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جميل مطر*
الثورة يف مصر:
التحوالت الكبرى وأدوار الالعبين
حتاول هذه املقالة حتليل النتائج التي وصلت إليها الثورة يف مصر ،والتي بدأت
شعبية غير منظمة ،ثم سيطر اإلخوان املسلمون عليها قبل أن يستوعبها العسكر
جمدد ًا .لكن الكاتب يشدد على أن أمر حكم مصر لن يكون كما كان عليه سابق ًا ،مع
انكشاف الواليات املتحدة والغرب ،حليفَ ي النظام السابق ،ويستبعد أن يعود اإلنسان
املصري "فيتعامل بخنوع أو رضى مع أي وضع يشبه أو يقترب من الوضع السابق
على الثورة ،أو مع فترات قمع طويلة نسبي ًا ،أو مع ظلم اجتماعي فادح ".كما يتوقع أن
تستمر األوضاع يف مصر "يف حال ثورية"" ،ما دامت األوضاع ملتهبة يف دول عربية
ُأخرى ،والعكس صحيح يف أغلب األحوال".

اختباراً ،وكررت التجربة،
ال
وكانت النتيجة فع ً
مثيرة وتستحق االهتمام .يف كل مرة
أحضر اجتماع ًا يضم عدداً من مفكّري
مصر "وناشطي" ثورتها ورجال دولتها،
وأفراداً من أعمار ومهن متنوعة ،كنت
أخرج مقتنع ًا بأنه ال سبيل ممكن ًا يف
األجل القصير إىل أن يتوحد املصريون
حول تعريف واحد يلخص يف كلمة أو
عبارة التطورات التي جرت يف مصر خالل
األعوام الثالثة املاضية .أسمع كلمات من
نوع احتجاج ،وانتفاضة ،وثورة ،ومؤامرة
أميركية صرفة أحيان ًا وغربية أحيان ًا ُأخرى،

أجريت
ُ

لكن أيض ًا كونية يف شكل هجمة "ماسونية ـ
صهيونية" ضد العرب عامة ومصر خاصة.
سمعت أيض ًا كلمة "زيطة" وكلمة "هوجة"،
وكنت قد سمعت أن الرئيس مبارك وصف
املشاركين فيها بأنهم "ناس تتسلى".
دارت وتدور مناقشات عاقلة وهادئة
تختلف عن املناقشات التي تبثها قنوات
التليفزيون يف برامج الكالم ،وهي البرامج
التي ساهمت بقدر وافر خالل األشهر
املاضية يف إثارة صخب عال ونقاشات
حادة كان لبعضها الفضل يف رفع الوعي
* كاتب ومفكر مصري.
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السياسي بشكل عام ،لكن كان عليها يف
مراحل معينة أن تتحمل االتهام بأنها السبب
يف "تتفيه" ما يحدث يف مصر ودول عربية
ُأخرى ،واإلساءة مباشرة إىل مفاهيم مهمة
كالثورة والنهضة والدين ومنظومة األخالق
واملرحلة االنتقالية والدستور والعلم
والتحضر والعدل االجتماعي واحلرية.
وسط هذه الضجة ،اجلريئة والصادقة
أحيان ًا ،لكن املفتعلة أحيان ًا ُأخرى ملصلحة
فئات ومصالح متباينة ،خرجت أفكار
جيدة حاولت تأصيل التطورات اجلارية يف
مصر ،والعودة بها إىل أسباب أعمق وأشمل
من األسباب املباشرة والعاجلة .وعلى
سبيل املثال ال احلصر بالتأكيد ،أختار
من األسباب ،األعمق واألشمل ،الدور الذي
أدته "العوملة" ،ومسؤوليتها األعم واألكبر
عن حال التوتر والقلق السائدة يف العامل
بأسره ،وما الوطن العربي إ ّ
ال حيز بسيط فيه.
أصحاب هذا الرأي هم مثل أصحاب اآلراء
األُخرى التي وضعت مسؤولية "الثورات
الشعبية" الناشبة يف شتى أرجاء العامل على
أكتاف الرأسمالية التي توحشت يف األعوام
األخيرة ،أو على عاتق عملية "التحضر" نسبة
إىل احلضر الذي ينتقل إليه يومي ًا ماليين
البشر من الريف والصحراء .أضف إىل هذه
األسباب غير املباشرة احلال املتدهورة
للمدينة ،باعتبارها نقطة ارتكاز احلضارة
الراهنة ،منذ أن أطاحت بضواحيها واخترقت
بطونها عشرات العشوائيات.
ال يمكن لباحث نذر نفسه لفهم طبيعة
التحوالت األخيرة أن ينكر الدور الهائل
الذي قامت به العشوائيات يف ثورات الربيع
العربي .فهي التي أضافت إىل الثورات نكهة
من أخالقيات مبتكرة ـ أي غير مألوفة ـ
وط ّعمت االحتجاجات وعمليات التمرد
بطعم غوغائي .ومل تقتصر الظاهرة على

مصر ودول الربيع العربي األُخرى ،بل
ظهرت متفاقمة يف أوروبا الشرقية ،ومازال
لها اليد الطوىل يف االضطرابات الراهنة
يف أوكرانيا وتايلند والفيليبين وفنزويال
والسودان والهند وباكستان وكمبوديا
وغيرها كثير .و"البلطجية" أو "الشبيحة" ـ
أي ًا يكن االسم احمللي الذي ُيط َلق على هذه
الفئة من شباب هم يف األصل أطفال شوارع
ال احترفوا
نضجوا وصاروا شبان ًا أو رجا ً
اإلجرام وافترشوا الطرقات والعشوائيات
مسكن ًا ومالذاً يحتمون فيها من دبابات
اجليش وال تصل إليهم إ ّ
ال دراجات الشرطة
وخمبروها ـ قاموا بدور مهم يف "حرف"
الثورات ،حين استخدمتهم قوى اجتماعية
ومؤسسات سلطة أدوات لتخريب الثورة ،أو
إشعال نيران حترق املتاحف ومقار األحزاب
وتثير الفوضى.
هناك أيض ًا األوضاع والعناصر
املساعدة التي ساهمت بأشكال متنوعة
يف نشوب الثورة واستمرارها ،ويأتي يف
مقدمها التكنولوجيا املتقدمة ،وال سيما
يف جمال التواصل واالتصاالت وحروب
الشوارع .وال ننسى الدور الذي أدته الثورات
األُخرى ،مثل دور تونس يف الثورة املصرية،
ودورهما مع ًا يف الثورتين الليبية والسورية،
ودورها جميع ًا يف التحوالت التي أقدمت
عليها دول ُأخرى حتت وقع هذه الثورات
تماهي ًا معها أو تفادي ًا لتكرارها.
ببساطة ،نستطيع أن نقرر أن ما حدث يف
مصر يف  25كانون الثاين  /يناير 2011
كان متوقع ًا أن يحدث بأشكال خمتلفة ـ فقد
شهدت األعوام اخلمسة السابقة على 2011
عمليات احتجاجية واسعة النطاق ،قادها
أو أسس لها ّ
ونظمها جماعات حقوقية
وشبابية .وتضاعف نشاط هذه العمليات
مع الزيادة املتدرجة ،لكن الكبيرة يف
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أعمال القمع والتعذيب واملطاردة والتشهير
التي مارستها قوات الشرطة ضد الشباب،
وتعمدها يف بعض احلاالت ترويج هذه
ُّ
األعمال بتصويرها يف أثناء ارتكابها وبثّها.
وساعد أيض ًا على زيادة تظاهرات
التشجيع املبالغ فيه من جانب
االحتجاج
ُ
جهات معينة يف الواليات املتحدة ودول
يف االحتاد األوروبي ،التي مل تكتف
بتقديم املساندة اإلعالمية ،بل راحت أيض ًا
تدرب شبان ًا على طرق حديثة يف تنظيم
التظاهرات وحركات االحتجاج ،وإن مل يثبت
نهائي ًا أو قطعي ًا أنها دربتهم على ارتكاب
أعمال عنف أي ًا تكن طبيعتها.
دعونا نتجاوز تفاصيل االنتقال من
حالة بدأت بشكل حركة احتجاجية حمدودة
كشفت فور قيامها عن نياتها وأهدافها
املتواضعة يف  25و 26كانون الثاين /
يناير ،إىل حالة الثورة الشعبية األوسع،
لنبحث يف جممل التحوالت الكبرى وأدوار
الالعبين الكبار.
أعترف بأنني كنت دائم ًا أقف ضد الزعم
األكاديمي القائل إن املؤسسة العسكرية هي
التي كانت حتكم مصر أو تشرف على احلكم
طوال األعوام الستين األخيرة ،وإن رئيس
الدولة ،وكان دائم ًا عسكري األصل واملهنة،
ال يخرج عن كونه واحداً من أعضائها،
خاضع ًا ملشيئتها ونفوذها .كنت على العكس
أزعم أن الرئيس أنور السادات استطاع أن
يقلص نفوذ املؤسسة العسكرية يف الفضاء
متدن ،وأن الرئيس
السياسي املصري إىل حد
ٍ
مبارك سلك الطريق نفسه ،بل ربما راح إىل
أبعد من السادات حين حرم العسكريين من
االقتراب من السياسة سواء يف الوظائف أو
يف الرأي أو يف املشاركة بعد التقاعد .وتظهر
أهمية هذا التوجه يف أنه دفع قادة غير
مس ّيسين إىل عضوية اجمللس األعلى للقوات

مداخل

009

ال عن حرصه على تفادي
املسلحة ،فض ً
عرض مشكالت الدولة عليهم أو استشارتهم.
ونتج من هذا األسلوب يف تعامل الرئيس
ذي األصل العسكري ،مع املؤسسة العسكرية،
عدد من النتائج املهمة:
تغول قوى األمن الداخلي وزيادة
أو ً
الّ :
نفوذها السياسي ،وخصوص ًا بعد أن سمح
لها الرئيس مبارك بأن تتحكم يف انتخابات
وتدجن اإلعالم .وكان ال بد،
البرملان
ّ
واألمر كذلك ،من أن تظهر عالمات توتر
بين املؤسستين األمنيتين :القوات املسلحة
وجهاز األمن الداخلي.
ثاني ًا :انكبت املؤسسة العسكرية على
تعظيم ثروتها املادية كي تتفادى االحتكاك
بأجهزة الدولة البيروقراطية عند طلب
ميزانيات إضافية .وأدى هذا االنكباب إىل
نشأة مصالح فردية لقادة عسكريين سعي ًا
وراء مناصب يف الشركات التابعة للجيش،
وإقامة عالقات وثيقة بأفراد وجماعات من
القطاع اخلاص ورجال األعمال.
ثالث ًا :ازداد اعتماد املؤسسة العسكرية
على الرئيس الذي ق ّدم لها احلماية ضد
أجهزة اإلعالم التي امتنعت من نشر أخبار
عن هذه املؤسسة ،أو التعرض لها أو
ألفرادها بالتعليق والنقد .وجاء ذلك يف
وقت كان بادي ًا للجميع أن الرئاسة حتمي
املؤسسة العسكرية وليس العكس ،وأن
املؤسسة يف حاجة دائمة إىل رئاسة قوية
تلتزم ضمان مصاحلها الفئوية واملهنية.
فسر
ومن هنا برزت أهمية التحليل الذي ّ
جانب ًا من أحداث األيام األوىل من الثورة،
وخصوص ًا حين قررت القيادات العسكرية
التخلي عن دعم الرئيس ضد املتظاهرين بعد
أن تأكد لها عجزه الفادح يف أعقاب خروج
قوى األمن الداخلي من امليادين وانفراطها
كل ّية .بمعنى آخر كانت املؤسسة العسكرية
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تعتمد على الرئيس الذي يعتمد بدوره على
مؤسسة الشرطة.
رابع ًا :بفضل "االستقرار القسري" الذي
فرضه نظام مبارك على اجملتمع اعتقد
بعض القادة العسكريين أن الوضع األمثل
ملصر ولهم هو الوقوف بحزم ضد احلركات
واألفكار الداعية إىل التغيير ،سواء داخل
القوات املسلحة أو داخل بقية مؤسسات
مصر ،وصار الركود السياسي هدف ًا
يشترك يف تفضيله على "التغيير" عدد من
قادة املؤسسة ،ومعظم القادة السياسيين
املسؤولين عن احلكم واألحزاب ،ومعظم قادة
اإلدارة والبيروقراطية احلكومية فى مصر.
بهذه اخللفية واالقتناعات وجدت املؤسسة
العسكرية نفسها يف مواجهة حركة احتجاج
شبابي يف الشارع املصري حتولت ،بسبب
سوء أداء وتكلس مفاصل مؤسسة الرئاسة
وترهل مؤسسة األمن الداخلي واجلهل أو
االستهانة الكاملة بواقع وعمق الغضب بين
سكان املدن ،واملتج ّلي بهتافات ومطالبات
متناثرة بعزل وزير الداخلية والتحقيق مع
مرتكبي التعذيب ،إىل ثورة شعبية تطالب
بعزل الرئيس ثم إسقاط النظام.
وكان اخليار املطروح وقتها على أجهزة
القيادة هو أن يقف القادة العسكريون خلف
الرئيس الذي أعلن نيته االعتماد املطلق على
قوى األمن الداخلي ،مطمئن ًا إليها وواثق ًا
بقدرتها على سحق الثورة ،غير أن عام َلين
تدخال لتغيير هذا اخليار وطرح
على األقل ّ
خيارات ُأخرى:
العامل األول ،أن قوى األمن الداخلي
انسحبت أمام املتظاهرين يف أول مواجهة
كبيرة معهم .انسحبت وبقي معها ،إىل يومنا
هذا ،جرح غائر يرفض أن يندمل ،وبقي
اجلرح يذكّ رها بأن املؤسسة العسكرية،
بدباباتها وآلياتها وجنودها املوجودين

يف امليادين ،مل تقم بواجبها يف حماية
قوى األمن الداخلي بالشكل املالئم ،وأن
جماهير الشباب هزمتها هزيمة ليست بأي
حال أقل أمل ًا من هزيمة القوات املسلحة يف
سنة  .1967وبات على ضباط عديدين يف
قيادات األمن الداخلي أن يتحملوا إىل يومنا
هذا مسؤولية وواجب االنتقام لشرف الشرطة
من الشباب احملتجين وقادة اللحظة الثورية
والقوى النقابية واإلعالمية واحلقوقية
واملدنية الذين أيدوا ونظموا التظاهرات،
ويف مقدمهم قادة اجليل اإللكتروين وعباقرة
فنون التواصل االجتماعي.
العامل الثاين الذي دفع القادة العسكريين
إىل التخلي عن خيار حماية مؤسسة
الرئاسة ،هو ظهور اإلخوان املسلمين يف
امليادين كقوة ُيحسب حسابها .وهنا يجب
جتاوز التفصيالت لنصل مباشرة إىل نتيجة
دفعت مصر وثورتها بسببها ثمن ًا باهظ ًا.
فقد بدأ التحول عندما قرر القادة العسكريون
االستعانة بقوى اإلخوان املسلمين وغيرها
من القوى اإلسالمية لـ "إدارة امليادين"
الثائرة ،وخصوص ًا بعد أن تأكد العسكريون
من عدم وجود قيادة واضحة للثورة ،ومن
خلو امليادين من شخصية أو جماعة من
الثوار تستطيع جتميع وبلورة إرادة سياسية
تع ّبر عن حقيقة أهداف الثورة وتضبط
حركتها ،وكذلك بعد أن تأكدوا من أن قوى
األمن انسحبت وتخلت عن كافة واجباتها
ومنها حماية املنشآت واألمالك واحملال
التجارية من املعتدين.
كذلك شعر اجمللس العسكرى احلاكم بأن
استمرار وجوده طرف ًا يف الساحة السياسية
يعرضه التهامات من جانب القوى
ّ
الديمقراطية املدنية ،ويثير عواصف احتجاج
ضده .ولذلك جاء قراره تسليم السلطة
إىل اإلخوان املسلمين بأمل  /أو تعهد
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من اإلخوان بأن يلتزموا حماية مصالح
املؤسسة العسكرية وتأمينها بالتشريعات
والقوانين التي تضمن لها االحتفاظ
بفضائها سليم ًا ال ُيمس.
مرة ُأخرى يتبين أن مصر ،وهي الدولة
األقدم أو بين األقدم تاريخي ًا ،هي يف الوقت
نفسه الدولة األقل "اتعاظ ًا" بالتاريخ ،إذ
دخل العسكريون املصريون خالل األعوام
الستين املاضية مواجهة بعد ُأخرى مع
اإلخوان املسلمين ،ويف كل مرة كان
اإلخوان ينهزمون .وما هي إ ّ
ال فترة قصيرة
حتى عادوا إىل مواجهة جديدة ،لكن هذه
املرة جاء بهم العسكريون ليقوموا بمهمة
حمددة هي إدارة شؤون ميادين الثورة،
ثم أوكلوا إليهم شؤون حكم الدولة ،يف
مقابل عدم املساس باملؤسسة العسكرية.
وبعد فترة عام يف احلكم شعر العسكريون
بأن اإلخوان ،كما أخفقوا من قبل يف إدارة
امليادين ،يخفقون اآلن يف إدارة الدولة،
ويخ ّلون بشرط عدم التدخل يف الشؤون
العسكرية.

مراحل الثورة املصرية
مرت الثورة بمرحلتين ،وهي اآلن توشك
أن تدخل مرحلتها الثالثة ،واملراحل الثالث
متداخلة بطبيعة احلال ،لكنها أيض ًا متمايزة
إىل حد كبير .فقد شهدت مصر يف املرحلة
األوىل من الثورة عملية فرز للقوى السياسية
يف اجملتمع ،خرجت منها وقد اتضح لها،
كما اتضح للخارج الغربي والدويل ،أنه
يمكن رسم خريطة سياسية ملصر معاملها
األساسية هي:
ال :مؤسسة عسكرية غير واثقة بقدرتها
أو ً
على ممارسة احلكم مباشرة ومن دون
"وسيط" أو جهاز مدين.
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ثاني ًا :مؤسسة أمن داخلي غير واثقة
بإمكان اعتمادها على املؤسسة العسكرية
يف حمايتها ضد الشارع الغاضب ،وواثقة
يخف أواره ،بل لعله
بأن الغضب ضدها مل
ّ
جتاوز احلد الذي وصل إليه يف كانون
الثاين  /يناير  .2011واملؤسسة األمنية
تسعى اآلن لالستفادة من جتربة املؤسسة
العسكرية كي حتصل لنفسها على امتيازات
مادية وحصانة قضائية وسياسية ومكانة
متميزة بين قوى الدولة ،ولتستفيد من كافة
اإلمكانات التي تسمح لها بأن تتدخل يف
االنتخابات البرملانية املقبلة ،والتأثير يف
نتائجها ،كما أنها تريد أن تتحصن ضد
ضغوط الدول الغربية الكبرى وتدخالتها
ملصلحة قوى اجملتمع املدين .بمعنى آخر
تريد العودة إىل ممارسة التدخل النشط يف
عمليات صنع السياسة اخلارجية.
ثالث ًا :مؤسسة قضاء وقعت ضحية
خالفات القوتين العسكرية واألمنية
وقوى اجملتمع املدين وانقسامات الطبقة
السياسية ،وتأثرت بشكل خطر بهذه
االنقسامات واخلالفات إىل حد جعلها تفقد
كثيراً من مكانتها كواحدة من القوى الكبرى
مما
يف اجملتمع ،وتضطر إىل القبول بكثير ّ
ُيعرض عليها وكانت ترفضه ،وإىل املوافقة
على تشريعات وقواعد دستورية تخدم
القضاء العسكري ال مصلحة القضاء املدين،
يف مقابل أن حتصل هي األُخرى على
امتيازات وحصانات كالتي حصلت عليها
املؤسسات األُخرى.
يمكن القول إن هذه املرحلة انتهت
ملصلحة املؤسسات التقليدية ،بمعنى أن
هذه املؤسسات استعادت تماسكها بسرعة
يف مواجهة أخطار التغيير ومطالب الثورة.
نعلم بالتأكيد أن املؤسستين األمنية
والقضائية تعرضتا خلالفات خطرة كادت
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تعصف بهما قبل أن تستعيدا التماسك
ملصلحة قوى االستقرار وعدم التغيير.
وأظهر الفرز أيض ًا صعوبة جتاهل قوى
اإلسالم السياسي ،وخصوص ًا اإلخوان
املسلمين ،باعتبارها القوة املدنية الوحيدة
املنظمة على أسس شبه عسكرية ،وهي القوة
األوسع انتشاراً يف أنحاء متفرقة داخل
املدن وخارجها ،واألشد ارتباط ًا بقوى
ومصادر تمويل داخلية وخارجية .وجناحها
األكبر يكمن يف أنها استطاعت على مدى
أعوام قبل الثورة أن تطرح نفسها على دول
الغرب عامة ،وأميركا خاصة ،على أنها احلل
الوسط الذي يضمن استقراراً سياسي ًا يف
دول العامل اإلسالمي ،ويضمن أيض ًا نظام ًا
اقتصادي ًا وعالقات دولية متالئمة مع
مصالح الغرب.
باستثناء هذه القوة السياسية املنظمة مل
تكشف خريطة الفرز التي رسمتها املرحلة
األوىل من الثورة عن قوى سياسية ُأخرى
يف اجملتمع املصري تماثل أو تقارب
نفوذ اإلخوان املسلمين وقوتهم ـ بهذا
املعنى تكون مصر قد أصبحت رهينة
توازن غير مستقر بين أربع قوى أساسية
هي :املؤسسة العسكرية واملؤسسة األمنية
ومؤسسة القضاء واإلخوان املسلمون ،وعلى
أطراف هذه القوى األساسية تقف جماعات
وتنظيمات مدنية وجهادية تبحث عن أكثر
مصلحة مثلى لها يف االلتصاق بقوة من
هذه القوى ،أو يف املراوحة بينها.

نتائج أُخرى يف طور النضوج
أثمرت التجربة الثورية املصرية عدداً
من التفصيالت مل تصبح بعد واقع ًا ملموس ًا،
إ ّ
ال إنها تتطور بسرعة وحتتل أرض ًا وتكسب
متعاطفين وأعداء بكثرة غير متوقعة.

وبعض هذه النتائج يستحق التوقف عنده
ملن يحاول استقراء مستقبل
ليس ألنه مهم َ
مصر يف املدى املتوسط فحسب ،بل أيض ًا
لكل َمن يحاول فهم ما يحدث يف الوطن
العربي كافة:
ال :تسببت ثورات الربيع عامة بإثارة
أو ً
هويات أولية كانت كامنة ،أو تستعد للنفاذ
إىل قلب العملية السياسية يف بلدها .وأقصد
بالهويات األولية تلك التي تبدأ عند العائلة
الكبيرة ،وتنتهي بالعرق اخملتلف من
أعراق الوطن الرئيسية ،وبالطائفة واملذهب
والقبيلة .وال جدال يف أن تطوراً مهم ًا يجري
اآلن يف فهم النوبيين لوضعهم يف اجملتمع
املصري وحقوقهم ونصيبهم من الوظائف
وغيرها من طيبات الدولة ،إذ مل يكن متصوراً
أن ُي ْقدم نظام يف مصر ،وخصوص ًا إذا كانت
أصوله عسكرية أو متزمتة أو رافضة ألي
تغيير ،على االعتراف بأن الهوية النوبية
جزء ال يتجزأ من النسيج املصري .فقد كانت
الغلبة دائم ًا ،وعلى امتداد ستين عام ًا ،ملقولة
أن النسيج املصري مل يدخل يف صنعه
أقليات ،بل إن كلمة أقلية عاشت مرفوضة يف
احلياة السياسية املصرية ،ويف لغة اإلعالم.
خالل األعوام الثالثة املاضية برزت
املرأة املصرية كالعب يف الساحة السياسية
كما مل تبرز من قبل ،وال أقول إنها ستحتفظ
باملكانة التي حصلت عليها وتبني فوقها،
وإنما أقول إنها تستطيع اآلن ،ويف أي وقت
مقبل ،أن تقاوم كافة حماوالت إقصائها
عن احلياة العامة وعن املشاركة السياسية.
واملثير يف هذا التطور ،أن تيار اإلسالم
نفسه عجز عن أن يقف يف وجه هذا التطور،
فاضطر إىل أن يدفع بنسائه إىل املشاركة
يف خمتلف األنشطة الثورية ،وعمل على
تغيير جانب كبير من لغته وخطابه الذكوري
وخطاباته التقليدية املتعلقة باملرأة.
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ثاني ًا :تأكد ملسؤولين أمنيين ،قبل
املسؤولين السياسيين وقبل املراقبين
اإلعالميين ،أن اإلنسان املصري تغ ّير،
وتغ ّير العديد من سلوكياته جتاه السلطة،
سواء السلطة األبوية عامة ،أو سلطة القيادة
والريادة واإلدارة خاصة .وهذا التطور
يثير عدداً من األسئلة املهمة ،وال سيما
تلك املتعلقة باالستقرار السياسي وعملية
حتديث أجهزة السلطة وخصوص ًا جهاز األمن
الداخلي .واملؤكد اآلن أن املسؤولين عن جهاز
األمن يتوقعون أن يكون هذا اإلنسان هو الذي
يغ ّير العقبة الرئيسية يف وجه جهود تنفيذ
عملية "الردة" ،أو العودة بالوطن املصري
إىل ما قبل  25كانون الثاين  /يناير ،وهي
العملية التي نق ّدر أنها ستكون أهم أهداف
قيادات األمن يف مصر لفترة طويلة مقبلة.
فهذا اإلنسان كما يعترفون يف مناقشاتهم،
صار جدلي ًا ومشاكس ًا وكثير الشك يف السلطة
وواسع املعرفة بحقوقه ومطمئن ًا إىل أنه قادر
على أن يصنع معجزات ،مثل معجزة طرد
قوات األمن املصري ذات السمعة العتيدة
من امليادين والشوارع الهادرة بالثورة،
وإجبارها على االختفاء أشهراً طويلة ،أو
لعلها ،كما يتصور مراقبون ،تعمدت االختفاء
تأجيج ًا لنيران الفوضى والتخريب ،وربما
جندت ،وهي خمتفية ،شباب ًا من العاطلين
وذوي السوابق اإلجرامية الرتكاب جرائم
واختطاف شخصيات.
هذا اإلنسان اجلديد لن ينخدع بما تسربه
أجهزة الدولة عبر اإلعالم من شائعات
تهدف إىل تشويه صورة ناشطين وسياسيين
وقادة رأي ،يف سعيها احلثيث لتشويه سمعة
الثورة تمهيداً إلعادة األمور إىل ما كانت
عليه قبل نشوبها.
ويذهب املتفائلون بما حققته الثورة يف
أعوامها القليلة املاضية إىل أن هذا اإلنسان
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الذي تغير يستطيع اآلن ،لو وجد املشروع
القومي املالئم لطموحاته ،والتحدي
اخلارجي أو الداخلي املهدد ملستقبله ،أن
يشارك بحماسة وثقة بالنفس ،ودليلهم على
ذلك هو هذا اخلروج الكاسح ملاليين األفراد
يف  30حزيران  /يونيو  ،2013عندما
شعروا بأن اإلخوان املسلمين اختطفوا
الثورة ويهددون باستبداد ديني.
ثالث ًا :لعل احلقيقة التي مل يكن مقدراً
لها أن تبرز على هذا النحو أكثر من
غيرها ،هي تلك املتعلقة بما يمكن تسميته
"انكشاف الواليات املتحدة األميركية".
وهذا االنكشاف ال يختص فقط بالرأي
العام العربي ،أو باملسؤولين العسكريين
املصريين وبقطاعات كثيرة يف أجهزة
صنع السياسة اخلارجية املصرية ،بل صار
يختص أيض ًا بأجهزة رسمية وشعبية يف
دول عربية ُأخرى.
وقد بدأ االنكشاف بتردد أميركا امللحوظ
يف أول أيام الثورة يف التعامل مع نظام
حكم مبارك ،إذ كان املتوقع أن تقف أميركا
بصالبة وتشدد حلمايته ألنه كان بالنسبة
إليها رصيداً مثيراً ،كما أن العالقة معه
هي أقوى دليل على والئهما لبعضهما
البعض .لذلك كان مفاجأة للمصريين عامة،
وللسعوديين خاصة ،هذا التردد الذي شاب
املوقف األميركي ،وكان مؤثراً بالتايل يف
تطور األحداث الالحقة .ومن ناحية ُأخرى،
ازداد االنكشاف وضوح ًا عندما مل ُت ْخف
واشنطن عزمها على دعم اإلخوان املسلمين
بالضغط على املؤسسة العسكرية املصرية،
وعلى حكومات عربية معنية للسماح لإلخوان
بالقيام بالدور الرئيسي يف مرحلة االنتقال
الديمقراطي ،وقبولهم كالعب يف النظام
اإلقليمي العربي ،وال سيما بعد أن تكفلت
تركيا بمهمة الدعم السياسي والتنظيمي.
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وهنا يصعب استبعاد هذا التطور ،وأقصد
انكشاف الواليات املتحدة ،كعامل من
العوامل الرئيسية التي شجعت املسؤولين
عن اتخاذ القرار السياسي املصري على فتح
باب قديم للعالقات مع روسيا .ويصعب
استبعاد األثر الذي خ ّلفه املوقف األميركي
يف السياسة السعودية ،األمر الذي جعلها
توجه مصر
تدعم مادي ًا وسياسي ًا ومعنوي ًا ّ
نحو روسيا لشراء السالح من أجل إقامة
عالقات نوعية خمتلفة ،خماطرة بمصالح
ليست بسيطة مع الواليات املتحدة.
ومع ذلك ،يبدو بارزاً على سطح احلياة
السياسية املصرية ،أن قوى األمن الداخلي
تنس ،ولن تنسى ،هزيمتها يف بداية
التي مل َ
تلمح إىل
تزال
ال
الثوار،
زحف
الثورة أمام
ّ
الدور األميركي يف إشعال ثورة كانون الثاين/
يناير ،وخصوص ًا دعم وتمويل منظمات
اجملتمع املدين حتت عنوان دعم الديمقراطية
وتدريب شبان مصريين على إثارة الناس
ضد مؤسسات النظام املصري .بمعنى آخر،
ال أستبعد أنا شخصي ًا ،أن يكون جلهاز األمن
الداخلي يف مصر دور كبير يف احلملة الشعواء
التي يش ّنها بعض أجهزة اإلعالم احلكومية،
وال سيما ضد السياسة األميركية والتدخل
األميركي خاصة ،والغرب عامة يف شؤون
مصر .فاملسؤولون يف قوى األمن الداخلي
يشعرون بأن حكومات مصر يجب أن تكون
مستعدة ملواجهة مع حكومة الواليات املتحدة
إذا استمرت هذه األخيرة يف حماية اإلخوان
املسلمين ودعم منظمات اجملتمع املدين ونشر
أفكار الديمقراطية الليبرالية.

أين تقف الثورة املصرية؟
تقف الثورة عند مفترق طرق :طريق
"الردة" بمعنى أن تستعيد مؤسسات األمن

اخلارجي والداخلي مقاليد السلطة كاملة،
وتعيد البلد إىل وضع أقرب إىل ما كان عليه
قبل نشوب الثورة.
وهذا الطريق يبدو للوهلة األوىل ممكن ًا،
لكن النظرة املتعمقة تكشف عن عراقيل عدة
جمة ،منها على سبيل املثال ال
وصعوبات ّ
احلصر:
 1ـ انهارت أمور ومؤسسات ،ونبتت
أفكار وطموحات ،وتدهورت مكانات،
وتغيرت قيم .ويصعب تصور أن يكون يف
إمكان قوى العودة واالستعادة ،إعادتها إىل
ما كانت عليه.

 2ـ تغيرت طبيعة اإلنسان ،كما ذكرنا،
وال أتصور أن يعود فيتعامل بخنوع أو
رضاء مع أي وضع يشبه أو يقترب من
الوضع السابق على الثورة ،أو مع فترات
قمع طويلة نسبي ًا ،أو مع ظلم اجتماعي
فادح.

 3ـ يف األغلب ستبقى األوضاع يف
سورية وليبيا يف حال ثورية ،أو على األقل
يف حال اضطراب شديد ،وقد أثبتت األعوام
الثالثة املاضية أهمية عنصر "التأثير
املتبادل" يف الثورات العربية ،بل تأثيرها
يف دول ُأخرى كدول اخلليج ،ولذلك يصعب
تصور أن تعود األمور إىل سابق عهدها يف
مصر ،ما دامت األوضاع ملتهبة يف دول
عربية ُأخرى ،والعكس صحيح يف أغلب
األحوال.

 4ـ على الرغم من واقعية السياسات
اخلارجية الغربية ،فإن من غير املتصور
أنها ستعود إىل التعامل بثقة مع نظام تقوده
املؤسسات العسكرية املصرية ،أو يخضع
إلجراءات استثنائية .من ناحية ُأخرى ،مل
يتضح بعد املدى الذي ذهبت إليه الواليات
املتحدة يف استعدادها لتغيير موقفها
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من دعم تيار اإلسالم السياسي يف مصر
والعاملين العربي واإلسالمي.
الطريق الثاين املتفرع من مفترق الطرق
يؤدي إىل املهالك .إنه طريق االنفراط،
بمعنى تفاقم الفوضى يف شوارع املدن،
واختالل األمن يف الريف والصحاري،
وانتشار قواعد وخاليا اإلسالم السياسي
املتطرف وتصعيد حمالته اإلرهابية .وهذا
الطريق يبدو غير ممهد لتحقيق االنفراط،
فعلى خالف ما يتصوره بعض املراقبين،
فإن القوى األمنية مازالت إىل حد كبير
حتتفظ بهياكلها سليمة ،وستقاوم ،بكل
العنف املمكن ،حماوالت إثارة الفوضى
وتخريب الدولة.
من ناحية ُأخرى ،تقف الطبيعة
ال ضد تطور
الديموغرافية املصرية حائ ً
من هذا النوع ،فالنسيج الشعبي مازال يف
أغلبيته متماسك ًا على الرغم من شعارات
وتفسخ
تعكس صعود أحكام الهويات األوىل،
ّ
النظام الطبقي ،واكتساب "الغوغاء" قوة
إضافية يف الفعل والتخريب.
يبقى الطريق الثالث ،وهو طريق االنتقال
املتدرج نحو درجة أعلى من املشاركة
والتعددية السياسية ،والطريق الذي
يساعد يف املسيرة االنتقالية لنظام حكم
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"عسكري خمفف" ،بمعنى أن تتوىل املؤسسة
العسكرية حماية عملية االنتقال املدين عن
طريق تقليص نفوذ سلطات األمن الداخلي
وإخضاعها بداية لقيادة املؤسسة العسكرية،
ثم لقيادة مدنية ،وبذل جهود مضاعفة
للقضاء على اإلرهاب وجتفيف منابعه
احمللية وعقد االتفاقات األمنية مع دول
عربية وأوروبية لتجفيف منابعه اخلارجية.
والعقبة األكبر يف هذا الطريق الثالث ستأتي
يف األغلب من جانب القوى املدنية ـ أحزاب ًا
وجمتمع ًا مدني ًا ـ التي مل تنضج بعد إىل
الدرجة التي تسمح لها بتويل مسؤولية
احلكم وحل املشكلة االقتصادية ورفع الغبن
الواقع على الفقراء.
هنا أيض ًا  ،يؤدي الدور اخلارجي دوراً
أساسي ًا ،فاحلل االقتصادي يعتمد إىل
درجة كبيرة على مقدار املساعدات العربية
والغربية ،واحلل األمني يعتمد على هدوء
اجلبهة املصرية ـ اإلسرائيلية واتفاقات
التسلح اخلارجية ،واحلل السياسي يعتمد
على مدى التقدم الذي حترزه الشعوب
العربية ،وخصوص ًا شعوب اجلزيرة العربية
والهالل اخلصيب ،يف حتقيق أهداف الثورة
ال يف عدد من األقطار
العربية ،املتفجرة فع ً
العربية ،أو الكامنة يف معظم األقطار.

