفا اسرتاتيجيا لواشنطن يف املنطقة، معربا 

عن اعتقاده بأن أي »حاكم قادم سيتبني السياسات القدمية، محكوم عليه بالفشل« .. وإىل نص الحوار

أين ترى محطة االنتخابات الرئاسية في مصر، من مسار الثورات العربية؟ 

مجرد محطة وليست نهاية املطاف، فام وقع يف 2011 لن ينتهي إال بإيجاد حلول جذرية للمسألة االجتامعية التي هي 

أساس االنفجار الكبري، وما حدث منذ ذلك االنفجار هو تناوب، عىل صعيد املنطقة، بني قوتني، كانتا رئيسيتني، يف الساحة 

العربية بوجه عام، هام النظام القديم من جهة، ومن جهة أخرى، املعارضات األصولية لهذا النظام القديم، والتي تعارضه 

عىل أسس أيديولوجية خاصة بها، لكن ال تختلف عنه فيام يخص معالجة املوضوع االجتامعي، مبعنى أنها تلتقي معه 

يف سياسات اقتصادية واحدة، بينام املطلوب هو تغيري تلك السياسات االقتصادية.

سؤال املستقبل الرئييس، هو هل ستظهر مبا يكفي من القوة والوضوح االسرتاتيجي، قوة مُتثّل طريقا ثالثا، وهل يجد 

هذا الزخم املؤلف من العامل والشباب والنساء والتقدميني بوجه عام، الذي صنع االنتفاضات، تعبريا سياسيا له، يكون 

مستقرا عىل نهج يتميز عن القطبني اآلخرين املذكورين.

املشكلة حتى اآلن هي ضعف القوى الحاملة ألماين االنتفاضة من »عيش وحرية وعدالة اجتامعية«، ضعفها السيايس 

بشكل خاص الذي جعلها تنتقل من تحالف مع قطب إىل تحالف مع القطب اآلخر، والعكس بالعكس، وهذا التذبذب 

كان مسيئا جدا لقدرتها عىل شق طريق ثالث عىل مسافة واحدة من قطبي السياسات االجتامعية واالقتصادية القدمية.

وكيف تنظر لفرص إنجاز هذا التغيير المأمول في مصر في الفترة المقبلة؟

ال أرى قدرة عىل حل املشكلة االجتامعية يف مرص من خالل استمرار السياسات االقتصادية القدمية، وال من خالل االتكال 

عىل املساعدات الخارجية والخليجية بوجه خاص، واملطلوب هو تغيري جذري يف طبيعة الدولة القامئة، كدولة مستندة 

إىل قوى اجتامعية تسعى وراء الربح الرسيع، ويسود فيها الفساد واملحسوبية، مثل هذه القوى ال تستطيع أن تكون 

مرافقا لعملية تنمية اقتصادية حقيقية.

املطلوب هو تغيري جذري يف السياسات االقتصادية، يرتافق مع تغيري جذري يف الطبيعة االجتامعية للدولة وللسلطة، 

واالنتقال مام نحن فيه، إىل دولة متثل فعال السيادة الشعبية، يكون فيها للجامهري كلمة الفصل، وتكون الدولة تحت 

الرقابة الشعبية بشكل دميقراطي عميق.
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يجب تغيري السياسات االقتصادية إىل سياسات تستعيد الروح التنموية التي كانت قامئة يف العهد النارصي، لكن دون ما 

شاب تلك التجربة من انعدام للدميقراطية، املطلوب هو استعادة السياسات التنموية وسياسات العدالة االجتامعية يف 

ظل دولة دميقراطية حقا، تحت رقابة شعبية تتصدى للفساد يف كافة املؤسسات.

من أين يبدأ التغيير االستراتيجي في االقتصاد؟

يبدأ بتأميم الرثوات العديدة التي متت مراكمتها عن طريق املحسوبية والعالقة بالحكم والنظام يف العهود السابقة، 

وهذا مطلب شعبي مل يتحقق، بل ُجل ما تحقق هو مقاضاة بعض الرؤوس األكرث بروزا ممن ارتبطوا بالعهد السابق 

التي متت  الرثوات  من  بكثري  أكرب  تكتل  هناك  لكن  جدا،  محدودة  رموز  وهي  الخصوص،  وجه  عىل  مبارك  وبجامل 

مراكمتها باستغالل العالقة بالدولة، وهي تشكل موردا أساسيا وطاقة كبرية مل يتم مصادرتها وتأميمها.

لكن هناك من يرون أن التأميم ضد القانون والدستور؟

بالعكس هذا مع القانون متاما، ألن قسام كبريا من اإلثراء غري مرشوع، وميكن تعميم العملية فال تقترص عىل أمثال أحمد 

عز وحسني سامل فقط من الرموز املحدودة. ثم هناك قطاعات منفعة عامة تدر أرباحا طائلة مثل التليفون الخلوي ) 

املحمول ( عىل سبيل املثال، متت عربها مراكمة ثروات ضخمة جدا عىل امتداد املنطقة العربية، حيث أغنى الناس اليوم 

ممن استغلوا هذا القطاع، وحصلوا فيه عىل الرخصة من خالل عالقتهم بالسلطة، وهذا وضع معمم يف املنطقة.

أما بالنسبة للرأساملية املبنية عىل النشاط االقتصادي االنتاجي بدون محسوبية، فال بد من فرض رضيبة تصاعدية عىل 

نشاطها، نحن يف منطقة من العامل ال يدفع الرضيبة فيها إال العامل واملوظف املأجوران، أما أصحاب رؤوس األموال فال 

يدفعون شيئاً يُذكر.

من خالل هذين املصدرين، التأميم والرضيبة التصاعدية، ميكن تجنيد الرثوة املحلية، وتعبئة املوارد الوطنية يف يد دولة 

تنموية دميقراطية تقوم بالتوظيف الكثيف، وبالدور الرئييس واملوجه يف عملية التنمية االقتصادية، ألنه ال مناص من 

ذلك، إذا أردنا الخروج من التخلف وانعدام التنمية الذي نعاين منه.

من يتصور أن القطاع الخاص واالقتصاد الحر كفيالن بتحقيق التصنيع والتنمية إلخ، موهوم بالكامل، القطاع الخاص 

مبفرده ال يستطيع أن يقوم بهذه املهمة، باألخص يف ظل الدول القامئة لدينا، فال بد من دور أسايس للدولة بعد تغيريها. 

وحتى لو نظرنا للتجارب القليلة من الجنوب العاملي التي حققت نجاحا يف التنمية االقتصادية مثل كوريا الجنوبية، 

وإذا نظرنا إىل التنمية االقتصادية الرسيعة لبلد كالصني اليوم، وهي تحقق أعىل وتائر النمو االقتصادي بالعامل، نرى يف 

كل هذه الحاالت دوراً أساسياً للدولة والقطاع العام. والذين تصوروا أن مشكلة املرحلة التاريخية السابقة كانت يف أن 

الدولة هي التي كانت تقوم بذلك، وأن الحل متثل يف الخصخصة وتحرير االقتصاد، مل يفهموا املسألة الرئيسية، فاملشكلة 

مل تكن يف دور الدولة باملطلق، لكن كانت يف طبيعة الدولة ودورها، ومازلنا مل نخرج من ذلك.

هل هناك أمد زمني معنّي، لتحكم عىل النظام الجديد الذي يولد يف مرص يف غضون أيام قليلة بعد االنتخابات، بأنه قد 

ينجح أو أنه محكوم عليه بالفشل كام قلت سابقا عن نظام الرئيس املعزول محمد مريس؟ 

يف ضوء انعدام التوازن الصارخ يف اإلمكانيات املادية وطبيعة الحملة اإلعالمية، يكون من باب املعجزة لو متكن حمدين 

صباحي أن يفوز، مع أنه فاجأ الجميع يف عام 2012 بخمسة ماليني صوت، ويهمني أن أرى ماذا سيكون زخم حملته 

هذه املرة، لكن طاملا أن املقصود من السؤال يتعلق باملشري عبد الفتاح السييس، فإنني أرى أن الحاكم الفعيل للسلطة 

القامئة منذ 3 يوليو هو الفريق ثم املشري عبد الفتاح السييس، وال أعتقد أن هناك شخصا واحدا موهوم بأن القائد الفعيل 
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للحكم ما بعد 3 يوليو كان اسمه عديل منصور.

لكن الحكومة نفت ذلك؟

من حق الحكومة أن تنفي ما تريد، لكننا أمام مواصلة محتملة ملا بدأ يف 3 يوليو، وال أرى يف ما حصل حتى اآلن أي 

إشارة إىل تبدل يف السياسة االقتصادية واالجتامعية نحو النهج املطلوب، ال بل أرى ارتدادا عن بعض البوادر املحدودة 

التي بدت يف الحكومة األويل بعد 3 يوليو، تم االستعاضة عنها بعودة إىل ما يشكل استمرارا لعهد الرئيس املخلوع حسني 

مبارك، فال أرى ما يوحي بالتغيري املطلوب للخروج من املأزق التاريخي الذي ولّد االنفجار.

أال ميكن حدوث هذا التغيري عرب طريق إصالحي خاصة وأن غالبية املرصيني يقولون إن البلد يف حالة حرب عىل اإلرهاب؟ 

نحن يف منطقة من العامل، كانت مقولة »الحرب عىل اإلرهاب« فيها، وال تزال، عنوانا عريضا لسياسات شتى منها احتالل 

العراق من قبل إدارة بوش، التي كانت هي التي أطلقت هذه املقولة، ومنها سياسات البطش والطعن بالدميقراطية 

وغريها.

ال يكون تفادي اإلرهاب بتصعيد القمع عىل املجتمع ككل، بل كلام طال القمع فئات أعرض، شّكل وساهم مساهمة 

رئيسية يف تدعيم الرتبة التي ينبت عليها اإلرهاب.

استئصال االرهاب ال يكون بالدولة القمعية، وهذا مل ينجح ولن ينجح، وكل تاريخ العقود السابقة لدينا تثبت أن األنظمة 

االستبدداية التي سادت خالل العقود السابقة هي التي ولّدت هذا التيار الذي مل ينشأ من الفضاء يف عام 2011، فهو 

موجود منذ عرشات السنني وينمو يف ظل أنظمة ديكتاتورية.

بماذا يكون استئصال االرهاب إذن؟

الحقيقية والرقابة الشعبية والتغيري الجذري للسياسات االقتصادية. ويوجد قسم من املجتمع يف مرص،  بالدميقراطية 

يعتقد أن درء الخطر الذي يراه ممثال يف االخوان املسلمني يكون من خالل عودة النظام القديم بصورة أكرث قمعية، وهذا 

وهم كبري جدا، ألنه ال ميكن تهميش تيار كاإلخوان عن طريق القمع وحده.

فلو نظرنا للستينات مثال عندما كان هذا التيار مهمشا، مل يكن القمع سبب تهميشه الرئييس، طبعا كان هناك قمع 

النارصي قد تصدى  التيار، بل ان ما هّمشه هو كون الحكم  شديد، لكن هذا مل يكن بوسعه وحده أن يهّمش ذلك 

للمشاكل االجتامعية والوطنية واإلصالح الزراعي إلخ، ومتّكن من تجسيد األماين الشعبية وتلبيتها إىل حد بعيد.

هل ترى مشاركة صباحي في االنتخابات الرئاسية، محطة ضمن محطات الحقة في مساره 
السياسي؟ 

حمدين أصبح رمزا بارزا يف مرص لنهج يستمد من وحي التجربة النارصية، بأوجهها اإليجابية، أي ليس الديكتاتورية، 

بل العدالة االجتامعية والسياسات التنموية والكرامة الوطنية، هذه األمور األساسية، فهناك حنني يف املجتمع املرصي 

للسياسات االجتامعية املنحازة للكادحني والكرامة الوطنية والسياسة املختلفة جذريا عام حصل منذ عهد السادات.

حمدين أصبح رمزا لتلك السياسات، لكن يف إطار التغيري الدميقراطي الذي بدأ منذ 2011، إذ انه ليس رجال عسكريا 

يطمح للسلطة من خالل االنقالب أو ما شابهه، بل رجل خاض تجربته السياسية كمناضل يف الشارع وامليادين، ودخل 

السجون يف رصاع ضد النظام القديم، ولهذا السبب استقطب أصواتا هامة جدا يف انتخابات 2012 بشكل عرب عن الطاقة 

املوجودة التي أرادت آنذاك تجسيد شعار »الفلول وال اخوان، لسه الثورة يف امليدان.»
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وكيف تنظر لمشاركته في االنتخابات الرئاسية المقبلة؟

املشكلة عىل صعيد االنتفاضة العربية ككل، أن القوى التقدمية الطامحة لتجسيد الطاقة الثورية التي انبثقت يف 2011، 

تفقد من مصداقية متثيلها لتلك األماين عندما تتذبذب وتنتقل من تحالف مع قطب ضد اآلخر، إىل تحالف مع اآلخر 

ضد األول، فهي بذلك، تُضيّع الفرصة، وتُذّوب الهوية التقدمية، فاملطلوب هو االستقرار عند سياسات تعترب املوضوع 

االجتامعي هو األمر الرئييس بتالزم وترافق مع الدميقراطية، أي سياسات تُبقي املسألة االجتامعية يف الصدارة وال مُتيّعها 

من خالل السكوت عنها عند دعم هذا أو ذاك، ولو تم ذلك نستطيع أن نرى صعود قطب يشكل فعال متثيال وتجسيدا 

للطاقات واألماين التي ولدت يف االنتفاضة يف عام .2011

هل يعزز هذا التجسيد مواقف حمدين الحقا؟

االنتخابات الرئاسية محطة، وكام قلت فالسؤال األسايس هو ما سيحصده من األصوات، وهل سيستطيع استعادة أصوات 

2012، بل أن يزيد منها وهذا ليس بالسهل طبعا. وأعتقد أن حمدين قد يكون خرس بعض املصداقية عندما ظهر للناس 

وكأنه يساهم يف التمهيد لخصمه الحايل، أي أنه بدا مبرحلة معينة وكأنه يساهم يف تزكية السييس، أما اليوم، ومن خالل 

شنه للحملة االنتخابية بشجاعة وفطنة، يسري عىل طريق استعادة صورة حمدين .2012

هل ترى أن الشعبية الواسعة التي يحوزها السيسي حاليا، قد تحصنه من االحتجاج ضده 
مستقبالً؟ 

نحن دخلنا منذ 2011 بسريورة ثورية يتسارع فيها التاريخ، وتتسارع فيها قدرة الجامهري عىل الفهم واستخالص الدروس، 

فالناس انتفضوا ضد الحكم والحكومة عدة مرات منذ ثورة يناير، دون االنتظار ثالثني عاما كام حدث يف السابق، وبالتايل، 

مهام حصل عليه هذا املرشح أو ذاك من دعم أو تأييد شعبي يف االنتخابات، إذا مل يُغرّي السياسات االقتصادية بشكل 

جذري، فهو محكوم بالفشل وسوف يثور الشعب من جديد ضده، ويف مهلة ستكون أقل بكثري من 30 سنة.

سنة مثل مرسي، أم أقل أم أكثر؟

ال ميكن التكهن بذلك لكن ألفت نظرك إىل انه ال يغفل أحد أن الحاكم الفعيل منذ 3 يوليو هو الفريق ثم املشري، لكن 

ذلك مل مينع مرص من أن تشهد مجددا يف األشهر األخرية صعودا هاما يف االرضابات العاملية، فحني يأيت إنسان للحكم 

ويقول للناس سألبي مصالحكم، هذا مل يعد يكفي لتخدير الناس، بل هم يريدون نتائج ملموسة وإن مل يحصلوا عليها، 

سيتحركون من جديد.

كيف تنظر لتكلفة فشل السيسي، بالنظر لتكلفة فشل مبارك ومرسي في الحكم؟ 

أمتنى أن تجد مرص طريقا إىل التنمية االقتصادية والعدالة االجتامعية والدميقراطية السياسية لكن تحقيق ذلك يتطلب 

عملية تغيري بالعمق ليست سهلة، وحتى اآلن ما حصل يف مرص هو إزاحة رأس جبل الجليد العائم فوق املاء، أما جسم 

النظام الرئييس فام يزال سائدا، وكام قال شعار عىل أحد جدران القاهرة »النظام مل يتغري لكن الشعب هو الذي تغرّي«، 

ونحن أمام مرحلة تغيري تاريخي قد تدوم عرشات السنني.

إىل أى مدى ترى أن رشطي، الرغبة والقدرة عىل تغيري جسم الجبل الغاطس من النظام القديم، متوفران لدى السييس؟ 

ال يهمني أن أحكم عىل الرغبات، بل أستطيع أن أحكم عىل القدرات من خالل ما أراه من برامج وقوى اجتامعية يستند 

اليها هذا أو ذاك، وعندما أنظر اليوم إىل من يلتف حول املشري السييس من قوى اجتامعية، أرى بينها العديد من رموز 

النظام القديم، والعديد من مكونات جبل الجليد نفسه الذي يعيق تطور مرص وتنميتها منذ عرشات السنني.
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لكن هناك ضمن مؤيدي السيسي، وجوها ممن ثاروا ضد مبارك مثل عبد الحليم قنديل 
وغيره؟ 

هم أقلية قليلة التأثري باملقارنة مع رموز نظام مبارك، وال ميثلون سياسات اقتصادية مختلفة عام سبق، كام أرى أيضا 

اتكاال عىل قوى خارجية غارقة يف الرجعية، مثل اململكة العربية السعودية، والنظام الخليجي بأرسه، ومن يتصّور أنه 

ميكن باالستناد ملثل تلك القوى الغارقة يف الرجعية أن يسري باملجتمع لألمام، فهو واهم متاما.

أية  تأثير  قلت إن سنة من حكم مرسي لمصر أثرت على جماعة اإلخوان سلبيا أكثر من 
دعاية مضادة لهم لعشرات السنين، كيف ذلك؟

مريس واجه يف السنة التي قضاها يف السلطة، فشال ذريعا تجسد يف التظاهرة الجامهريية الضخمة يف 30 يونيو، والتي 

كانت استمراراً للحراك الجامهريي الذي بدأ يف 25 يناير، وإزاء هذا االنتفاض بدل أن يدرك مريس أنه ال بد من حسم 

األمر دميقراطيا، ويبادر بالدعوة الستفتاء حول حكمه، جعل الجيش يفرض عليه انذارا ثم يتدخل مبارشة ليقيله.

وعندما يقولون يل إنه أنتُخب دميقراطيا، وبالتايل الميكن ازاحته بالتظاهرات بالشارع، أقول أن هذا كالم غري دميقراطي، 

ألن الشعب عندما يفوض إنسانا يف انتخابات أيا كانت املدة الرئاسية، ال يجب أن ينظر لذلك عىل أن الشعب تخىل عن 

سيادته.

أريد منك توجيه رسالة موجزة للسيسي وصباحي؟

إن مل يتم تغيري جذري للسياسات االقتصادية وان مل تكن العدالة االجتامعية هدفا حقيقيا وفعليا تتجسد يف اجراءات 

ملموسة وهامة، فإن أيا كان من يأيت للحكم، محكوم عليه بالفشل أمام محكمة التاريخ.

يف ضوء كتابكم املشرتك مع املفكر األمرييك الكبري نعوم تشومسيك، حول السياسة الخارجية األمريكية يف الرشق األوسط، 

والتي وصفتموها يف العنوان بـ«السلطان الخطري«، كيف تنظر للعالقات املرصية األمريكية يف ظل حكم السييس أو 

صباحي؟

مهام حصل من توتر بني الواليات املتحدة األمريكية واملشري السييس إثر الثالث من يوليو، يبقى أن الجيش املرصي 

هو حليف اسرتاتيجي ألمريكا يف املنطقة، ينعكس ذلك يف كونه يحتل املرتبة الثانية بعد الدولة الصهيونية، يف تلقي 

العالقة بني  بل مجرد سحابة صيف يف  الطالق،  املذكور حالة من  التوتر  أرى يف  األمريكية، فال  الخارجية  املساعدات 

معونة  بطلب  مؤخرا  السييس  الفتاح  عبد  الرئايس  املرشح  ترصيحات  بدليل  املرصية،  العسكرية  واملؤسسة  واشنطن 

أمريكية يف »الحرب عىل اإلرهاب«، أما حمدين فهو يف رأيي موضوع خط أحمر أمرييك وسعودي.

لماذا؟

ألن حمدين كمرشح نارصي يساري معاد لالمربيالية والصهيوينة، يحمل برنامجا وتوجهات تجعل منه إنسانا مرفوضا 

بالكامل من قبل ارسائيل والواليات املتحدة واململكة العربية السعودية، فهم متناقضون بصورة مبارشة مع كل ما ميثله 

صباحي من توجهات قومية ووطنية، لذلك أعتقد أنه كان هناك ضغط عىل املشري السييس ليرتشح.. 

ضغط ممن؟

من السعودية بشكل خاص، لكونه الوجه الوحيد من األوجه التي متت بعالقة للنظام القديم الذي تحرص عليه اململكة، 

القادر من خالل الهالة التي أحيط بها بعد 3 يوليو، عىل الفوز باملعركة الرئاسية ضد حمدين صباحي. هذا جزء من 



75

أسباب ترشحه، علام أن رئاسة مرص اليوم مهمة صعبة ألي كان.

نبدة: د. جلبري األشقر، أكادميي لبناين، عمل كأستاذ جامعي يف كل من بريوت وباريس وبرلني، قبل أن يُعنّي يف كريس 

دراسات التنمية والعالقات الدولية يف معهد الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن، له كتب عديدة منها »صدام 

األمريكية يف الرشق  الخارجية  السياسة  الخطري:  العاملية«، و«السلطان  املضاد والفوىض  اإلرهاب واإلرهاب  الهمجيات: 

األوسط«، باالشرتاك مع نعوم تشومسيك، و«العرب واملحرقة النازية: حرب املرويات العربية – اإلرسائيلية«، وقد صدر 

له مؤخرا »الشعب يريد: بحث جذري يف االنتفاضة العربية.»

 http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=21052014&id=12f685bf-ff72-400e-

9132-b21e4247fae0#.U3zfBYaXDQk.facebook

 املناضل-ة عدد 41
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مصر:�أضواء�كاشفة�على�سنة�حافلة�بالتقلبات�-�مقابلة�مع�هشام�فؤاد،�مناضل�اشتراكي�ثوري

الجمعة 23 أيار )مايو( 2014

هاين حنة و آالن بارون وهشام فؤاد

األزمة االجتماعية والسياسية للنصف األول من العام 2013

بعد ستة أشهر من الحكم، أبانت حركة اإلخوان املسلمني عجزها عن االستجابة للتطلعات الشعبية. ما أثار الغضب 

باألحياء  قوية  واحتجاجات  ومظاهرات  اجتامعية  واحتجاجات  واعتصامات  إرضابات  من  كبرية  وموجة  االجتامعي، 

تتغري رشوط حياتهم، وبلغ  أن  الناس  أمل  الشعبية كثيفة. كان  التعبئة  العامة. وكانت  الخدمات  الشعبية ضد تردي 

الرصاع الطبقي مستويات غري مسبوقة منذ سنوات .1970

وعىل نحو مواز، كانت مثة أزمة سياسية ألن حركة اإلخوان املسلمني كانت تقوم باستبعاد كل التيارات السياسية األخرى. 

و شعرت القوى الليربالية، وكذا قوى النظام القديم، بواقع تهميشها يف املشهد السيايس. وكان هؤالء متحكمني بوسائل 

اإلعالم، ما أتاح لهم ، السيام بواسطة القنوات الفضائية الخاصة، شن حملة مستمرة ضد مريس، فيام كان لديهم نفس 

مرشوعه االقتصادي واالجتامعي تقريبا.

ويف اآلن ذاته،بدءا من يناير 2013، كانت توترات بادية بني الدولة العميقة ]1[ ومريس. وكان ذلك بارزا أكرث يف الرشطة. 

إذ مل يقم مريس بإصالحها ورفع أجور رجال الرشطة. كان ينوي استاملتهم إىل مرشوعه السيايس. لكن الرشطة ومصالح 

االستخبارات رشعا يعمالن إلسقاطه.

يف النهاية، كان قوى متباينة، وذات مسارات و أهداف مختلفة، قد تحالفت حول هدف إطاحة مريس وحكومته.

ظهور حركة تمرد

يف هذا السياق ظهرت حركة مترد. يف البداية مل تكن العالقات بني حركة مترد ومصالح االستخبارات جلية، حتى بالنسبة 

لنا، نحن االشرتاكيني الثوريني. لكن هذه العالقات اتضحت الحقا.

كان املطلب الرئيس للعريضة املطالبة بسقوط مريس هو تنظيم انتخابات رئاسة سابقة ألوانها. كان لهذا املطلب شعبية 

كبرية جدا قبل النداء إىل التظاهر يوم 30 يونيو .2013

جبهة الخالص الوطني

تشكلت متم العام 2012 ، عبارة عن تحالف عريض لليرباليني ودميقراطيني واشرتاكيني دميقراطيني واشرتاكيني و ستالينيني، 

الخ وكانت جبهة الخالص الوطني هي من بدأ دعوة فلول )2( نظام مبارك للتخلص من اإلخوان املسلمني. واعتمدت 

عليهم يف التمويل واملعدات وطبع املناشري الخ. وقد مني الثوريون برضبة قوية ألن الفلول مثلوا عقبة جديدة بوجه 

الثوريني. ومتثل جبهة الخالص إحدى القوى الرئيسة التي لجأت إىل الجيش. وقد نرشت بيانات تتساءل عن سبب عدم 

تدخل الجيش. لقد مهدت هذه الجبهة طريق انقالب 3 يوليو.

تدخل الجيش

كانت التعبئة هائلة يوم 30 يونيو، وكان ممكنا أن تتطور أكرث. وبدأ دور الجيش يتضح بجالء متم شهر يونيو. وأطلق 

السييس إنذارا. ويم 3 يوليو نرش بيانا آخر معلنا تنحية مريس وتعيني رئيس جمهورية جديد. ومنذ تلك اللحظة بات 
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الجيش املاسك رصاحة بزمام البلد. كانت الرسالة مفادها:« عودوا إىل بيوتكم، نحن نتكلف بكل يشء! » كام دعا السييس 

إىل التظاهر يوم 26 يوليو بقصد الحصول عىل تفويض ملحاربة اإلرهاب. وكانت التعبئة بالغة األهمية. مثل يوم 26 

يوليو نهاية طور. بدءا من هذا التاريخ، كانت السياسة املطبقة هي القمع. وساندت القوى السياسية الرئيسة الجيش.

كان االسالميون اول مستهدف: كان الشعار الرئيس:«اسحقهم، يا سييس ! » وترافق الفض الدامي ملعتصامت اإلسالميني 

برابعة و النهضة بسقوط آالف القتىل.

لكن القمع استهدف أيضا حق التظاهر واالعتصام، وهم الحقان املكتسبان بعد 25 يناير .2011

الوضع بعد 3 يوليو 2013

الحركة  لكن  واضحا جدا.  يكن  مل  الوضع  كثرية ألن  تعبئات  مثة  تكن  مل  يوليو،   3 ليوم  التالية  الثالث  أو  الشهرين  يف 

االجتامعية عادت من جديد فيام بعد.

وكانت املطالب الرئيسة متعلقة برشوط الحياة املرتدية وبعدم تحقيق األهداف الكربى للثورة. وشهدت األشهر الثالث 

األوىل لعام 2014 زهاء 120 إرضاب و اعتصام.

ولجأت السلطة إىل عدة طرائق ملواجهة الحركة االجتامعية.

   يف طور أول، كان مركز ثقل سياسة الحكومة ببالوي إما الوعود او التجاهل التام.

   وعندما امتدت موجة االحتجاج االجتامعي وتغريت الحكومة، قالت وسائل اإلعالم إن العامل هم من أطاح الحكومة.

   لكن، يف الواقع مل يكن هدف تغيري الحكومة هو تحقيق مطالب العامل االجتامعية ، بل تصعيد القمع ضد اإلسالميني: 

متت مؤاخذة حكومة ببالوي بانها » يد مرتجفة«. كان املطلوب أن تكون للحكومة »يد من حديد»

كان الهدف اآلخر تصعيد القمع ضد الحركة االجتامعية. 

انصراف حكومة ببالوي )27 فبراير 2014( 

كان يتعايش يف حكومة ببالوي مع الجيش تيار ميكن اعتباره« يسارا دميقراطيا« مع ببالوي و زياد بهاء الدين من الحزب 

االشرتايك الدميقراطي، و التيار النارصي مع كام ابو عيطة )وزير العمل، قائد سابق لنقابات املستقلة(، و الليرباليني مع 

حسام عيىس من حزب الدستور. )كان الربادعي، وهو من حزب الدستور ذاته، نائبا للرئيس حتى يوم 15 أغسطس(. 

مل يكونوا معارضني لسياسة السييس، بل كانوا يسعون إىل كبحها قليال. كان زياد بهاء الدين، مثالن يسعى إىل تصالح مع 

اإلخوان املسلمني الذين مل يرتكبوا أعامل عنف. وكان كامل ابو عيطة يتحدث عن األجر األدىن وقانون الحريات النقابية ، 

الخ. لكنهم انتهوا إىل قبول سياسة الحكومة التي كانوا منتمني إليها. قبلوا تجميد مرشوع القانون حول الحريات النقابية 

وكذا قمع االعتصام.

لكن السلطة مل تكن تقبل أي صوت مخالف ولو قليال.

سياسة حكومة محلب

كان التغيريان الرئيسان الحاصالن مع الحكومة الجديدة هام:

 تصعيد القمع ضد اإلسالميني
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   تشديد القمع ضد الحركة االجتامعية

تواجه  أن  الدولة  عىل  »يجب  محلب:  لحكومة  بيان  أول  يف  جاء  العامل.  و  اإلسالميون  إذن خصامن:  للحكومة  كان 

خطرين، اإلسالميني و اإلرضابات العاملية.

فيام يخص اإلسالميني ، شهدنا القمع ومحاكامت صورية وأحكام إعدام بالجملة.

وأما العامل، فقد بدا الجيش يتدخل، كام يف السويس مثال. كام اعتقل عامال من بيوتهم كام يف اإلسكندرية )عامل الربيد( 

أو بور سعيد وأماكن أخرى. وهذا ما مل يحدث يف مرص منذ سنوات .1970

كام صادقت الحكومة عىل قوانني معادية للعامل:

   مرشوع قانون العمل الجديد يضعف حقوق األجراء، ال سيام األجور.

   مرشوع قانون مينع األجراء من الطعن قضائيا يف عمليات الخصخصة حتى التدليسية منها

   قانون 19 نوفمرب 2°013 املانع لإلرضاب و التظاهر

   قانون الحريات النقابية طواه النسيان

   وتعرضت النقابات املستقلة لهجامت.

ومن جديد أصبحت النقابة الرسمية قبل 2011 املخاطب الوحيد املعرتف به من الحكومة.

وقل الحديث عن األجر األدىن.

وعادت األسعار إىل االرتفاع، وسيؤدي االرتفاع املرتقب لسعر البنزين إىل ارتفاع عام لألسعار.

موعد انتخابات الرئاسة يومي 26 و 27 مايو 2014

املناخ الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة املقبلة مغاير متاما ملناخ يونيو .2012

مثة بني السكان خيبة أمل كبرية، وحتى عداء للثورة.

جرت هجامت ضد الحركة الثورية، ال سيام االشرتاكيني الثوريني. وتم منع حركة 6 ابريل التي كانت مبادرة إىل املظاهرات 

املفضية إىل ثورة يناير 2011، ودامئا قبل 1 مايو .2014

زهاء 90 % من القوى السياسية مصطفة خلف السييس. واملرشح اآلخر الوحيد النتخابات الرئاسة هو النارصي حمدين 

صباحي.

لهذه التطورات تأثري داخل األحزاب التي ظهرت بعد بداية الثورة. بدأت هذه األحزاب، السيام شبابها، يكتشفون أنهم 

تعرضوا للخداع، وأن السييس رسق 30يونيو، وان هدفه كان إعادة نظام مبارك.

مثة ميل انتقامي إزاء الثورة. واستعاد جهاز األمن سيطرته عىل الشارع، ما جعل العديد من الشباب الذي شارك يف تعبئة 

30 يونيو يعارض السييس حاليا. تلك بوجه خاص حالة حركة 6 ابريل.

بتصنيف السكان حسب موقفهم، مثة 3 فئات:
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   املحبطون، وحتى اليائسون

   االنتظاريون الذي يرتقبون ماذا سيفعل السييس

   اقلية ترى يف السييس استمرارا ملبارك

هذه االنقسامات داخل تحالف 30 يونيو هي التي حدت بصباحي إىل الرتشح النتخابات الرئاسة. وتلك احد أسباب 

دعمنا له يف االنتخابات املقبلة رغم ما لدينا من انتقادات إزاءه.

إحاالت:

 -1ما يسمى يف مرص الدولة العميقة هو مؤسسات الدولة وكل تشعباتها الوطنية و املحلية وكذا مسؤوليها )هاين حنة(

 -2يقصد بالفلول بقايا نظام مبارك

 -3استقال الربادعي من منصب نائب الرئيس غداة املذابح بحق اإلسالميني يوم 14 يونيو 2013 فيام بقي ابو عيطة 

حتى 27 فرباير 2014

====

هشام فؤاد صحايف مرصي ومناضل مع االشرتاكيني الثوريني.

قام باستجوابه كل من هاين حنة و آالن بارون يوم 29 ابريل 2014

 Alencontreنرش مبوقع

تعريب: املناضل-ََةَ




