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العالقات "اإلسالمية-العسكرية" في مصر
عمر عاشور

شكر وتقدير
الت واالضطر ِ
إ َّن البحـثَ يف موضـو ِع عالقـات الجيـش باإلسلاميني يف فتر ٍة مـن التحـ ّو ِ
واالسـتقطاب السـيايس واالجتامعي
ابات
ِ
ِ
ِ
ِ
الشـديد قـد يكـون أمـرا ً صعبـاً وخطيرا ً و ُم ْجهِـدا ً .ولذلك ،فأنـا مم ٌنت جـدا ً للعائلـة واألصدقاء والزملاء يف مصر ،وأماكن أخرى
يف شما ِل أفريقيـا والشرقِ األوسـط وأوروبـا وأمريـكا الشمالية ،ملـا قدموه من مسـاعد ٍة ودعـمٍ طوال هـذه الرحلة.
وأو ُّد أن أشـك َر جميـ َع زملايئ يف مركـز بروكنجـز الدوحة ،وخاص ًة سـلامن شـيخ وإبراهيم رشقية وسـلطان بـركات ،وكذلك متارا
ويتـس مـن مركـز سياسـة الرشق األوسـط ملعهـد بروكنجز .كام أو ُّد أن أشـك َر بيـل هيس وفيتوريـا فيدرتيش على توجيهاتِهام
ومالحظاتهام ومسـاعدتهام التحريرية.
ِ
ِ
والضبـاط العسـكريني واألمنيين ولعـد ٍد آخـر مـن قـاد ِة وأعضـا ِء الحركـ ِة اإلسلامي ِة
للعديـد مـن الجنراالت
تن
كما أننـي مم ّ
ِ
ِ
أوقـات األزمـات.
معلومـات وفيرة حـول هـذا املوضـوع يف
املرصيـة والتابعين لهـا ،ملـا قدمـوه بسـخا ٍء مـن
وأخيرا ً وليـس آخـرا ً ،أو ُّد أن أشـكر ريكـس براينـن وروبـرت سبرنجبورج وآري كروجالنسكي ومونتي مارشـال ،واثنين آخرين
مـن املراجعين على مالحظاتهـم القيمـة ونقدهـم البنـاء أثناء إعـدا ِد هذه الدراسـة.
عمر عاشور
مارس 2015
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امللخص التنفيذي
الجيـش بالرئيـس محمد مـريس ،العضو يف جامعـ ِة اإلخوان املسـلمني منذ ٍ
ِ
أمد طويل ،يف شـهر
شـكّلت إطاحـ َة
يوليـو  ،2013أحـدث مشـهد مـن الصراع املسـتمر على السـاحة املرصيـة بين البريوقراطيـ ِة املسـلحة األكثر
تنظيماً يف الدولـة والجامعـ ِة األخـرى غري الحكومية املقابلة لهـا واألكرث تنظيامً يف البلاد .لطاملا قادت العالقات
ليـت الحيا ُة السياسـي ِة يف
غير املتوازنـة بين هذيـن الطرفين املسـارات التاريخي ُة من الصرا ِع والتعـاونِ ؛ إذ ابتُ ْ
ِ
ِ
انقالب العـام .1952
املؤسسـات األخـرى من ُذ
كل
للجيـش عىل ِّ
البلا ِد بالهيمنـ ِة السياسـي ِة
ِ
ِ
تحديد آفـاقِ التح ّول الدميقراطـي يف مرص .كام وأ ّن
عامل رئييس يف
إ َّن العالقـات بين اإلسلاميني والجيش هـي ٌ
كل من الجيـش وجامعة اإلخوان املسـلمني أك ُرب بكثيرٍ مام يتوف ُر
مسـتوياتُ الدعـمِ الشـعبي التـي يحظـى بها ٌ
ألي مـن القـوى السياسـي ِة األخـرى يف البلاد .فمن جه ٍة ،قد تشـكّل هذه الحال ُة مشـكل ًة ملسـتقبلِ الدميقراطية
ٍ
سـيايس أو اقتصـادي بـدون إعـادة
تقـدم
أي ٍ
يف مصر .ومـن جهـ ٍة أخـرى ،مـن غيرِ املحتمـلِ ملصر أن ت ُحق َ
ٍ
ّـق َّ
ِ
للعالقـات القامئة بني الجيش واإلسلاميني.
تشـكيلٍ دقيق ٍة وشـامل ٍة
إ َّن التحـ ّو ِ
الت السياسـية املرصيـة بين العامين  1952و 1954والعامين  2011و – 2013الفتر ُة األوىل بـدأتْ
اقتضـت على وجه العموم تنسـيقاً أوليـاً بني اإلسلاميني وفصائل
انتهـت فعليـاً بآخـر – قـد
بانقلاب ،والثانيـة
ٍ
ْ
ْ
ِ
العالقات بني الجيش
الجيـش املهيمنـة يف البدايـة ،ثم أعقبتها أحداثاً اتسـمت بالعنـف .تركّز هذه الورق ُة على
باإلسلاميني وتقـ ّدم تحليلاً مقارناً لتفاعلات الطرفني خالل هاتني الفرتتين االنتقاليتني الحرجتين .وهي تتناول
مسـألتني بحثيتين اثنتني هام:
ات عند التعاملِ مع جامع ِة اإلخوانِ املسلمني خالل الفرت ِ
الجيش القرار ِ
ات االنتقالية؟
ُ
 )1كيف يتخ ُذ
ات بشأنِ املؤسس ِة العسكري ِة خالل الفرت ِ
 )2كيف تتخ ُذ جامع ُة اإلخوانِ املسلمني القرار ِ
ات االنتقالية؟
أقسـام وتتَّبـ ُع يف التحليـل نهجـاً منطقيـاً خاصـاً .يتنـاول القسـ ُم األول أمناطـاً يف
تحتـوي الورقـ ُة على خمسـ ِة
ٍ
ِ
وقعت فيها انقالباتٌ عسـكري ٌة ضـ َّد قاد ٍة منتخبني دميقراطيـاً أو ض َّد عمليات تح ّو ٍل
السـياقات السياسـية التي
ْ
ِ
يجعل قـرا َر تنفيذها أمرا ً معقـدا ً .أما
االنقالبـات محفوفـة باملخاطر ،مما ُ
دميقراطـي .وذلـك يعكـس كيـف أ َّن
ِ
ِ
ِ
قيـادات الجيش املصري وقاد ِة
وأمنـاط الصرا ِع والتعاون بين
املوروثـات
القسـ ُم الثـاين ،فهـو ملحـة عامـة عـن
جامعـ ِة اإلخـوانِ املسـلمني يف مصر .ويق ّدم هذا القسـ ُم الخلفي َة التجريبيـة الالزمة للتحليل .كام تقـ ّدم الورق ُة
ِ
لعمليـات ُصنـعِ القـرار داخل املؤسسـ ِة العسـكرية مـن خالل النظـر إىل أربعـة نهج :الفاعـل العقالين،
تحليلاً
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والتنظيمـي ،والفصائلي ،والنفيس .ويركِّز القسـ ُم الرابع على عملي ِة ُصنعِ القرار لدى جامع ِة اإلخوان املسـلمني
بطريقـ ٍة مامثلة.
وتسـاع ُد نهـج ُصنـعِ القـرار املشـار إليهـا أعلاه يف إلقـا ِء الضو ِء على العوامـل املحركة لهـذه املواجهـ ِة الدامي ِة
ِ
الجيـش ،أي املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة ،إىل حامي ِة اسـتقال ِل أنشـط ِتها
بين املجموعتين .سـعت قيـادة
ِ
ِ
السياسـات العليـا املرصية ،والتمتعِ بالحصانـ ِة القانونية،
بحق الفيتو عىل
ومجمعاتِهـا االقتصاديـة،
واالحتفـاظ ِّ
َ
خلال الفتر ِة االنتقاليـ ِة املمتـد ِة بين 2011
أي محاولـ ٍة لإلصلا ِح الشـاملِ لقطـا ِع األمـنِ
بينما ْ
كانـت تتفـادى َّ
و .2013وقـد اسـتفادتْ بشـكلٍ كبيرٍ مـن عمليـ ِة التحـ ّول السـيايس .وعليـه ،فـإ َّن نهـج الفاعل العقلاين الذي
ِ
ملصالحهم ال يقـ ِّدم رشحـاً وافياً.
يصـ ّور حكومـ َة مـريس على أنهـا تهديـ ٌد
ِ
تدربت
للمؤسسـات املسلح ِة قبل الثور ِة إىل اسـتمراري ٍة واضحة يف اتبا ِع ما
ير إجراءات التشـغيل القياسية
ْ
وتش ُ
الرتهيب والقمعِ الوحيش
لعدم االسـتقرا ِر السـيايس ،واالعتامد بشـكل أسـايس عىل
ِ
عليه من أسـاليب التصدي ِ
السـتعاد ِة النظـام .ويف الوقـت ِ
االسـتقطاب السـيايس الشـعبي ضـ َّد جامعـ ِة اإلخـوان
نفسـه ،قـد تكـون حالـة
ِ
ِ
أسـهمت الحالة
املؤسسـات املسـلحة .وقـد
فصائـل “االسـتئصاليني” املتشـددة داخـل
َ
املسـلمني قـد شـ ّجعت
ْ
ِ
للقـوات املسـلحة ،نظـرا ً ل ُعقـد ِة التفـ ّوق لديهـا تجـاه املدنيني بشـكلٍ عـام وجامعـ ِة اإلخوان
النفسـي ُة العامـة
ِ
انقالب والشرو ِع يف حملـ ِة قمعٍ عنيفـ ٍة يف أعقابه.
لتنفيـذ
املسـلمني بشـكل خـاص ،يف استسـها ِل اتخـا ِذ قـرا ٍر
ٍ
وعـدم التدخلِ يف شـؤون
أمـا بالنسـب ِة لجامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني ،فلـم يخـدم نهج سياسـة التـد ّرج العقالين،
ِ
ِ
ِ
القـوات املسـلحة واألمـن قاومـت
الفصائـل الرئيسـية داخـل
َ
املطـاف مصالحهـا ،حيـث أ َّن
الجيـش يف نهايـ ِة
التوجيهـات الرئاسـية وتجاهلتهـا .إال أ ّن الفصائليـة لعبـت دورهـا .فقـد دفـ َع فصيـل “املنظمـة الحديديـة”
الشـباب
فصائل
ُ
دفعت
املركـزي جامعـة اإلخـوان املسـلمني إىل تقديمِ مرشـ ٍح للرئاسـة يف العـام  ،2012يف حني
ِ
ْ
انقالب العـام  .2013وباإلضاف ِة إىل ذلـك ،فمن املحتمل أن
الثـوري الجامعـة للشرو ِع يف أعما ِل املقاومة عقب
ِ
تكـون ذكريـاتٌ تاريخيـ ٌة تتعلّـق بإذعانِ اإلخوان املسـلمني للقمـعِ املتنامي يف عهد عبد النارص يف خمسـينيات
القـرن املـايض قـد عـادت مـر ًة أخـرى ُ
تـؤرق قيـاد َة اإلخـوان يف  ،2013مما أثا َر لديهم مشـاع َر نفسـي ًة تتسـ ُم
بالتحـدي يف مواجهـة االنقلاب العسـكري ،قائلين“ :أبـدا ً لن يحـدثَ ذلك مـر ًة أخرى”.
ِ
حـدوث اسـتقرا ٍر
أمـل يف
مفتـاح مسـتقبل مصر السـيايس .فلا َ
تحسـ َن العالقـات املدنية-العسـكرية هـو
إ َّن َّ
ُ
ٍ
انتعـاش اقتصـادي ،إذا سـادت بين جامعـ ِة اإلخوان املسـلمني عاليـة التنظيم والتي سـبق
اجتامعـي ،وبالتـايل
أن حظيت بشـعبي ٍة عىل نطاقٍ واسـع ،ومؤسسـة الجيش املسيَّسـة ،عالقاتٌ ال ميكن اسـتمرارها عرب املنافسـ ِة
ِ
الجيوش
رش من مثـلِ هذه العملية ،نظـرا ً لكون
فالجيش
ُ
السياسـي ِة الدميقراطية.
مرشـح لالسـتفادة بشـكلٍ مبا ٍ
ٌ
ِ
لالشـتباك مـع املدنيني.
وأقل عرض ًة
يف األنظمـ ِة الدميقراطيـة أكثر فعاليـة بكثير يف املعركـة َّ
ِ
املؤسسـات املرصية
يتعين على
بيـد أن إعـادة تشـكيل العالقـات لـن يكـون باألمـر السـهل .ويف الحـ ِّد األدىنَّ ،
ِ
وبرامـ ِج التدريـب األجنبيـة أن تشر َع يف تشـجيعِ الدر ِ
لتثقيـف السياسـيني والضبـاط على حـ ِّد
اسـات األمنيـة
ِ
ِ
الوقت نفسـه ،ينبغي ّأل ت ُستأنف املساعدات العسكرية
العالقات املدنية-العسكرية .ويف
سـواء ،بشـأن طبيع ِة
2

ٍ
خطـوات حقيقي ٍة نحو
األمريكيـة ملصر بشـكلٍ كامـلٍ حتـى يتخـ َذ النظا ُم الحـايل ،الذي يهيمـن عليه الجيـش،
ميـارس مراقب ًة
دعـمِ التحـ ّول الدميقراطـي .وعلاوة عىل ذلـك ،ال بد للربملـا َن املرصي ،عندما يعـاو ُد االنعقاد ،أن
َ
أكبر لكيفيـ ِة وصـو ِل هذه املسـاعدات إىل امليز ِ
انيات العسـكرية.
ِ
االنقالبات
أمـا يف مـا يتعلَّـق بجامعـ ِة اإلخـوانِ املسـلمني ،فلا بـد لها أن تسـتند عىل أحـداث وخبرات ما بعـد
تحمل القمعِ بينام ِ تسـتمر يف مامرسـ ِة
التي وقعت يف أمريكا الجنوبية وجنوب أوروبا ،وذلك ملسـاعدتها عىل ِّ
ِ
العمل عىل بنـا ِء جبه ٍة مدني ٍة مسـتدام ٍة
ّـب َ
الضغـط على
ِ
النظـام لتحقيـقِ الدميقراطيـة واإلصلاح .وهذا يتطل ُ
ِ
املشـهد السـيايس املصري .وللمشـارك ِة يف مثلِ
وصلبـ ٍة وعابـرة لأليديولوجيـات ،وهـو أمـ ٌر مفقـو ٌد حاليـاً مـن
ِ
املنافسـات الداخليـة يف صفو ِفهـا والتخلص من
يتعين على جامع ِة اإلخـوان املسـلمني مواجهة
هـذه الجبهـةَّ ،
التصـور ِ
ات التآمريـة عليهـا التي نج َمت عـن الحمل ِة القاسـي ِة ض ّدها.
االنقالب العسـكري يف العام  2013كبري ،وال ّ
شـك
إ َّن الضر َر االقتصـادي واالجتامعـي واإلنسـاين الذي أسـف َر عنه
ُ
التكاليـف الباهظ ُة
يف أ ّن هـذا الضرر سـيتفاقم مـع اسـتمرار القمـعِ بعـد االنقلاب .ومـن املحتمـلِ أ ْن ت ُرغـ َم
ُ
للوضـعِ الراهـنِ جميـ َع األطـر ِ
اف عىل إعاد ِة النظـ ِر يف مواق ِفها ،مام سـيؤدي بالتايل إىل عمليـ ِة “نضو ٍج قرسي”.
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عن اإلخوان والضباط
تح ّدث الفريق أول عبد الفتاح السييس إىل مجموع ٍة من ِ
ضباط الجيش قائالً:
“ ...دول الطـوق كانـت سـوريا منهـم ،وعمقهـا كان العـراق .ال العـراق موجـودة ،وال سـوريا حتبقـى
موجـودة .ليـــه؟ ألنـه ملـا الجيـش تدخل ،وانحاز لحـد ...وانحاز لحـد . ...فلام انحاز  ...ابتدأ يسـتخدم
القـوة ضـد النـاس اآلخريـن ...أميـا كان اآلخريـن وأميـا كان ...يعنـي ...نجاعـة وقوة األسـباب لآلخرين.
أنـا مليـش دعـوة ...أنـا مليـش دعـوة ...أنـا كجيـش مليش دعـوة .وأنا بقـول الـكالم دة النهـاردة ألنه
يف موضـوع مهـم إحنـا بنتكلـم فيـه دلوقتـي ...يف حالة موجـودة يف البلد هنـا يف مرص .إوعـوا ...إوعوا
1
تتصـوروا إن مـن الوطنيـة ان إحنـا نقـف مـع حد ضد حـد.”...
ِ
وبعـد أسـابيع قليلـة مـن تقديـمِ هذا التحذيـر الواضح ضـ َّد تدخلِ
الجيش يف السياسـة ،قـاد الفريق أول (السـييس)
انقالبـاً عسـكرياً يف مرص.
مؤسـس جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني ،يف املؤمتـر العـام الخامـس للجامعـة يف فربايـر
ويف كلمـ ٍة ألقاهـا حسـن البنـا،
ُ
2
 ،1939قـال“ :وأمـا الثـورة فلا يفكـر اإلخـوان املسـلمون فيهـا ،وال يعتمـدون عليها ،وال يؤمنـون بنفعهـا ونتائجها”.
ِ
إلحداث
وأكّـد على أ َّن الثـورات عـادة كانـت تـؤدي إىل عواقـب سـلبية ،وبالتايل فهي ليسـت طريقـ ًة عملية ناجعـة
تغييرٍ “إسلامي” إصالحـي ،وهـي نقطـ ٌة شـ ّدد عليها عدة مـرات 3.ولكن بعد أكرث من سـبعني عامـاً ،دعمت جامع ُة
ٍ
ر الرئايس.
اإلخـوان املسـلمني بقـو ٍة “ثـورة” أدتْ إىل
انتخابـات أوصلتهـم إىل القص ِ
ِب إجرا َء تحليـلٍ دقيـق .فالجهة التي
التناقـض بين
إ َّن هـذا
ِ
َ
الخطـاب والسـلوك لـكلٍ من العسـكر واإلخوان يسـتوج ُ
سـبق
متثّـل البريوقراطيـة املسـلحة األكثر تنظيماً يف الدولـة ،والجامعـة غير الحكومية األكثر تنظيامً يف املجتمع ،قد َ
أغلـب األوقـات ،مما تـرك أث َره عىل مـايض مرص السـيايس وحارضها ومسـتقبلها.
لهما التعـاون أحيانـاً واالشـتباك يف
ِ
ِ
العالقـات املدنية-العسـكرية غري املتوازنـة .فهيمن ُة
لـب هذيـن املسـارين مـن التعـاونِ والرصاع تكمـ ُن قضي ُة
ويف ُص ِ
ِ
ِ
ليـت بهـا الحيـاة السياسـية املرصيـة منذ
املؤسسـات املسـلحة على
املؤسسـات املدنيـة املنتخَبـة والقضائيـة قـد ابتُ ْ
انقلاب كان صغـا ُر ضباط الجيـش وجامعة اإلخوان املسـلمني
االنقلاب العسـكري الـذي وقـع يف سـنة  ،1952وهـو
ِ
ٌ
رشكا َء فيـه .وكما هـو الحـال يف أجـزاء أخـرى من الرشقِ األوسـط وشما ِل أفريقيـا ،كانـت العالقاتُ بني العسـكريني
4
ِ
املحـددات األساسـية آلفاقِ التحـ ّول الدميقراطـي يف مرص.
واإلسلاميني أحـ َد
تُركّـز هـذه الورقـ ُة على هـذا املوضـوع وتقـوم بتحليـلٍ مقـارنٍ للتفاعلات التـي حدثـت بين العسـكريني وجامعـة
اإلخـوان املسـلمني خلال فرتتين اثنتين مـن الفتر ِ
ات االنتقاليـة الحرجـة يف مصر ،وهام بين العامين  1952و1954
والعامين  2011و .2013وتتنـاول الورقـ ُة كذلـك اثنين مـن األسـئلة البحثيـة :كيف تتّخذ قيادة املؤسسـة العسـكرية
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القـرارات عنـد التعامـلِ مـع جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني؟ وكيـف تت ّوصـل الجامعـ ُة إىل قـرار ٍ
ات بشـأن املؤسسـ ِة
ُ
تهـدف الورقـ ُة إىل تحليـلِ عالقـات
العسـكرية؟ ويتـ ّم ذلـك باسـتخدامِ املنهـج املقارن-التاريخـي النوعـي .ويف حين
قيـادة الجيـش باإلسلاميني ،فإنّهـا ال تحـاول إجـرا َء مراجعـ ٍة شـامل ٍة لتاريـخ هاتين الفرتتين االنتقاليتين.
تحتـوي الورقـ ُة على خمسـ ِة أقسـامٍ وتتَّبـع يف التحليـل نهجـاً منطقيـاً خاصـاً .ويتنـاول القسـم األول األمنـاط يف
ِ
وقعـت فيهـا انقالبـاتٌ عسـكري ٌة ضـ َّد قـاد ٍة منتخبين دميقراطيـاً أو ض َّد عمليـات التحول
السـياقات السياسـية التـي
ْ
الدميقراطـي .كذلـك ،تعكـس هـذه الورقة كيـف أ َّن االنقالبات محفوفـة باملخاطر وأن احتامالت آثارهـا الكارثية عىل
ِ
ِ
وأمنـاط الصراع والتعاون بين القيادات
املوروثات
الـدول عاليـة .أمـا القسـم الثـاين ،فهـو عبـارة عن ملحـ ٍة عامة عـن
العسـكرية وقـادة جامعـة اإلخـوان املسـلمني يف مصر .ويق ّدم هـذا القسـم الخلفية التجريبيـة الالزمـة للتحليل .ثم
ِ
عمليـات اتخـاذ القـرار داخـل املؤسسـ ِة العسـكرية ،وتحلّـل كيـف اتخـذ العسـكر أكثر قراراتِهـم
تركّـز الورقـة على
ِ
أهميـة باالسـتناد إىل أربعـة منـاذج :النمـوذج العقلاين ،والنموذج االجـرايئ ،والنمـوذج الفصائيل ،والنمـوذج النفيس.
ويركّـز القسـم الرابـع على عمليـ ِة اتخـاذ القـرار لـدى جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني بطريقـ ٍة مامثلـة .وتخلـص الورقة
مبناقشـة السـبل للمضي قدماً.
ال تركّـز هـذه الورقـة على الدعـم اإلقليمـي واألجنبـي وتأثيره على عمليـة ُصنـع القـرار داخـل مصر .ويعـود ذلك
بشـكل أسـايس إىل ضيـق الحيّـز املتـاح لهذا البحـث ،ولكن أيضـاً يف محاول ٍة لعز ِل البيئـ ِة املحليـة وعواملها .ويف هذا
السـياق ،ال بُـ ّد مـن ِذكْـ ِر أ َّن املؤسسـة العسـكرية هـي أكب ُر جهـ ٍة متلقي ٍة للتمويـل والتجهيـز والتدريـب األجنبي يف
ِ
مؤسسـات الدولة األخرى واملنظمات غري الحكومية كلهـا مجتمعة .ففي الفتر ِة املمتدة بني
مصر ،مبـا يفـوق جميـ َع
العامين  1948و ،2014قدمـت الواليـات املتحـدة ،منفردةً ،للمؤسسـة العسـكرية يف مرص ما مجموعـه  74,65مليار
أي مؤسسـ ٍة
دوالر على شـكل مسـاعدات ،وأكثر مـن نصف هذا املبلغ جرى تقدميـه منذ العام  5.1979وليس هناك ّ
أي كيانٍ آخـر يف مرص ،يتلقى هذا املسـتوى من التمويـل األجنبي .كام
حكوميـة أخـرى أو منظمـ ٍة غير حكوميـة ،أو ّ
ر عابـ ٌر للحـدود .ويف حين أن تأث َري تنظيمهـا الدويل
ال بـد مـن اإلشـارة إىل أ ّن جامعـ َة اإلخـوان املسـلمني لديهـا عنص ٌ
على “فروعهـا” املحليـة محدو ٌد (ويف ِ
بعـض الحاالت ال يُذكـر) ،إال أ ّن الرواب َط الخارجية للجامعـ ِة وتحالفاتها الدولية
ذات أهميـة على مسـتوى الدعم اللوجسـتي واملعنـوي ،فضالً عـن ديناميكيات التواصلِ واالسـتقطاب.
ِ
مسـتويات الدعـم الشـعبي للمؤسسـة العسـكرية ولجامع ِة اإلخوان املسـلمني هي أكبر بكثريٍ
تـرى هـذه الورقـة أ َّن
أي قـو ٍة سياسـي ٍة أخرى يف البلاد .ويف حني أ َّن هـذا الواقع قد ميثل مشـكل ًة ملسـتقبل الدميقراطية يف
مما تحظـى بـه ُّ
مصر ،إال أنـه مـن غير املحتمـل أ ْن تحقـق البالد أي تقدمٍ سـيايس نحـو الدميقراطية من دون إعادة تشـكيلٍ شـامل ٍة
ودقيقـة للعالقات بني العسـكريني واإلسلاميني.
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عن االنقالبات
النقـاش يف مصر بين مؤيـدي الرئيس محمد مريس والنشـطاء املناهضين لالنقالب ،من جهة ،وأنصـا ِر الفريق أول
َ
إ َّن
عبـد الفتـاح السـييس واسـتيالء العسـكر عىل السـلطة ،مـن جه ٍة أخـرى ،ميكن أ ْن ميثله السـؤال التايل :هـل ما حدث
يف  3يوليـو  2013عندمـا متـت االطاحـة مبريس وتولت املؤسسـة العسـكرية السـلطة انقالباً أم ثورة؟ بالنسـب ِة لعلامء
واضـح .مـا حـدث كان انقالبـاً .أمـا بالنسـب ِة للسياسـيني والنشـطاء ،فـإ َّن جوهـ َر القضيـ ِة ليسـت
الجـواب
السياسـة،
ٌ
ُ
ِ
ٍ
وحـل برملـانٍ منتخب ،وتعليق الدسـتور،
منتخـبّ ،
التعاريـف األكادمييـة ،بـل الرشعيـة .فالنظـ ُر إىل اإلطاحـة برئيـس
ٍ
وقمـع املعارضـة السياسـية باعتبارهـا ثـورة من شـأنه أن يرشعن اإلجـر ِ
اءات املناهضـة للدميقراطية وعود ِة العسـكر
للسـيطرة على السياسـة .أمـا وصفهـا بأنهـا انقالب ،فذلك ينـز ُع عنهـا الرشعية .وبالتـايل ،هنا جوهر املشـكلة.

تعريفات االنقالبات وخصائصها
هنـاك بالفعـل تعريفـاتٌ متعـددة لالنقالبـات يف أدبيـات العلـوم السياسـية 6.وأحـ ُد هـذه التعريفات ،الـذي يلخّص
ِ
خب العسـكرية أو غريها
التعريفـات األخـرى ،يُحـ ّدد
معظـ َم
االنقلاب بأنَّه “محاولـ ٌة غ ُري قانوني ٍة وعلنيـ ٍة من ِقبل ال ُن ِ
َ
7
بغـض النظـ ِر عـن مقـدا ِر الدعـمِ الشـعبي وراء
داخـل جهـا ِز الدولـة لإلطاحـ ِة بالسـلط ِة التنفيذيـة القامئـة” .وهـذا ِّ
االنقلاب واملتآمريـن للقيام به.
تُص ّنـف االنقالبـاتُ عـاد ًة بنـا ًء على أربعـ ِة أبعاد :الجنـاة ،ودوافعهـم ،وتكتيكاتهـم ،وأهدافهم .ويف حين يق ُْص فايرن
ِ
كل من لوتواك ،وفريغسـون ،وجانوويتز ،وتايلـور وجوديس ،وأوكني،
يوسـع ٌ
مرتكبـي االنقلاب عىل
القوات املسـلحةّ ،
ِ
الجامعـات املدنيـة وال ُنخـب
اب أو
َ
ومارشـال ،وغريهـم مـن العلماء ،دائـر َة املشـاركني يف االنقلاب
لتشـمل األحـز َ
أي نخبـ ٍة سياسـية رمبـا تشـارك يف القيـام باالنقالبـات بالتعـاون
غير العسـكرية .ويتفـق هـؤالء العلماء على أ ّن ّ
ِ
الجهـات العسـكرية واألمنيـة .ومـن حيـث التكتيـكات ،فقـد اتفـق العلما ُء على أ ّن االسـتخدا َم غير القانـوين
مـع
للقـو ِة أو التهديـد باسـتخدامها هـو السـم ُة الرئيسـية لالنقالبـات العسـكرية ،على الرغم مـن أ َّن مسـتويات العنف
ِ
وسـفك الدمـاء قـد تختلـف اختالفـاً كبيرا ً .وعلاوة على ذلـك ،ترتبـط االنقالبـات باسـتمرا ٍر باالنتهـاكات الجسـيمة
9
ِ
االنقالبات العسـكرية
حـروب أهلي ٍة يف املسـتقبل .وهناك قواسـم مشتركة عديـدة بني
لحقـوقِ اإلنسـان وبنشـوب
ٍ
ِ
ِ
يشـمل االسـتخدا َم غير املرشوع للقـوة ض َّد املدنيين أو غري
ُ
العنف السـيايس الذي
واإلرهـاب ،فكالهما مـن أشـكا ِل
10
ٍ
املقاتلين لتحقيـق
هـدف سـيايس ،أو للتأثير على الحكومـة ،أو لتخويـف الشـعب .وعندمـا يتعلّق األمـر بتحقيقِ
ِ
ِ
ُ
األهـداف ،تُص ّنـف االنقالبـاتُ على أسـاس نـو ِع النظـام الـذي تجـري محاولـة اإلطاحـة بـه ،سـوا ٌء أكان ديكتاتوريـة
أي سـلطة مـن نـوع آخـر.
عسـكرية ،أم ملكيـة دسـتورية ،أم حكومـة مدنيـة منتخبـة دميقراطيـاً ،أو ّ
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االنقالبات والدميقراطية
ِ
ٍ
ترتبـط االنقالبـاتُ التـي تسـتهدف الحكومـات املنتخبـة دميقراطيـاً
سـفك الدمـاء والقمـع.
مبسـتويات عاليـ ٍة مـن
فالشـخص املنتخـب أو املؤسسـ ُة املنتخبـة بح ّريـة ،واللـذان يقعـان ضحيـ ًة لالنقلاب ،عـادة مـا يكـون لهما دعـ ٌم
ُ
طريـق املقاومـ ِة عىل الخضـو ِع ملرتكبي
ائح
رش
ال
هـذه
من
فرعيـة
وتختـار
املجتمـع،
يف
ائـح
رش
بين
ير
مجموعـاتٌ
َ
كب ٌ
12
ِ
االنقلاب إىل مامرسـ ِة القمعِ بشـكل كبري .ونـرى العديد من
ولتأكيـد التفـ ّوق والسـيطرة ،يلجـأ مرتكبـو
االنقلاب.
ِ
13
هـذه الحـاالت خلال القـرنِ املـايض ،بـدءا ً مـن إسـبانيا يف العـام  1936ووصـوالً إىل مصر يف العـام .2013
11

ِ
ِ
العمليـات الدميقراطية وترتبـط بكبح تعزيـز الدميقراطيـة 14.وقد
سـلبي على
ير
بشـكلٍ عـام ،يكـون
لالنقالبـات تأث ٌ
ٌ
ِ
االنقلاب ضـ َّد مؤسسـ ٍة
األمنـاط بنـا ًء على نـو ِع النظـام الـذي اسـتهدفه مدبـرو االنقلاب .فـإذا كان
بعـض
ظهـرت ُ
ُ
َ
احتمال حـدوث موجـ ٍة مـن القمـعِ يكـون مرتفعـاً ،واحتامل حـدوث تح ّول
منتخبـ ٍة أو ضـ َّد عمليـ ٍة انتخابيـة ،فـإ ّن
عامـي  1945و ،2008فـإ َّن  14انقالباً منها
وقعت بين
دميقراطـي يكـون منخفضـاً 15.فمـن االنقالبـات الــ  217التـي
ْ
ْ
االنقلاب نظامـاً اسـتبدادياً ،فهناك
( 6,4باملئـة) فقـط أدتْ إىل الشرو ِع يف عمليـ ِة تحـ ّول دميقراطـي 16.أمـا إذا عـزل
ُ
فرصـ ٌة كبير ٌة بـأن يقلّـص مرتكبـوه مـن سـلطاتهم وصالحياتِهم مع الشرو ِع يف عمليـ ِة دميقرطة .كان هذا هـو ُ
الحال
عامـي  1945و ،2008فـإ َّن
يف الربتغـال عـام  ،1974على سـبيلِ املثـال .ومـن بين  88انقالبـاً ناجحـاً يف أفريقيـا بين
ْ
ٍ
انقالبـات منهـا فقط ( 4,5باملئـة) أدت إىل الشرو ِع يف عملي ِة تح ّول
أربعـ َة
االنقالبات
ُ
دميقراطـي ،ولكـن تلـك االنقالبـات األربعـة كلهـا ( 100باملئـة) وقعت ض َّد عندمــا تؤثّــر
أنظم ٍة عسـكري ٍة سـبق لها أن اسـتولت عىل السـلط ِة عن طريقِ االنقالبات
ســلباً عــى العملية
17
أصالً.

“

الدميقراطيــة ،فإنَّ هذا
األثـ َر عادة ال يدوم.

عندمـا تؤث ّـر االنقالبـاتُ سـلباً على العمليـة الدميقراطيـة ،فـإ َّن هـذا األثـ َر
ٍ
سـنوات من
عـادة ال يـدوم .فقـد أوضـح بـاول وثايـن أنـه يف غضـونِ عـدة
َ
املعـدل الوسـطي لرتبـة الدولة يف مـؤرش “بوليتـي” للدميقراطية
وقـو ِع االنقالبـات ،الناجحـة منهـا أو الفاشـلة ،فـإ َّن
18
ِ
يتحسـن .وعادة ما تسـبق هـذا االرتفاع يف رتبـة الدولة فرت ٌة من
يتعـاىف إىل مسـتويات مـا قبـل االنقالب ،هذا إ ْن مل ّ
املقاومـ ِة املدنيـة املسـتمرة واالسـتقطاب االجتامعـي والتدهور االقتصـادي ،واالضطرابات السياسـية ،التـي قد تؤدي
19
ِ
املطـاف إىل حـلٍ وسـط وإىل انفتاح سـيايس.
يف نهايـ ِة

“لحظات برومريية” ()Brumairean
عامـي  1950و ،2010نجـح  227انقلاب ( 49,7يف باملئـة) منهـا يف إزال ِة
انقلاب يف العـامل بين
حدثـت  457محاولـة
ٍ
ْ
20
ِ
االنقالبـات بدعمٍ كبريٍ مـن رشائح محددة مـن املجتمع .وعندما
الحكومـات املسـتهدفة .وحظـي العديـ ُد من هذه
ٍ
ائـح الداعمـ ُة تشـمل عـاد ًة معظم
كانـت االنقالبـاتُ تسـتهدف قـاد ًة أو
مؤسسـات منتخبـة دميقراطيـاً ،كانـت الرش ُ
ِ
الطبقات االجتامعيـ ِة العليا وفوق املتوسـطة من غري الراضني
الخارسيـن يف العمليـة االنتخابيـة ،وأصحـاب النفـوذ يف
انقالب
عـن النخبـ ِة الحاكمـ ِة الجديـدة ،ومن املؤيدين واملسـتفيدين مـن حكمِ العسـكر .كان هذا النم ُط واضحـاً يف
ِ
وانقلاب الجرنال زاهـدي ض َّد حكومـ ِة محمد مصدق
الجنرال فرانكـو ضـ َّد الجبهـ ِة الشـعبية يف إسـبانيا عـام ،1936
ِ
وانقالب الجنرال باتاكوس
وانقلاب الجنرال برانكـو ض َّد الرئيس جـوالر يف الربازيل عـام ،1964
يف إيـران عـام ،1953
ِ
ِ
والعقيـد بابادوبولـوس يف اليونـان عـام  ،1967وانقلاب الجنرال بينوشـيه يف تشـييل عـام  ،1973وانقلاب الجنرال
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فيديلا يف األرجنتين عـام  ،1976وانقلاب الجنرال افريـن يف تركيـا عـام  ،1980وانقالب الجرنال البشير يف السـودان
عـام  ،1989وغريها.
ِ
ُغمت
يف معظـمِ الحـاالت املذكـورة آنفـاً ،كانـت اإلطاحـ ُة
بحكومـات منتخبـ ِة وفائـزة بفـارقٍ ضئيـل تت ّم من قبـل ط َ
عسـكري ٍة تتمتـع بدعـم بعـض رشائـح الطيـف السـيايس واملجتمعي .وكانـت هذه الفرتات تشـكّل ما يسـميه ألفريد
سـتيبان “لحظـات برومرييـة” 21.وهـو يشير بذلـك إىل دراسـة كارل ماركـس الهامـة الصـادرة يف العـام  1852بعنوان
يفس ملـاذا دعمت رشائح
“الثامـن عشر مـن برومير للويـس بونابـرت” .يف دراسـته املشـار إليها ،حـاول ماركـس أن َّ
نافـذة مـن الطبقـ ِة الوسـطى يف فرنسـا ديكتاتوريـ ًة عسـكرية بقيـادة لويس-نابليـون بونابـرت ،مبـا يف ذلـك قمـع
ٍ
انقالبات وحشـية كتلك
منافسـيهم مـن الطبقـ ِة الدنيـا االجتامعية والسياسـية 22.فالرشائـح املجتمعية التـي دعمت
ٍ
التـي قادهـا فرانكـو ،وبينوشـيه ،وفيديلا ،وافرين تثري الدهشـ َة ألنها تشـمل أحزاباً سياسـية
ومنظامت مـن املجتمعِ
ٍ
ٍ
حالتـي تشـييل
وشـخصيات دينيـة ،كبعـض القساوسـ ِة الكاثوليـك والقيـادات الكنسـية يف
مؤسسـات
املـدين ،وحتـى
ْ
23
ِ
َ
“الخوف
انقالب برانكو عـام  1964يف الربازيل ،يعلل سـتيبان بـأ َّن
بـه
حظـي
الـذي
الدعـم
ير
تفس
ويف
واألرجنتين.
ُ
[مـن التيـار السـيايس/الطبقة االجتامعيـة الجديـدة الصاعـدة] يخلـق القاعـد ًة الشـعبية واللحظ ًة الربومرييـة .ولكن
ِ
كما َعلِـ َم ُ
الخـوف الربجـوازي [من
رجـال األعما ِل يف سـاو باولـو يف أواخـر سـبعينيات القـرن املـايض ،فـإ ّن انحسـار
24
الجيـش مـن االسـتيالء عىل السـلطةَ ،فإنه سـيعيدها لهـم دون رصاع”.
ُ
الربوليتاريـا] ال يعنـي أنَّـه إذا مـا متكـن
فصيـل مـن الجيـش انقالبـاً ليس ض َّد
ٌ
وقـد كان ملصر اللحظـات “الربومرييـة” الخاصـة بهـا .ففـي العـام  ،1952قـاد
فحسـب ،ولكـن أيضـاً ضـ َّد برملـانٍ منتخـب .وما أن غـاد َر امللـك فـاروق األول البلاد ،أرادت أقلي ٌة من
النظـامِ امللكي
ْ
25
داخل املؤسسـة العسـكرية اسـتدعا َء الربملان واسـتئناف الحيا ِة السياسـية الدميقراطية الدسـتورية .ب ْي َد أ َّن األغلبي َة
يف ”مجلـس قيـادة الثـورة“ أرادت ديكتاتوريـ ًة عسـكرية .ونظـرا ً للقـو ِة املسـلحة الكبيرة التـي متتعـت بهـا األقليـ ُة
الفصائـل داخـل الجيـش املرصي إىل حلٍ وسـط ،وهو
ُ
لـت
توص ْ
(وخاصـة يف سلاحي املدفعيـة والفرسـان/املدرعات)ّ ،
إحالـة املسـأل ِة إىل القضاء.
مجلـس الدولـ ِة ،امل َُسـ َّيس إىل ٍ
حـد كبيرٍ ،قـرارا ً بأغلبيـ ِة تسـعة إىل واحـد مفـاده أنَّـه ال
ويف  31يوليـو  ،1952أصـدر
ُ
ينبغـي اسـتدعاء الربملـان .فقـد كان عبـد الـرزاق السـنهوري ،رئيـس مجلـس الدولة املرصي ،وسـليامن حافـظ ،نائب
لحـزب الوفـد ،الحـزب األكث َر شـعبي ًة يف ذلـك الوقـت ،وكانـا يسـتهدفان منعـه مـن
رئيـس املجلـس ،مـن املعاديـن
َ
26
املجلس
السـيطرة على الربملـان ،حتى وإن كان البديل تويل العسـكر السـلطة السياسـية .ويف مرحل ٍة الحقـة ،أصدر
ُ
ٍ
حكماً يجيـز دسـتورياً
لضابـط يف الجيـش أن يـرأس حكومـ ًة مدنيـة 27.وبذلـك ص َّوت تسـع ٌة مـن القضا ِة امل ُس َّيسين
ِ
إسـقاط خصو ِمهـم السياسـيني املنتخبين مـن الوفديـن ،ومعهـم إزاحـة الدميقراطيـة الوليـدة يف
غير املنتخَبين على
مصر .وقـد أيَّـدتْ قطاعـات كبير ٌة مـن الشـعب هـذا القـرار ،ولكـن على مـا يبـدو مل يكونـوا األغلبيـة .ففـي 29
بعـض الضبـاط العسـكريني وأعضـا ٌء بـارزون يف جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني مـن جمال عبـد
ديسـمرب  ،1952طلـب ُ
النحـاس [زعيم حـزب الوفد] هيكسـب .يبقى
النـارص إجـرا َء انتخابـات 28،فأجـاب“ :لـو عملـت انتخابـات النهـاردة
َ
29
احنـا عملنـا ايـه؟ [أي أن األمـور سـتبقى كام هـي]”.
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ِ
مجلـس قيـاد ِة الثورة ومـن جامعـ ِة اإلخوان املسـلمني.
حضر االجتما َع املذكـور أعلاه مـع عبـد النـارص أعضـا ٌء مـن
ِ
العالقـات يف التاريـ ِخ السـيايس املصري .يبـدأ النمـط بالجيـشُ ،م َمثَّلاً بالفصيـلِ
وي ْع ِكـس هـذا االجتما ُع منطـاً مـن
ِ
ٍ
ِ
امل َُسـي ِِطر ،واإلسلاميني ،م َمثَّلين بقيـادة اإلخـوان ،بالتنسـيقِ سـوياً يف بدايـة عمليـة انتقاليـة .ومـن ثـ َّم ،فـإ َّن ُرؤى
حـل النـزاع غير
ومصالـح الجانبين سـوف تتباعـد تدريجيـاً .وعنـد هـذه النقطـة ،ونظـرا ً للضعـف البنيـوي آلليـات ِّ
ِ
الجيـش املتفوقـة يف اسـتخدام العنـف،
العنيفـة (سـوا ٌء املؤسسـية أو القانونيـة أو الثقافيـة أو السياسـية) ولقـدر ِة
ِ
التفاعالت الو ّديـة األولية ،يقوم العسـكر
ينتهـى أمـ ُر اإلسلاميني تاريخيـاً بخسـارة الصراع .ويف نهايـ ِة املطاف ،وبعـد
ِ
الحـاالت القصوى ،ارتكاب املجـازر بحقهم ،مبا يف ذلك ما حدث يف سـجن طرة
بقمـع اإلسلاميني عنـد االختلاف ،ويف
30
ٍ
موجات مـن املقاوم ِة التي
يف يونيـو  1957ويف ميـدان رابعـة العدويـة يف أغسـطس  .2013وعـاد ًة مـا يولّد القمـ ُع
ٍ
تكتيـكات مسـلح ٍة عنيفة .وبحسـب اإلطا ِر الزمنـي ،تتمدد
تأخـ ُذ أشـكاالً مختلفـة ،مـن مقاومـ ٍة مدنيـ ٍة تقليدية إىل
ِ 31
تلـك املوجـات أو تنكمـش يف نطا ِقهـا ،وامتدا ِدهـا الجغـرايف ،وقوتهـا ،ودميومتها.

الجولة األوىل1954-1952 :
ر ثلاثَ فتر ٍ
ِ
ات انتقاليـ ٍة رئيسـية أث َّـرت بشـكلٍ كبيرٍ على حياتها السياسـة
يف
السـنوات املائـة املاضيـة ،شـهدتْ مص ُ
عامـي  1919و ،1923عندمـا حصلـت مرص عىل اسـتقال ٍل جزيئ من بريطانيـا العظمى،
املعـارصة .وقعـت األوىل بين
ْ
وأنشـأت نظامـاً ملكيـاً دسـتورياً مـن خالل إصدار دسـتور  .1923وأسـفرت هذه الفترة االنتقالية عن دسـتو ٍر ليربايل
نسـبياً ،وعـن نظـامٍ حـزيب تعددي مؤسسي ،وعـن برملان ،عىل الرغـم من أ َّن سـلطاته كانت أدىن بكثريٍ مـن تلك التي
كانـت بيـد امللـك واملنـدوب السـامي الربيطـاين .ومـع ذلك ،سـاهمت حـاالت الظلـمِ االجتامعـي والفسـاد وعالقات
الحـرب مـع إرسائيل عام
النخبـة السياسـية بالقصر وبالسـلطة االسـتعامرية السـابقة ،فضلاً عـن الهزميـ ِة املذلـة يف
ِ
االنقلاب العسـكري الـذي قـام به الضبـا ُط األحرار يف يـوم  23يوليـو  .1952وكان
 ،1948سـاهم كل ذلـك يف شـعبي ِة
ِ
هـذا أ َّو َل تنسـيقٍ كبيرٍ بين ٍ
ضباط مـن الجيـش وجامع ِة اإلخوان املسـلمني لإلطاحـ ِة بالنظـامِ الحاكم.
الفصيل املنترص
ُ
االنقلاب إىل فترة انتقاليـة أخرى اسـتمرت حتى العـام  .1954وبحلول ذلك الوقـت ،كان
وأدى هـذا
ُ
ِ
داخـل الجيـش قـد وضـع نهايـ ًة لتجربة مرص املحـدودة يف الدميقراطية .وأسـف َر هذا التحـ ّول عن نظـامٍ يُهيمن عليه
اب السياسـية .ومنذ تلك الفرتة ،أصبحت املؤسسـ ُة العسـكرية
العسـكر ،واقتصـا ٍد تُسـيطر عليـه الدولة ،وحظر األحز ِ
ٍ
منافس لهـا وأوجدتْ مجموع ًة جديـدة من القواعد
وشـطبت أو احتوتْ كل
هـي الفاعـل السـيايس األقـوى يف مرص،
ْ
السياسية.
ِ
ِ
انقلاب 1952
مبختلـف الطـرقِ واألشـكال قبـل
ضبـاط الجيـش
قامـت جامعـ ُة اإلخـوانِ املسـلمني بالتنسـيقِ مـع
ِ
ِ
ُ
طالب
وبعـده .كما كان عـد ٌد مـن أعضـا ِء الجامعة مـن ضباط الجيـش والرشطة .وقـد جرى
االحتفـال علنـاً بتخري ِج ٍ
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مـن اإلخـوان املسـلمني مـن الكليـة الحربيـة يف مق ِّر الجامعـ ِة يف العـام  .1940وعندما بـدأت االسـتعداداتُ النقالب
العـام  1952يف أواخـر العـام  ،1949كان ضبـاط مـن جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني جـزءا ً ال يتجـزأ منـه .وعلى سـبيلِ
املثـال ،البكبـايش (مقـدم) عبد املنعـم عبد الرؤوف ،القيـادي البارز يف
ِ
الضباط السـبعة الذين شـاركوا يف
جامعة اإلخوان املسـلمني ،كان أحد
يف نهاي ِة املطاف ،فاز
32
ِ
ِ
تأسـيس أول خليـ ٍة للضبـاط األحـرار يف الجيـش املرصي.
ِ

“

فصيل عبد النارص يف املواجهة
ُ
السياسية والعسكرية مع
جامعة اإلخوان املسلمني.

وقبـل ذلـك ،أي يف العـام  ،1946كان لجامعـ ُة اإلخـوان املسـلمني
جهـازان مسـلحان أساسـيان ،هما :النظـام الخـاص وقسـم الوحـدات.
ٍ
مسـتويات
وكان النظـام يتكـون أساسـاً مـن املدنيين الذيـن تلقـوا
33
ِ
الضبـاط األحـرار مـن بين مدربيهـم .ويف
مختلفـة مـن التدريـب شـبه العسـكري – وكان عبـد النـارص وغيره مـن
إطـا ِر التحضير لالنقلاب ،كان للجهـاز الخـاص عـدة أدوار ،مبـا يف ذلـك تأمين طريـق القاهرة-اإلسماعيلية الرسيـع
ِ
للقـوات الربيطانيـة مـن منطقـ ِة القنـاة إذا مـا قـ َّررت دعـ َم النظـام امللكي يف القاهرة .كام أسـندت
أي تقـدمٍ
ومنـع ّ
34
للجهـاز الخـاص مهمـة تأمين بعـض السـفارات يف عـدة مناطـق مـن القاهـرة.
شر فكـر اإلخـوان املسـلمني يف الجيـش وقـوات
أمـا قسـم الوحـدات ،فـكان يتـوىل بشـكلٍ أسـايس املسـؤولية عـن ن ِ
ِ
ضبـاط الجيـش من جامع ِة اإلخوان املسـلمني يشيرون إىل القسـم
الرشطـة ،فضلاً عـن تجنيـد الضبـاط .وكان بعـض
باسـم تنظيـم الضبـاط اإلخـوان 35.وقـد تـ َّم تسـلي ُم قامئـ ٍة رسيـ ٍة تضـم أسما َء هـؤالء الضبـاط ورتبهـم ووحداتهـم
العسـكرية إىل عبـد النـارص مـن ِقبـل الصـاغ (رائـد) محمـود لبيـب ،مؤسـس قسـم الوحـدات ،يف العـام  1949يك
يتمكـن الضبـا ُط األحـرار مـن تجنيدهـم للمسـاعد ِة يف االنقلاب 36.وكانت آخ ُر عملية تنسـيقٍ عسـكري رئيسـية بني
ِ
والضبـاط األحـرار يف  26يوليـو  ،1952عندمـا قاد عبد الـرؤوف حصا َر القصر املليك رأس
جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني
التين يف اإلسـكندرية وتبادلـت كتيبتـه إطلاق النـار مـع الحـرس امللكي .وبحلـول نهايـ ِة اليـوم ،متكنـت الكتيبة ،19
ٍ
ضابـط مـن جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني ،مـن إرغـامِ امللـك فـاروق األول على التنـاز ِل عـن العرش.
بقيـاد ِة

مل يسـتم ْر التعـاو ُن بين الفصيـلِ املسـيطر على مجلـس قيـادة الثـورة وجامع ِة اإلخـوان لفتر ٍة طويلة بعـد االنقالب.
ِ
للخلاف برسعـ ٍة إىل الواجهـة ،مبـا يف ذلـك موقـع املدنيين يف الفترة االنتقاليـة ،وصياغـة
وبـرزت املصـاد ُر الرئيسـية
فصائـلِ
الجيـش
الدسـتور ،والحريـات السياسـية ،ومصـادرة األرايض وإعـادة توزيعهـا ،وتحالفـات الجامعـة مـع
املناهضـة لعبـد النـارص ،باإلضافـة إىل دور الجيـش يف السياسـة 37.وبحلول شـهر ديسـمرب  ،1952أوضـح عبد النارص
لجامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني أنَّـه لـ ْن يكو َن هنـاك انتخابات حـرة وال إعـادة تنصيب لقيـاد ٍة مدنيـة .ويف يناير ،1953
تعرتض جامع ُة اإلخوان املسـلمني
حـل
َّ
مجلـس قيـاد ِة الثـورة جمي َع األحزاب السياسـية وحظ َر وجودها يف مصر .ومل ْ
ُ
على هـذا القـرار إذ مل يكـن لـه تأثير عليها (مل تكـن الجامعة حزباً سياسـياً) ،وكذلـك من أجل تفادي اشـتباك عنيف
ِ
مجلس قيـادة الثـورة والجيش .كان ذلـك موقفاً انتهازيـاً كلّف الجامعـة الكثري يف
مـع فصيـلِ عبـد النـارص القـوي يف
مجلـس قيـاد ِة الثـورة جامع َة اإلخوانِ املسـلمني نفسـها .وتبع ذلـك حمل ُة
وقـت الحـق .وبحلـول ينايـر  1954حظـ َر
ُ
38
ِ
القبـض عىل نحـو  450فـردا ً من قـاد ِة وأعضـاء الجامعة.
قمـعٍ تـ َّم خاللهـا
ُ
اشـت َّدت املواجهـ ُة بين مجلـس قيـادة الثـورة واإلخـوان املسـلمني .ويف  28فربايـر  ،1954حـارص عشراتُ اآلالف مـن
املحتجين اللـواء محمـد نجيـب ،الرئيـس حينذاك ،والبكبـايش عبد النـارص ،رئيس الـوزراء ووزير الداخليـة ٍ
وقتئذ ،يف
قصر عابديـن يف وسـط القاهـرة .وكانت مطال ُبهـم واضحةً :العـودة إىل الحكم املـدين ،واإلفراج عن جميـع املعتقلني
10

السياسـيني ،وإعـادة املؤسسـات الدميقراطيـة ،وعـودة الجيش إىل ثكناتـه 39.وطلب عبد النارص من عبـد القادرعودة،
رص َف املحتجين .فامتثـل عـودة لهـذا الطلـب ،عىل أمـلِ
حل
التوصـلِ إىل ِّ
ّ
األمين العـام لجامعـة اإلخـوان املسـلمنيْ ،
القبـض عليـه يف تلـك الليلة نفسـها من ِقبـل املوالني لعبـد النـارص يف الرشط ِة العسـكرية وأُعدمِ
وسـط ،ولكـن أُلقـي
ُ
مناهض بـار ٌز لجامع ِة اإلخوان
بعـد ذلـك بعـام 40.ويف العـام  ،1993كتب املؤر ُخ اليسـاري عبد العظيم رمضـان ،وهو
ٌ
املسـلمني ،أ َّن عـودة “دخـل التاريـخ من باب الشـهداء” وأ َّن املحاكم َة الصوريـة التي أصدرتْ الحكـ َم بإعدام ِه كانت
41
“أسـوأ عـا ٍر يف تاري ِخ مصر املعارص”.
يف  29مارس  ،1954نظَّ َم أنصا ُر عبد النارص مسيرات مضادة ،ورددوا خاللها شـعار ٍ
ات شـملت “تسـقط الدميقراطية”
و “يسـقط املتعلمـون” 42.وأعقـب ذلـك حملـ ُة قمـعٍ أخـرى ضـ َّد جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني والجامعات السياسـية
األخـرى .ويف هـذه املـرة ،مل يكـ ْن لـدى جامعـ ِة اإلخـوان القـدرة على تنظيـم احتجـا ٍج واسـعِ النطـاق نظرا ً ملسـتوى
43
وأعقب ذلك
القمـعِ .ويف أكتوبـر  ،1954قامـت مجموعـة مـن النظـام الخاص مبحاولة فاشـلة الغتيـا ِل عبد النـارص.
َ
44
ِـض خاللهـا على اآلالف مـن قـاد ِة وأعضـا ِء جامعـة اإلخـوان املسـلمني .وأُعـدم سـت ُة
حملـ ُة اعتقـاالت مكثفـة ،قُب َ
45
ِ
املرشـد العـام حسـن الهضيبـي ،باإلعـدام قبل أن يخفـف الحكـم .ويف
أعضـا ٍء مـن جامعـة اإلخـوان ،و ُحكـم على
فصيـل عبـد النارص يف املواجه ِة السياسـية والعسـكرية مع جامعـة اإلخوان املسـلمني ومعارضيه
ُ
نهايـ ِة املطـاف ،فـاز
اآلخريـن بين العامين  1952و ،1954واسـتطاع سـحق الجامعـة ،إال أنـه مل يسـتطع تدمريها.

الجولة الثانية2013 - 2011 :
كانـت عبـارة كارل ماركـس التـي كثيرا ً مـا يتـم اقتباسـها “التاريـخ يعيـد نفسـه ،يف املـرة األوىل كأمسـاة ويف الثانيـة
ٍ
ٍ
لتحـوالت سياسـية .و“املأسـاة” التـي أشـار إليهـا ماركـس كانـت
انقالبـات عسـكرية تضـ ُع نهايـ ًة
تصـف
كمهزلـة” ُ
انقالب ِ
انقلاب نابليـون بونابـرت يف العـام  1799الـذي أنهـى إحـدى مراحـل الثورة الفرنسـية – وهـو
حظـي بدعمٍ
ٌ
مـن رشائـح كبيرة مـن املجتمـع الفرنسي عامـة والباريسي خاصـة .أمـا “املهزلـة” ،فكانـت تكـرار ِ
نفـس السـيناريو
تقريبـاً على ِ
بانقالب ضـ َّد الربملان يف العـام  ،1851أيضـاً بدعمٍ من
يـد ابـن أخيـه ،لويس-نابليـون بونابرت ،حين قام
ٍ
ٍ
الشـعب الفرنيس.
قطاعـات مـن
ِ
ليـس هنـاك الكثير مـن القواسـمِ املشتركة بين رجا ِل الثـورة الفرنسـية يف القرن التاسـع عشر واإلسلاميني املرصيني
تنطبق على الجانبني عىل ٍ
حد سـواء .فبالنسـب ِة ملرص،
يف القـرن الحـادي والعرشيـن ،ولكـ َّن عبـار َة ماركـس املقتبسـة
ُ
هنـاك أوجـه تشـاب ٍه عديـدة بين الفرتتين  1954-1952و .2013-2011ففـي العـام  ،1952مل تكـن جامعـ ُة اإلخـوانِ
املسـلمني هـي مـن بـدأت االنقلاب ،ولكنهـا دعمته بقو ٍة وشـاركت يف تنفيـذه 46.واألم ُر نفسـه ينطبق على انتفاضة
 .2011فقيـاد ُة جامعـ ِة اإلخـوان مل تخطـ ْط لهـا أو تبـدأ يف تنفيذهـا ،ولكـ ْن دعمتها بشـدة يف فرتة الحقة ،وسـاهمت
47
يف صمـو ِد اعتصامـات ميـدان التحريـر يف فربايـر  ،2011التـي أدت يف نهايـ ِة املطـاف إىل إزاحة مبارك عن السـلطة.
ِ
التفاعلات التـي حدثـت بني جامعـ ِة اإلخوان املسـلمني وقيادة املؤسسـ ِة
بين العامين  2011و ،2013ميكـن تقسـيم
ِ
خمـس مراحـل .امتـدت املرحل ُة األوىل من مارس إىل ديسـمرب  ،2011وكانت فرت ٌة مـن التعاون بينهام.
العسـكرية إىل
اب
وخالفـاً ملـا حـدث يف تونـس حيـث قـادتْ هيئـ ٌة مدنيـة مرحلـ َة التحـ ّول بعـد الدكتاتورية ،فقـد قبلـت ُّ
كل األحز ِ
ِ
ِ
للقـوات املسـلحة ـــــ وهـو هيئـ ٌة عسـكري ٌة محافظة سياسـياً
والجامعـات املؤيـدة للثـورة تقريبـاً
باملجلـس األعلى
48
ٍ
املجلس العسـكري بوضعِ خارطة طريـقٍ انتقالية
وغير دسـتورية ـــــ ليتـوىل قيادة عمليـة انتقالية “ثوريـة” .وقام
ُ
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يف فربايـر ومـارس  ،2011وقدمـت لجنـ ٌة مـن سـبع ِة أعضـا ٍء معينين مـن قبـل املجلـس العسـكري  11تعديلاً على
دسـتور العـام  .1971وكان أحـ ُد أعضـا ِء اللجنـة ،صبحي صالح ،محامياً شـهريا ً مـن جامع ِة اإلخوان املسـلمني .وقادت
الجامعـ ُة حملـ ًة دعائيـ ًة ناجحـة للتصويـت بـ “نعم” عىل هـذه التعديالت ،واسـتجاب لها  77,2باملئة من املشـاركني
يف التصويـت يف  19مـارس  49.2011وعلى الرغـمِ مـن ذلـك ،جاء اإلعال ُن الدسـتوري النهايئ يف  30مـارس  2011مثريا ً
العمل بالدسـتو ِر املعدل لعام  1971فحسـب ،بـل أضاف أيضاً
يعلق َ
للقلـق –
فاملجلـس األعلى للقـوات املسـلحة مل ْ
ُ
 15مـاد ًة أخـرى إىل إعلانٍ دسـتوري يعـ ّزز بعضـاً مـن صالحياتـه .ومل
تعترض جامعـ ُة اإلخـوانِ املسـلمني وال أغلـب مـن صوتـوا بــ “نعـم”
ْ
جاء قرا ُر مقاوم ِة
ِ
االنقالب على هـذه التغيريات.

“

العسكري يف يوليو 2013
عم
كحال ٍة فريدة منفصلة ّ
قبلها .

أسـباب قويـ ٌة للنـزا ِع بين
بين مـارس وديسـمرب  ،2011مل تكـ ْن هنـاك
ٌ
جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني واملجلـس األعلى للقـوات املسـلحة .فـكال
َ
الحصـول
الجانبين ظهـرا كفائزيـن .أرادتْ جامعـ ُة اإلخـوان املسـلمني
التحالـف
على الرشعيـة عبر األصـوات واملؤسسـات ،وكانـت تتمتـ ُع بالدعـمِ الشـعبي الـكايف لضمان ذلـك .ومتكَّـن
ُ
ٌ
ائتلاف متعـد ُد األيديولوجيـات تحـت قيـادة وهيمنـة حـزب الحريـة والعدالـة التابـع لإلخـوان
الدميقراطـي ،وهـو
ٍ
انتخابـات برملانيـة حـرة ونزيهـة يف مصر ،ومل يكـن يلـزم سـوى  20مقعـدا ً
املسـلمني ،بالفـوز بــ  235مقعـدا ً يف أول
ِ
للقـوات املسـلحة مل يأبه بهـذه النتيجـة ،أل َّن اإلعالن
املجلـس األعىل
فقـط للحصـو ِل على األغلبيـة املطلقـة .غير أ َّن
َ
ِ
منتخب بح ّريـ ٍة ونزاهة ،عىل
صالحيـات املؤسسـات املنتخَبـة .فـأول برملانٍ مصري
الدسـتوري يف مـارس  2011قلَّـص
ٍ
املجلـس العسـكري مهتماً أيضاً بـأن تكو َن له الكلمـ ُة األخرية
عين وزيـرا ً أو يقيلَـه .وكان
سـبيلِ املثـال ،ال ميكنـه أ ْن يُ َّ َ
ُ
يف العمليـ ِة االنتقاليـة ،ال سـيام يف مـا يتعلّـق بقضايـا األمـنِ القومـي وأمو ِر السياسـة العليـا ،وقبلت جامعـ ُة اإلخوانِ
50
ير يف هذا السـبيل.
املسـلمني الس َ

ِ
سـبب للتصادم خالل هذه
ويف حين مل يكـن لـدى
أي ٍ
املجلـس األعىل للقوات املسـلحة وال جامعة اإلخوان املسـلمني َّ
اب والجامعات التي ناضلت يف االنتخابات الربملانية واالسـتفتاءات مبسـتوى الرىض
املرحلـة ،مل تكـن العديـد من األحز ِ
نفسـه .وكان مـن بين هذه األحـزاب والجامعات املتباينـة مجموعات موالية للثـور ِة ،مثل ائتالف “الثورة مسـتمرة”،
وكذلـك مناهضـة لهـا ،كفـرو ِع الحـزب الوطنـي الدميقراطـي املؤيدة ملبارك كشـخص أو كنظـام .وكانت االستراتيجي ُة
بعـض هـذه األحزاب األخيرة هي لعـب دور “املعرقل” لعملية التحـول ،من خالل محاول ٍة مسـتمر ٍة
التـي اعتمدتهـا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبحل املؤسسـات املنتخبة عرب
للتحالـف مـع الجيـش ،مطالبين بإطالـة أمد حكـمِ املجلس األعلى للقوات املسـلحةِّ ،
51
وسـائل مختلفـة ،مبـا يف ذلـك الطعـون القانونيـة والدعـوة رصاحة النقلاب عسـكري .ونجحت هذه االستراتيجي ُة
ِ
لبعـض هـذه األحـزاب والجامعـات ،مثـل الحـزب االشترايك الدميقراطـي.
يف نهايـ ِة املطـاف بشـكل مؤقـت بالنسـب ِة
املجلس
عين
فقـد فـاز بــ  16مقعـدا ً فقـط ( 3,1باملئـة) يف االنتخابـات الربملانيـة ،ولكـن بعـد انقلاب العـام َّ ،2013
ُ
العسـكري اثنين مـن مؤسسي الحـزب وشـخصياته البـارزة ،وهام حـازم الببلاوي وزيـاد بهاء الديـن ،رئيسـاً للوزراء
ونائبـاً لرئيـس الـوزراء .ودافـع كالهما علناً عن موجـ ِة القمعِ واإلقصا ِء ض َّد منافسـيهم السياسـيني .وذهـب الببالوي
إىل حـ ِّد القـو ِل أ َّن “الفظائـ َع ال بـ َّد أن تُرتكـب يف ِ
بالحـرب
فـض االعتصـامِ يف ميـدانِ رابعـة
ِ
بعـض األحيـان” ،مقارنـاً َّ
52
العامليـة الثانيـة وفيتنام.
ِ
واملجلـس األعلى للقـوات املسـلحة ينخفـض بـدءا ً مـن ينايـر
بـدأ مسـتوى التعـاون بين جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني
ِ
العالقات بين الطرفني
منتخـب بُح ّريـ ٍة يف مصر .واسـتمرت هـذه املرحل ُة الثانيـة من
 ،2012مـع انعقـاد أول برملـان
ٍ
12

لخصته كلماتُ اللواء مختـار املال،
حتـى يونيـو  .2012وكانـت مرحلـ ًة مـن مراحـلِ الصرا ِع امل َُسـيطَر عليـه ،وهو مـا َّ
ِ
املجلـس األعلى للقوات املسـلحة“ :أياً كان انتماء األغلبية يف مجلس الشـعب ،فإنهم محل ترحيب
العضـو البـارز يف
53
كبير ،ألنهـم لـن يتمكنـوا أبـدا ً مـن فـرض أي يشء ال يريـده النـاس” .عكـس هـذا الترصيح ميـزا َن القـوى يف البال ِد
ِ
ِ
ملجلس الشـعب يف الربملـان ،كان هذا
التصويـت
حينـذاك .فعلى الرغـم مـن مشـاركة أكثر مـن  26مليون مصري يف
النـواب اإلسلاميني يف الربملـان يف
املجلـس مؤسسـ ًة ضعيفـة الصالحيـات .وباإلضافـ ِة إىل ذلـك ،كان أدا ُء العديـد مـن
ِ
ُ
منتخـب بُح ّريـة يف مصر أضحوكـةً .ويف يونيـو ،2012
شـعب
حالـ ٍة يُـرىث لهـا ،وجعـل هـذا األدا ُء مـن أو ِل مجلـس
ٍ
ٍ
ِ
ِ
مجلس الشـعب عقب صـدو ِر حكمٍ مـن املحكم ِة
حـل
املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة ،جـرى ُّ
وبقـرا ٍر صـاد ٍر مـن
الدسـتورية قضى بـأ َّن جـزءا ً مـن القانـونِ االنتخـايب كان “غير دسـتوري” .وأسـفر هـذا القـرا ُر عـن تركيـ ِز جميـع
ِ
السـلطات الترشيعيـة يف ِ
ِ
ِ
املوعـد املقـر ِر لتويل أول
املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة ،وذلـك قبـل أيامٍ فقـط من
يـد
ٍ
انقلاب
رئيـس مـد ٍين ملصر منص َبـه يف  30يونيـو  .2012وكان ذلـك ،يف واقـعِ األمـر ،انقالبـاً أبيـض غير دمـوي ،وهـو
ٌ
ٍ
ِ
االنتخابات الربملانيـة ،أي جامعة اإلخوان املسـلمني،
ي محـدود .وأل َّن الفائـ َز يف
أي إدانـ ٍة دوليـة
وبنقـد محل ٍ
مـ َّر دون َّ
ِ
ِ
التحالـف  .ومبـا أن الغالبيـ َة العظمـى مـن
بحشـد مؤيديهـا ورشكائِهـا يف
قـد فـاز أيضـاً بالرئاسـة ،مل تقـ ْم الجامعـ ُة
ِ
ـت بذلك عندمـا حدث.
حـل
الخارسيـن يف العمليـ ِة االنتخابيـة كانـت تدعـو إىل ِّ
مجلـس الشـعب ،فقـد رحبَّ ْ
ِ
واملجلـس األعلى للقـوات املسـلحة فكانـت رصاعـاً
أمـا املرحلـ ُة الثالثـة يف العالقـ ِة بين جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني
رصيحـاً بين مـريس واملجلس العسـكري ،الذي كان يرأسـه املشير محمد حسين طنطاوي .واسـتمرت هـذه املواجهة
شـهري يوليـو وأغسـطس  .2012ويف  10يوليـو ،2012
يف الفترة مـا بين
ْ
ٍ
وبتأييـد مـن املجلس العسـكري ،محاول ًة
أسـقطت املحكمـة الدسـتورية،
املرحل ُة الثالثة يف
رئاسـية إلعـاد ِة ِ
املنحـل .وكان املجلـس األعلى
ّ
عقـد الربملـان
للقـوات العالق ِة بني جامع ِة اإلخوان
ِ
الحفـاظ على سـلطاته الترشيعيـة ،وتعيين جمعيـةٍ
املسـلحة يهـدف إىل
واملجلس األعىل
ِ
املسلمني
ُ
تظـل الرئاسـة املدنيـة ضعيفـةً ،ولكـن تـ َّم اجـراء
دسـتورية ،وضمان أ َّن َّ
للقوات املسلحة فكانت
بشـكلٍ
أتاحـت مجـزر ٌة قُتل
فقد
متوقـع.
غير
منـاورة مـن قبـل الرئاسـة
ْ
رصاعاً رصيحاً.
فيها  16جندياً عىل ِيد مجموع ٍة مسـلحة يف  5أغسـطس  2012يف سـيناء
الفرصـ َة السياسـية املواتيـة للرئيـس مـريس ل ُينفّـذ فيهـا عمليـ َة إطاحـة
جريئـة لعـد ٍد مـن أكثر الجنراالت نفـوذا ً 54.ويف  12أغسـطس ،أصـدر مـريس قـرار ٍ
ات َ
عـزل فيهـا كالً مـن طنطـاوي
كل مـن املخابرات العامـة (مراد مـوايف) ،والحرس الجمهـوري (محمد
ونائبـه (اللـواء سـامي عنـان) ،ورؤسـاء أجهـزة ٍّ
نجيـب عبـد السلام) ،والرشطـة العسـكرية (حمـدي بديـن) ،ومديريـة أمن القاهرة (محسـن مـراد) ،وقـوات األمن
املركـزي (عماد الوكيـل) مـن مناصبِهم.

“

ويف حين زادت القـراراتُ الدراماتيكيـة مـن الدعـمِ ملـريس بين بعـض املجموعـات الشـبابية الثوريـة الالمركزيـة
ِ
املؤسسـات املسـلحة والقضائيـة ،وكذلك الرشائح
والضعيفـة نسـبياً ،فـإ َّن الجهـات الفاعلـة األقـوى واألكرث مركزية يف
الحـزب الوطنـي املـوايل ملبـارك:
سـابق يف
املجتمعيـة املواليـة ملبـارك ،أصبحـت يف حالـ ِة قلـقٍ شـديد .وقـال عضـ ٌو
ِ
ٌ
الرئيـس
شـهري أغسـطس ونوفمبر  ،2012بـدأ
“الرجـل ده شـكله مـش خيـال مآتـه… ده عنـده أنيـاب” 55.وبين
ْ
ُ
ٍ
ٍ
تعيينـات وزارية
خالفات نشـبت حـول
بعـض حلفائِـه املؤيديـن للثـورة مـن غري اإلسلاميني .ويُعـزى ذلك إىل
يفقـد َ
(هيمـن عليهـا أفـرا ٌد مـن عهـد مبـارك) ،وتوتـر ٍ
ات دسـتورية على مـواد (ال سـيام تلـك املدعومـة مـن السـلفيني)،
وخطـاب ديني-سـيايس اسـتقطايب وإقصـايئ تسـتخدمه بعـض القـوى اإلسلامية ،فضلاً عن فقـدانٍ عميـقٍ للثقة بني
ٍ

من التعاون إىل القمع:
العالقات “اإلسالمية-العسكرية” يف مرص
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جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني/حزب الحريـة والعدالـة وحلفائهـم السـابقني 56.ثم جاءت خطـو ُة مريس التاليـة الكربى،
ُ
الهـدف مـن
أال وهـي اإلعلا ُن الدسـتوري يف شـهر نوفمبر  ،2012فح َّولـت هـذا التوتـ َر إىل عـداو ٍة رصيحـة .وكان
النائـب العـام الـذي عيّنـه مبارك ،وحاميـة ما تبقى من املؤسسـات املنتخبة ،سـوا ٌء بشـكلٍ
اإلعلانِ الدسـتوري عـزل
ِ
الحل من ِقبل املحكم ِة الدسـتورية التـي كانت تحت
رش أو غير مبـارش – وجميعهـا ذات أغلبية إسلامية – مـن ّ
مبـا ٍ
سـيطر ِة أفـرا ٍد أغلبهـم مـن عهـد مبـارك ،وإعـادة محاكمة قـادة أمنيني متـت تربئتهم ،وتعويـض ضحايـا القمع خالل
االنتفاضـة وبعدهـا .وقـد جعل هذا اإلعال ُن الدسـتوري السياسـيني املنافسين ،وكبـار البريوقراطيني ،وقادة املؤسسـة
“بغـض النظر عـن نواياه ،فحتـى اآلن ليس لدينا سـوى
العسـكرية يشـعرون بقلـق أكبر مـن نفـوذ مريس املحتمـل.
ِّ
دكتاتوريـة كاملـة .أنـا ال أصـدق الـكالم عـن اإلصلاح القضـايئ إلّ عندمـا أراه” ،هكـذا علَّـق ناشـط يف مجـال حقوق
َ
أهداف
اإلنسـان والسياسـة كان يشـن حملـة ضـ َّد مـريس 57.ويف حين أ َّن معظـمِ القـوى املوالية للثـورة رمبا دعمـت
اإلعلان املشـار إليهـا يف وقـت سـابق ،إلّ ان محاولـة تحقيقهـا مـن خلال هـذه الزيادة الكبرية يف السـلطة الرئاسـية
كان ،بالنسـبة لكثرييـن ،خطـو ًة أبعـد مـن اللازم .ونظرا ً لالسـتقطاب الشـديد وانعـدامِ الثقة بني القوى السياسـية يف
مصر ،فـإن مسـتوى املقاومـة الذي نشـب عقـب اإلعالن مل يكـن مسـتغرباً .كان موقـف “املحصل ِة الصفريـة” ،الذي
مكسـب يحققـه مـريس كأنـه خسـارة ملعارضيـه ،السـم َة الرئيسـية للعبـة السياسـية .قـال الدكتور
يُنظـر فيـه إىل أي
ٍ
محمـد محسـوب ،الوزيـر السـابق للشـؤون القانونيـة والربملانيـة“ :كان ال بـد للرئيـس مـن تحييـد قضـا ِة املحكمـ ِة
رضب املؤسسـات
الدسـتورية امل ُسيَّسين ،الذيـن كانـت أحكا ُمهـم تواصـل َ
58
ُ
أصبح
الوسـائل املسـتخدمة مل تكـ ْن جيـدة”.
َ
حكامً” املنتخَبـة ،إال أ ّن
الجيش “ َ

“

قوياً بني قوى سياسية
مستقطبة بشكلٍ متزايد.

وقـد خرجـت املؤسسـات األمنيـة والعسـكرية يف نهايـ ِة املطـاف من هذه
الجيـش “ َحكامً”
ُ
األزمـة كأنهـا هـي املنتصرة الوحيدة .فمن ناحيـ ٍة ،أصبح
قويـاً بين قوى سياسـية مسـتقطبة بشـكلٍ متزايد .عىل سـبيلِ املثال ،رفض
أعقـاب
يلتقـي مـع وزيـر الدفـاع 59.وقـال يف
محمـد الربادعـي لقـاء الرئيـس املنتخـب ،وطلـب بـدالً مـن ذلـك أن
ِ
َ
60
اإلعلان الدسـتوري“ :ال ميكـن اسـتبعاد تدخلِ الجيش السـتعادة القانـون والنظام” .وكانت الرشطـة املنترص اآلخر.
اب غير ُم ْعلَن .بدأ
قـرر أفـرا ٌد مـن قيـاد ِة الرشطـة والعديـد من الضبـاط التوقف عـن أدا ِء واجباتهـم والبـدء يف إرض ٍ
هـذا التطـور يف فربايـر  ،2011وازداد تدريجيـاً بعـد انتخـاب مـريس يف يونيـو  61.2012ويف ديسـمرب  ،2012عندمـا
أبـواب القصر باسـتخدام الرافعـة،
ر االتحاديـة الرئـايس بقنابـل املولوتـوف وحاولـوا إزالـة
ِ
هاجـم املتظاهـرون قص َ
62
ِ
الحـرس الجمهـوري مامثلاً .وعندما
غابـت قـواتُ األمـنِ املركـزي عـن املـكان .وجـاء موقـف بعض الوحـدات من
ْ
َ
ملطالـب املحتجني
االمتثال
ـب مـن وزيـر الداخليـة أحمـد جامل الدين تأمين حامي ٍة للقرص ،اشترط عىل الرئيـس
ِ
طُلِ َ
63
رسـل إليـه أي دعم.
قبـل ا ْن يُ َ
ِ
وحـدات الرشطـة املتمركزة أمام مقـ ّر إقام ِة الرئيس عىل وشـك االنضامم تقريباً
بعـض
ويف  22ديسـمرب  ،2012كانـت ُ
إىل أعمال الشـغب“ .يـا ابـن ....سـوف تكـون يف السـجن يف غضون سـاعات ...فأمثالـك ال ميكن أن يكونـوا يف القرص
64
ين منـز ِل الرئيس ،أثنـاء وجود زوجـة الرئيس وابنـه فيه.
الرئـايس” ،رصخ ضابـ ُط رشطـ ٍة كبيرٍ كان مسـؤوالً عـن تأم ِ
ِ
“احتججت
الوحـدات املكلفـة بتأم ِني الحاميـة للمنـزل:
قـال العميـد طـارق الجوهـري ،وهـو ضابـ ُط رشطـ ٍة كان مع
ُ
احتـج الجوهـري ،قـال له أحـ ُد زمالئه
الحـرس الرئـايس مبـا كان يحـدث” .وعندمـا
وأبلغـت
بقـو ٍة على هـذا الوضـع
ُ
َّ
َ
ير اللـواء البطـران” ،وهـو لـوا ٌء يف الرشطة قُتـل يف  29ينايـر  – 2011يُقال من قبـل اثنني من
أنَّـه “سـوف يواجـه مص َ
زمالئـه – بعـد ِ
رفضـه تنفيـ َذ أوامـر مـن اللـواء حبيـب العـاديل ،وزيـر الداخليـة يف عهـد مبـارك ،لفت ِح أبواب سـجنِ
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القطـا إلطلاق رساح املحكومين الجنائيين يف محاولـ ٍة إلنقـاذ نظـام مبـارك مـن خلال خلـقِ حالـ ٍة مـن الفوىض عىل
65
مسـتوى البلاد كلها.
ويف مـارس  ،2013جعـل العسـكر مـن مـريس أضحوكـ ًة يف منطقـة القنـاة .فبعـد وقو ِع أحـداث دموية يف بورسـعيد،
الجيش بطولـ ًة لكر ِة
ُ
الرئيـس بإعلانِ حظـ ٍر للتجـول ،ولكـن بـدالً من تطبيـقِ هذا الحظـر ،عقـد
نصـح وزيـ ُر الدفـا ِع
َ
66
ِ
سـاعات حظـر التجول .وبشـكلٍ عـام ،وخاصة مـن ديسـمرب  2012فصاعدا ً،
القـدم يف مـدنِ منطقـة القنـاة خلال
الرئيـس حال َة
كانـت العالقـ ُة بين جامعـة اإلخـوان املسـلمني وقيـادة العسـكر تنحدر نحـو مواجهـ ٍة مفتوحـة .واجه
ُ
متـر ٍد صامتـة ،يف البدايـ ِة مـن ِ
قـوات الرشطـة ،ثـم الحقاً مـن الجيش.
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حمل ُة قم ٍع أ ْم تسوية :كيف يتخذ قادة املجلس العسكري
القرارات؟
االنقالبـاتُ لهـا تكاليفهـا ،وفوائدهـا ،وعواقبهـا .وكما بيَّنـا مـن قبـل ،فهـي تنطـوي على القيـامِ بأعما ٍل غير رشعية
ٍ
ِ
ُ
مؤسسـات
االنقالبـات بشـكلٍ خاص عندما
ذات خطـور ٍة عاليـة .وترتفـع درجـ ُة خطـور ِة
تسـتهدف هـذه االنقالباتُ
ٍ
شـخصيات منتخَبـة منـذ فترة قريبـة ،ونظـرا ً لدعم الجامهري املنـارصة لتلك الشـخصيات ،فإن احتماالت املقاومة
أو
ِ
ً
بعض
هناك
2013؟
يوليـو
بانقلاب
م
القيـا
السـييس
ة
بقياد
املسـلحة
للقوات
األعلى
املجلـس
ر
قـر
ا
إذ
فلماذا
كبيرة.
ِ
ُ
َ
َّ
ُ
التفسير ِ
ِ
َ
املجلس العسـكري منذ
أهـداف
نسـتعرض
ات لهـذا األمـر ،ولكـن قبـل أ ْن نـأ َيت على ِذكْرِهـا ،مـن املفيـد أ ْن
َ
توليـه السـلط َة يف فرباير .2011
كانـت ثـورة ينايـر  2011حصيلـ َة نضـا ٍل لعـد ٍد من القـوى االجتامعية والسياسـية التي تحـدتْ الوضـ َع الراهن لعهد
مبـارك ،إال أ ّن دوافـع هـذه القـوى املؤيـدة للتغيير كانـت مختلفـة .فالقـوى املواليـ ِة للثـورة ،سـوا ٌء أكانت إسلامية
بسـبب فسـا ِد النظام ومسـتويات القمـع .ويف املقابل ،كانت املؤسسـ َة العسـكرية ،بقياد ِة
تحركـت
أم غير إسلامية،
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ترصفـات ابنه
سياسـات مبارك ،وبشـكلٍ أسـايس تلـك الناجمة عن
بعض
املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة ،تـرى أ َّن َ
جمال وزوجتـه سـوزان ،تقـ ّوض مصالـح قـاد ِة املؤسسـة .ومـع ذلـك كانـت تلـك القيـادة تعتقـد بضرور ِة ِ
الحفـاظ
رص الرئيسـية للنظـام ،ال سـيام حـق النقـض الذي تتمتع به املؤسسـ ُة العسـكرية على عملي ِة ُصنـعِ القرا ِر
على العنـا ِ
ٍ
حدوث توتر ٍ
ِ
االختلاف يف التصـور ِ
ُ
واشـتباكات طوال فتر ِة حكمِ املجلس،
ات
ات واألهداف تسـ َّبب يف
السـيايس .وهـذا
وامتـدت هـذه الحالـ ُة كذلـك يف ِ
عهـد مـريس .فعلى سـبيلِ املثـال ،بالنسـب ِة للمجلـس األعلى للقـوات املسـلحة ،إ ّن
ِ
القـوات املسـلحة تحـت سـيطر ِة وإرشاف مدنيين منتخبين دميقراطياً ،
إجـراء إصلا ٍح شـاملٍ لقطـا ِع األمـن ،ووضـع
ِ
محرمـات خطرية ال بد
ومراعـاة الشـفافية يف امليزانيـة ،هـي يف حدهـا األدىن مفاهيـم راديكاليـة ويف حدهـا األقصى
67
مـن القضـاء ُ عليهـا أو ج ْعلهـا بلا معنى.
املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة يـو ُّد لـو متكّـن مـن الجمـ َع بين برملـانٍ
وبين فربايـر  2011ويوليـو  ،2013كان
ُ
ٍ
ٍ
بصالحيـات دسـتوري ٍة ت ُضفـي الرشعيـ َة على
بصالحيـات محـدودة ،ورئاسـ ٍة تابعـ ٍة للمؤسسـة العسـكرية ،والتمتـ َع
ِ
اسـتقاللية املؤسسـة عـن مؤسسـات الدولـة األخـرى ،مع ِ
السياسـات العليـا .وكان الح ُّد
فـرض سـيطر ٍة محتملة على
ِ
ِ
النقـض (الفيتـو) على السياسـة الخارجيـة واألمـن،
بحـق
رص
املجلـس العسـكري عليـه هـو االحتفـاظ ِّ
ُ
األدىن الـذي أ َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
واسـتقاللية ميزانيـة الجيـش واملجمعـات االقتصاديـة وحصانـة قانونيـة مـن املالحقـة القضائيـة بتُهـمٍ ناجمـة عـن
ٍ
ِ
النقـض على عمليـة ُصنـع القرا ِر
حـق
الفسـا ِد أو القمـع،
وصالحيـات دسـتورية لضمانِ هـذه الرتتيبـات .ويتضمـن ّ
الحساسـة ،وأهمهـا العالقـة مـع إرسائيـل.
السـيايس بشـأن َّ
متـس األمـ َن القومـي أو السياسـة الخارجيـة َّ
أي قضايـا ُّ
ِ
ِ
للقـوات املسـلحة ملحقـاً دسـتورياً يف يوليـو 2012
املجلـس األعلى
السياسـات العليـا ،فقـد أصـد َر
وللسـيطر ِة على
ُ
ِ
حـل ،مبـا يف ذلـك السـلط ِة الترشيعيـة ،والحـق يف تشـكيلِ جمعيـ ٍة دسـتورية
صالحيـات الربملـان امل ُ ْن ّ
يفوضـه بتـو َّيل
68
امللحـق أيضـاً مرسـوماً لتشـكيلِ مجلـس دفـا ٍع وطنـي يسـيطر عليـه
واالعتراض على املـوا ِد الدسـتورية .وتضمـن
ُ
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الجيـش ومنـح املخابـرات العسـكرية والرشطـة العسـكرية سـلط َة اعتقـا ِل املدنيين بتُهمٍ بسـيطة عىل غـرار تعطيل
حركـ ِة املـرور أو توجيـه “إهانـ ٍة” للجيـش.
املجمعات العسـكرية-االقتصادية املسـتقلة ،التي تسـتفي ُد من رسـومٍ جمركية وأسـعا ِر ٍ
ِ
رصف
أمـا عـن االقتصـاد ،فإ َّن
تفضيليـة للعملات الصعبـة ،ومـن إعفـا ٍء رضيبـي و ُملْكيـ ِة أرايض وحقوقِ مصـادرة لهـا (دون الدفع للخزانـة العامة
للدولـة) ،ومـن ٍ
جيـش مـن العاملـ ِة املجانيـة تقريبـاً (تشـغيل املجنديـن) ،تُ ثِّـل مصـد َر نفو ٍذ كبيرٍ للجيـش ،وبالتايل
ألي ٍ
رئيـس مـدين منتخـب .ومـع معانـاة االقتصاد املصري ،فـإ َّن السياسـيني املنتخبني قد
فهـي قضيـ ٌة شـائك ٌة أخـرى ّ
ين األوضـاع عـن طريـقِ التحـرك ض َّد األصـو ِل املدنية التـي ميتلكها العسـكر ـــ من خالل ِ
فرض شـكلٍ
يسـعون لتحس ِ
ِ
مـن أشـكا ِل الرضائـب وإعادة النظ ِر يف األسـعار التفضيلية وسياسـات مصـادرة األرايض .وليس الفسـا ُد والحصان ُة من
أقـل أهمية.
املالحقـ ِة القضائية ّ
ِ
الواليات
املجلس األعىل للقوات املسـلحة حساسـاً لعوامـل معينة .وكانت الضغـو ُط من
وعلى الرغـمِ مـن قوته ،كان
ُ
بسـبب تقدميهـا األسـلحة والتدريـب واألمـوال .وكانت التعبئـ ُة يف الشـارع عامالً
املتحـدة هـي أحـ َد هـذه العوامـل،
ِ
ِ
ِ
آخـرا ً .فقـد جـاءت معظـ ُم قرار ِ
االحتجاجـات يف ميدان
الضغـوط الهائلة من
ات املجلـس املؤيدة للدميقراطيـة نتيجة
التحريـر .مـن بين هـذه القـرارات عـزل مبـارك ومحاكمتـه (وكذلـك محاكمـة عنـارص أخـرى مـن النظـام وتقديـم
عامل آخر أث ّر على عملية اتخـا ِذ القرار داخل
موعـد االنتخابـات الرئاسـية مـن يونيـو  2013إىل يونيـو  .)2012ومثـة ٌ
ِ
ِ
للقـوات املسـلحة ،أال وهـو مسـألة متاسـك الجيـش مـن الداخـل .فليـس رسا ً أ َّن التقاريـر الداخليـة
املجلـس األعلى
ِ
تخلي املجلس عن
الرتـب الوسـطى والدنيـا كانـت من بين العوامل التي تسـببت يف ّ
حـدوث متـر ٍد يف
حـول احتمال
ِ
69
ٍ
الـزي
سـابق“ :إ َّن رؤيـة
مبـارك وعصيـانِ أوامـره بقمـع املحتجين .ويف هـذا الصـدد ،قـال ضابـ ٌط ٌ
ضبـاط يرتـدون َّ
70
ير يشـع ُر بالقلقِ حقاً”.
العسـكري وهـم يحتجـون يف ميـدانِ التحرير ويتحدثـون عىل قنا ِة الجزيرة قد جعلت املش َ
يفسر إذا ً قرا َر القيـام بانقالب يوليـو  2013وما
إذا كان ذلـك الحـد األدىن مـن األهـداف والقيـود املرئيـة ،فما الـذي ّ
تبعـه مـن قمـع؟ هنـاك عد ُة منـاذج تفسيرية ميكن اسـتعراضها يف مـا يتعلّق بهـذا األمر.

منوذج الفاعل العقالين
ٍ
ِ
جهات غير حكوميـة .بعيدا ً
جانـب الدولـة أو مـن
للعنـف السـيايس ،سـوا ٌء مـن
هنـاك تفسيراتٌ منطقية/عقالنيـة
ِ
ٍ
ِ
عـن األخلاق ،فـإ َّن فوائـ َد القمـعِ تفـ ّوق ببسـاطة كلفـة االسـتيعاب يف حسـابات قـادة العسـكر .فلو وجـد القادة يف
َ
واعتقال
وحـل الربملـان،
تعليـق الدسـتورٍّ ،
األفـرا َد والهيئـات املنتخبـة تهديـدا ً محتملاً يف املسـتقبل ،وكان بوسـعهم
َ
الرئيـس ،وقتـل أو إصابـة أو اعتقـال اآلالف ممـن يعارضون هـذه التدابري دون التع ّر ِض للمسـاءلة ،فلماذا يخاطرون
بتغيير ميـزان القوى يف املسـتقبل؟
إال أ ّن املؤسسـة العسـكرية مل تكـن بـأي حـا ٍل مـن األحـوال خـارسة يف العملية االنتقاليـة بني العامين  2011و.2013
ففـي ِ
فحسـب ،بـل كانـت هـذه السـلطات
عهـد الرئيـس مـريس ،مل تكـن قيـادة الجيـش تتمتـع بسـلطات متعـددة
ْ
قانونيـة دسـتورياً .ففي دسـتور العام  ،2012وبدعمٍ من جامع ِة اإلخوان املسـلمني/حزب الحريـة والعدالة ،ومبوافق ٍة
مـن الناخبين بنسـبة  63,83باملئـة ،كان ال بـد لوزيـر الدفـاع أن يكـو َن ضابطاً يف الجيـش (املادة  ،)195وأن يتشـكَّل
حـق الفيتو
َ
مجلـس الدفـاع الوطنـي بغالبيـ ٍة مـن القاد ِة العسـكريني (املـادة  .)197ولقـد أعطى ذلـك
الجيش فعلياً َّ
ُ
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الحساسـة .وسـمحت املـادة  198مبحاكمـ ِة املدنيين
على ّ
أي قضيـ ٍة تتعلّـق باألمـنِ القومـي أو بالسياسـ ِة الخارجيـة َّ
أمـام املحاكم العسـكرية “عندما ت ُسـبب جرميـ ٌة ما رضرا ً للقوات املسـلحة” .و ُمنحت الحصان ُة القانونية للعسـكريني
ِ
الوقـوف أمـام املحاكـمِ املدنيـة ،ومل تكـ ْن هنـاك مـؤرشاتٌ عامة تُظهـر أ َّن السياسـيني املدنيين كانـوا قادرين أو
مـن
ِ
ثقـب أسـود يف االقتصاد املرصي“ .مل يسـبب
مسـتعدين للتحـرك ضـ َّد املجمـع الصناعـي العسـكري ،الـذي هو مبثابة ٍ
أي رض ٍر  ....أنـا أعنـي يف مـا يحـرص (الضبـاط) عليـه ،كالرواتـب واملزايـا واملعاشـات التقاعديـة،
لنـا [مـريس] حقـاً َّ
الرتب املتوسـطة قبل ثالث ِة أشـه ٍر من انقلاب يوليو
كانـت كلهـا جيـدة” ،هـذا مـا قاله ضابـ ٌط من الجيش مـن ذوي ِ
ٍ
أحـداث دامية يف وقـت الحق ،فإ َّن النمـوذج العقالين
 71.2013ونظـرا ً للتكاليـف والفوائـد ،واالحتمال الكبير لوقوع
ِ
حـدوث انقلاب يوليـو ،إال إذا كان هنـاك سـو ُء تقديـ ٍر للحجـمِ املحتمـل مـن ردو ِد الفعـلِ
سـبب
وحـده ال يُ ّ
فسر َ
الشـعبية املناهضـة لالنقالب ونطاقها وشـدتها.

اإلجراءات التنظيمية والسياسة الفصائلية
ير آخـر لقـرار ِ
فـكل مؤسسـ ٍة لديهـا مجموعـ ٌة مـن
ات الجيـش وسـلوكِه يكمـن يف روتينياتـه التنظيميـةُّ .
هنـاك تفس ٌ
72
“إجـراءات العمـل القياسـية” :وهي قواع ٌد رسـمية وغري رسـمية يتـم مبوجبها تحديـد األفعال وردود األفعـال .ويف
حالـ ِة مواجهـ ِة احتجاجـات ضـد الحكومـة ،كان اسـتخدام الرتهيـب والقمع ضمن إجـراءات العمل القياسـية لقوات
73
الجيـش والرشطـة على مـدى العقو ِد السـتة األخرية مـن الحيـا ِة السياسـية املرصية.
ِ
ِ
كقوات
املؤسسـات القرسية،
شـكّلت ثـورة ينايـر  2011تحديـاً خطيرا ً لهذا النمـوذج من خال ِل التحدي املبـارش لقو ِة
األمـنِ املركـزي أو الرشطـ ِة العسـكرية ،كما أدت الثـورة إىل قـدر أكبر مـن مسـاءل ِة األجهـز ِة األمنيـة بجميـع فئاتها.
ومـن الواضـ ِح أ َّن قيـادة العسـكر شـع َرت بعـدمِ الراحـة إزاء هـذا الوضـع الجديـد .وهكـذا وجـد الفريـق أول عبـد
الفتـاح السـييس نفسـه مضطـرا ً ليشرح لعـد ٍد مـن الضبـاط قائلاً“ :مـا تـ َّم تجـاه الرشطـة خالل السـنتني اللي فاتوا
أفـرز منـاخ جديـد ...املنـاخ الجديـد ده ..هـو هيوقـف أُدام حرضتـك لغايـة مسـتوى معين .لكـن مـش حيصـل إنه
يسـتعد انـه يرضبـك بغـاز وقنابـل وخرطـوش .حد ميـوت أو حـد يحصله حاجـة يف عينيـه  ...يتحاكم الضابـط؟ أل ...
مـش حيحصـل خلاص .وأنـا عايـز أقـول لك أنـه املتظاهريـن قد أدركـوا ذلـك” ،ورد هـذا الحديث يف رشيـط فيديو
نُشر على نطـاقٍ واسـع 74.يؤكـد السـييس أ َّن الرشطـة لـن تسـاعد الجيـش كثيرا ً يف حـال حـدوث حملة قمـع يك ال
تتحمـل مسـؤولية أيّـة تعديـات أو حـاالت قتل.
وعلى الرغـم مـن هـذه املخاوف ،اسـتمرت هذه املامرسـات ومل يتم تغيير .وكان هـذا ينطبق بالتأكيد على األجهز ِة
ِ
أعقـاب حملـة قمـعٍ يف أكتوبـر  2013قُتـل فيهـا 50
ضبـاط الرشطـة ،متحدثـاً يف
األمنيـة املرصيـة .فقـد قـال أحـ ُد
ِ
متظاهـرا ً“ :بـص احنـا بنشـتغل كـده بقـى لنـا عرشيـن سـنة…والله احنا مشـينا زي ما الكتـاب بيقـول يف أكتوبر…
اإلخـوان أصلهـم والد…هاقولـك التعليمات دي زي الــ ....بـس أنـا كظابـط أو حتى كوزيـر ماعنديـش فرصة أغريها
دلوقـت” 75.وحتـى قبـل أن يتـوىل محمد مـريس منصبه ،كان الجيش أيضاً عىل اسـتعدا ٍد تام لتنفيـذ التعليامت ذاتها.
فقـد شـاركت القـوات العسـكرية يف قمـع العديد مـن املظاهـر ِ
ات واالعتصامات بوحشـية خالل العـام  ،2011ولعل
أبرزهـا قمـع املتظاهريـن املسـيحيني األقباط أمـام مبنـى التلفزيون الحكومـي يف ماسـبريو يف أكتوبر .2011
ير لـه عالقـ ٍة بالفصائليـة داخـل
ير ثالـثٌ محتمـل لكيفيـ ِة اتخـاذ قيـادة العسـكر لقراراتـه ،وهـو تفس ٌ
وهنـاك تفس ٌ
املؤسسـ ِة األمنيـة والعسـكرية وحلفائهـا السياسـيني .فغالبـاً ما ينقسـم اإلنقالبيـون وأنصا ُرهم إىل تحالفين اثنني بعد
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التحالـف اآلخـر إىل دم ٍج محـدو ٍد له مع
للحـزب املخلـوع ،بينما يدعـو
االنقلاب ،أحدهما يدعـو إىل اسـتئصا ٍل كيل
ُ
ِ
مامرس� ِة القم�عٍ بدرج� ٍة أقل .وش�اعت ملحمة فصيلِ االس�تئصاليني( ( )eradicatorsمقابل فصيـلِ املحاورين (�dialo
 )gistsيف تاريـ ِخ الطغمات العسـكرية االنقالبيـة يف أمريـكا الجنوبية .ويف السـياق ذاته ،يشيرا أودونيل وشـميرت إىل
هذين الفصيلني بـ”املتشـددين” ( )hardlinersو”املتسـاهلني” ( .)softlinersوباإلضاف ِة إىل موقفهام من االسـتئصال
ومرغـوب فيـه ،وإ ْن مل يكـن
أو الدمـج املحـدود ،فـإ َّن الفصيـل األول يـرى “أن اسـتمرا َر الحكـمِ االسـتبدادي ممكـ ٌن
ٌ
ذلـك مـن خلال الرفـض القاطـع لجميـع أشـكال الدميقراطيـة ،فهـو إذا ً مـن خالل إقامـ ِة واجهـة ميكنهم مـن ورائها
الحفـاظ على التسلسـل الهرمـي والسـلطوي لحكمهـم” .أمـا الفصيـل الثـاين فيوافـق األول على اسـتخدامِ القمع يف
ِ
املراحـلِ األوىل ،ولكنـه يعتقـد أنَّـه مـن الرضوري إعـادة ِ
للحفاظ عىل
بعض الحريـات وقدرا ً من الرشعيـ ِة االنتخابيـة
النظـام 76.وقـد اسـتم ّرت هـذه االنقسـاماتُ حتـى النهايـة يف أماكن أخـرى غري أمريـكا الجنوبية ،مبا يف ذلـك اليونان
77
يف العـام  ،1967والجزائـر يف العـام  ،1992ومصر عقـب انقلاب  ،1952كما هو موضح سـابقاً.
وبحلـول أغسـطس  ،2013كانـت أجزا ٌء كبير ٌة من الخريطة الفصائليـة املؤيدة لالنقالب واضحـ ًة للمحللني واملراقبني.
وتحـدث أحـد الدبلوماسـيني الغربيين لصحيفـة ذا نيويـورك تاميز علنـاً عن اللواء محمـد فريد التهامـي ،رئيس جهاز
املخابـرات العامـة السـابق ،واصفـاً إيـاه قائلاً“ :كان األكثر تشـددا ً واألكثر معارضة لإلصلاح عىل االطلاق” 78.وكان
لفـض اعتصـام ميـدان رابعـة يف شـهر أغسـطس  ،2013والتـي
التهامـي مـن أشـد أنصـار حملـ ِة القمـعِ التـي شُ ـنت ِّ
قوي سـائد بني صفـوف هذا الفصيل بأ َّن املشير طنطاوي
أسـفرت عـن أكثر مـن  1250حالة وفـاة 79.وهناك اعتقا ٌد ٌ
الـدرس املسـتفاد مـن عهـدي مبـارك وطنطاوي هـو اتخا ُذ
كان متسـاهالً يف التعامـلِ مـع املتظاهريـن .ولذلـك ،فـإن
َ
اجـر ٍ
املجلس األعىل للقوات املسـلحة أنَّه إذا اسـتخدم بعد االنقالب تكتيكات مشـابهة
اءات أكثرَ رصامـة .وقـد أدرك
ُ
لتكتيـكات القـذايف أو األسـد ،فـإن احتمال تدخـل حلـف شمال األطلسي (الناتـو) إلنقـا ِذ الثورة (كما يف ليبيـا) ،أو
أي مقاومـ ٍة ثوريـة مسـلحة كبيرة (كما يف سـوريا) معدوماً تقريبـا .ولو أ َّن أجـزا ًء من السـيناريو األخري حدثت
قيـام ّ
َ
أي رصاع مسـلح ،كما
َ
بالفعـل ،فـإ َّن
الجيـش والرشطـة سـيكون لهما قـدرة أعلى على اسـتخدامِ العنـف والفـو ِز يف ِّ
ِ
ِ
صعيـد مصر يف تسـعينيات القـرن املـايض .كما سـيكون لهما رشعيـ ُة القيـام بذلـك ،نظـرا ً
للبعـد املسـل ِح
حصـل يف
َ
للرصاع.
ويف أغسـطس  ،2013قـاد مبعـوثُ االتحـاد األورويب برناردينـو ليـون ونائـب وزيـر الخارجيـة األمريكيـة وليـام برينـز
عمليـة وسـاط ٍة تهـدف إىل احتـوا ِء األزمـة بعـد االنقلاب ومحاولـة حلّهـا 80.ويف هـذا السـياق ،قـال الدكتـور عمـرو
دراج ،وزيـر التخطيـط والتعـاون الـدويل السـابق والسـيايس يف حـزب الحرية والعدالـة“ :قالوا لنا إ ّن هنـاك معتدلني
يف الحكومـة  ...كانـوا يقصـدون الدكتـور محمـد الربادعـي” 81.وكان جوهر
ال يعكس فصيال
اج عـن اثنين من رؤسـاء األحزاب السياسـية ،هما زعيم حزب
الخطـ ِة اإلفـر َ
الحريـة والعدالـة ورئيـس الربملـان السـابق سـعد الكتاتنـي ،وزعيـم حـزب املحاورين واالستئصاليني
ٍ
الوسـط أبـو العلا مـايض ،للتفـاوض على قـرا ٍر
بضامنـات دوليـة يف مقابـل االنقسام العسكري-املدين.
إلغـاء االعتصامـات يف ميـدا ْين رابعة والنهضـة .ويف  6أغسـطس ،اتصل ليون
فصيل
هاتفيـاً بـدراج ليقـول لـه إن األزمـة كانت عىل وشـك أن تُحل سـلمياً ،ولكن عىل مدى األسـبوع التـايل ،تع َّرض ُ
ٍ
تهميش ناجحة 82.ويف  14أغسـطس،
املحاوريـن وهـم أقليـ ٌة ضعيفـة داخـل الحكومة التي عيَّنها العسـكر ،لعمليـ ِة
ٍ
سـاعات مـن بـدء الحملـة على ميـدان رابعـة ،قال ليـون“ :كان لدينـا خطة سياسـية على الطاولة ،وقـد قبلت
بعـد
ِ
فكل
بهـا جامعـة اإلخـوان املسـلمني  ...وكان بوسـعه [املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة] تبنـي هـذا الخيار .لذلـك ُّ

“

من التعاون إىل القمع:
العالقات “اإلسالمية-العسكرية” يف مرص
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ِ
منصـب
لتنفيـذ االنقلاب مـع العسـكر ،وشـغل
مـا حـدث اليـوم كان غير رضوري” 83.أمـا الربادعـي الـذي تحالـف
َ
نائـب الرئيـس يف حكومـة مـا بعـد االنقلاب ،فقد ت َّم تهميشـه بعـد دعوته للح ِّد مـن القمع عقب مجـزرة ثالثة ض ّد
ِ
النشـطاء املناهضين لالنقلاب يـوم  27يوليـو  ،2013ثم اسـتقال يف ِ
نفس
سعى املسؤولون
84
اليـوم الـذي وقعت فيـه مجـزرة رابعة.

“

القطريون لدعم دورهم من
خالل الحصول عىل تفويض
من جامعة الدول العربية.

ي املحاوريـن واالسـتئصاليني ال يعكسـان
مـن املهـم أن نذكـر أن فصيل ْ
االنقسـام العسـكري-املدين .ففـي جميع الحـاالت املذكورة أعلاه تقريباً،
ٍ
شـخصيات مدنيـة أيدت بقـوة وضغطـت لتنفيذ
مبـا يف ذلـك مصر ،فـإ َّن
سياسـات “اسـتئصالية” ،مبـن فيهـم صحفيـون وسياسـيون ورجـال ديـن ورجـال أعمال وناشـطون شـباب ،وحتـى
سـابق يف مجال حقوق اإلنسـان وأكادميـي إىل تحويل
نشـطاء يف مجـال “حقـوق اإلنسـان” 85.فمثلاً قـد دعا ناشـ ٌط ٌ
86
املسـاجد واملـدارس إىل معسـكر ِ
ات اعتقـا ٍل الحتجـاز  750,000شـخص ،قيـل أنهـم أعضـاء يف الحـزب املخلـوع.
ٍ
ضابـط برتبـة عميـد ممـن تخصصـوا يف إجـرا ِء املفاوضـات داخل القـوات املسـلحة املرصية
ويف حـوار للمؤلـف مـع
(وهـو ممـن يؤيـدون الحـوار) ،سـأله املؤلـف إذا متـت استشـارته أو أي شـخص آخـر ممـن هـم متخصصين داخـل
الجيـش حـول كيفيـة حـل األزمـة دون إراقـة املزيـد مـن الدمـاء ،فأجـاب“ :مل تكـن آراؤنـا (املؤيـدة للحـوار) مرحباً
87
بهـا يف تلك الفترة”.

العامل النفيس
الجانب
نفسي لقـرا ِر قيـادة املؤسسـة العسـكرية باالنقلاب وقمـع معارضيه بعـد ذلك .وهـذا
ير
وهنـاك أيضـاً تفس ٌ
ُ
ٌ
الجوانـب التي حظيـت بالدراسـة والتحليل،
مـن عمليـة ُصنـع القـرار يف املؤسسـة العسـكرية هو على األرجح أقـل
ِ
وهـو بالتأكيـد األكثر صعوبـة عنـد البحـث .فمنـذ انقلاب  ،1952منـت عقـدة التفـ ّوق داخل املؤسسـة العسـكرية
ِ
الضبـاط األحـرار ،ومؤلـف البيـان األول النقلاب ،1952
وتجـذرت بثبـات .وقـد ذكـر اللـواء جمال حماد ،عضـو
أ َّن الضبـاط الذيـن سـيطروا حديثـاً على الحكـم قـد أصبحـوا “مهووسين بالسـلطة” مبجـرد أن أدركـوا تدريجيـا أن
88
“كلامتهـم أصبحـت قوانين ...وأنهـم أسـياد مرص الجـدد”.
نفسـه بأنَّه “القائـد األعىل للقوات املسـلحة” مل يكن
وبعـد ُمضي أكثر مـن سـتني عاماً ،أن يأيت
ٌ
شـخص مـد ٌين ويعلن َ
ِ
ٍ
أمـرا ً مستسـاغاً بالنسـبة لكثيرٍ مـن القادة العسـكريني ،ليـس أل َّن “املدين” يُنظر إليـه عىل أنَّه من فئة أدىن فحسـب،
ولكـن أيضـاً أل َّن مـن ينتمـي لجامعـ ِة اإلخوان املسـلمني يُنظر إليه عىل أنه شـخص مـن الطبقة االجتامعيـة الدنيا أو
مـن ضمـن الفئـة األقـل شـأناً التـي ال ينبغـي لهـا أن تدخل مؤسسـات الدولة ،فهـو عادة ما يكـون من أبنـاء الطبقة
الوسـطى-الدنيا ،وغالبـاً ممـن هاجـروا مـن األقاليـم الريفيـة إىل العاصمـة أو املـدن األخـرى .ويف هـذا الصـدد ،قال
“كل مر ٍة مريس يقول “أنـا القائد األعىل
ضابـ ٌط يف الجيـش يف أبريـل  ،2013أي قبـل ثالثـ ِة أشـه ٍر من وقو ِع االنقلابّ :
89
للقـوات املسـلحة” ،كنـت عايز أرضبَه بـأي حاجة”.
ِ
السـلوك وعملية اتخـا ِذ القرارات مـن جـرا ِء التفاعالت التـي حدثت بني
ير ُعقـد ِة التفـ ّوق هـذه على
وقـد تعـ َّزز تأث ُ
ِ
ِ
ِ
والعديـد مـن السياسـيني والناشـطني املدنيين خلال الفتر ِة االنتقاليـة .فقـد ذكر
للقـوات املسـلحة
املجلـس األعلى
لـواء متقاعـد مـن الجيـش“ :كان املجلـس العسـكري يق ّيمهـم ويحللهـم ويتع ّمق يف فهم مـا يريدونه ومـا يتطلعون
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ِ
املجلـس املسـؤول عـن هـذه األمور هو عبد الفتاح السـييس ،رئيس االسـتخبارات العسـكرية”.
إليـه  ...وكان عضـو
ثـم أردف قائلاُ “ :هـ ّم [السياسـيون املدنيـون] بالتأكيـد مل يفـوزوا باحترامِ املجلـس األعىل للقوات املسـلحة بسـبب
ترصفاتهـم .وبحلـول مـارس  ،2011أصبـح السـؤال كاآليت :كيـف ميكننـا [نحـن الجيـش] تسـليم البلاد لهـؤالء الناس
(السياسـيني املدنيين)؟ ...وكانـت أفـكا ٌر مثل ترتيـب “خروج آمن” للمجلـس األعىل للقوات املسـلحة مثرية للضحك.
نحـن [قيـادة العسـكر] نعطيهـم فرصة الخروج اآلمـن إذا كنا كرماء ،وليـس العكس ...كان ذلك هو التفكري السـائد”
.
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ترتيب مؤسسـايت ضعيف،
وبعيـدا ً عـن “تسـليم البلاد” ،كانـت قضيـ ُة فـرض رقابـة مدنية ،حتـى وإن كانـت ضمـن
ٍ
ِ
ترصيحـات الفريـق أول السـييس خلال اجتامعـه مـع
متثّـل إشـكالي ًة مـن الناحيـة النفسـية .وقـد انعكـس ذلـك يف
ضبـاط الجيـش “ :ده لسـه يف برملـان جـاي وممكن الربملـان ده يطلب اسـتجوابات .يا ترى حنعمل معـاه إيه ...الزم
احنـا كمان نسـتعد للمتغيرات دي إحنـا نجابههـا من غري ما تأثر علينا سـلباً بشـكل كبير” 91.وكان الربملـان املتوقع
قدومـه قبـل االنقلاب سـيحظى رمبـا بنسـب ٍة كبرية مـن النـواب اإلسلاميني ،إ ْن مل يكن بأغلبيـة منهم.
ِ
ِ
واملؤسسـات املدنيـة فقـط ،فهي موجهـ ٌة أيضاً
ال يقتصر ظهـو ُر ُعقـد ِة تفـ ّوقِ
ضبـاط الجيـش إزا َء الساسـ ِة املدنيين
ِ
ِ
ٍ
كقـوات الرشطـة .وعىل الرغمِ من البُعد العسـكري السـائد يف التسلسـلِ الهرمي لدى
مؤسسـات مسـلح ٍة أخـرى،
إىل
قـوات الرشطـة ،وكذلـك الرتـب والقوانين والهياكل التنظيميـة والتدريب واملناهج الدراسـية ،يتم وصـف الرشطة يف
أقل
لوائحهـا الداخليـة والدسـاتري بأنَّهـا “كيـا ٌن مـدين” .ومـن هنـا  -ومـن حيـث املكانـة  -كان يُنظـر إليها عىل أنَّهـا ُّ
أعقـاب ثـورة ينايـر  ،2011قـال ضابـ ُط رشطـة
شـأناً مـن الجيـش ،وخاصـة بعـد ثـورة ينايـر .ويف هـذا السـياق ،ويف
ِ
ير عقـد ِة التفـ ًوق لـدى الجيـش عىل الرشطـة“ :يعتقـ ُد ضبا ُط الجيـش أنَّهـم أنقـذوا وزارة الداخلية من
محـاوالً تفس َ
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املحتجين ،وأمنـوا الحاميـة ملراكـز الرشطة والسـجون ...وأنـه لوالهـم النهـارت وزارة الداخلية”.
وأخيرا ً ،فـإ َّن أطـر ُصنـع القـرار املذكـورة أعلاه ال يلغـي بعضهـا بعضـاً ،بـل ميكـن أحيانـاً األخـذ بهـا كلهـا وتطبيقها
مجتمعـة .وعمومـاً ،وضمـن إطـا ٍر محلي (وبعـزل البعـد اإلقليمـي) ،فإنهـا تسـاع ُد يف تفسيرِ
سـبب اتخـاذ قيـادة
ِ
ِ
ٍ
محفـوف باملخاطـ ِر ومتبوعـاً بحملـ ُة قمـعٍ دمويـة.
انقلاب
تنفيـذ
الجيـش قـرار امل ُضي يف مسـا ِر
ٍ

من التعاون إىل القمع:
العالقات “اإلسالمية-العسكرية” يف مرص
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البعيد املنال :كيف تتخذ جامع ُة اإلخوانِ املسلمني
رص
ُ
الن ُ
القرار؟
السـؤال الرئيسي يف هـذا القسـمِ هـو كيـف اتخـذتْ جامع ُة اإلخوانِ املسـلمني القـرار ِ
َ
ات عندما واجهـت األزمات
إ َّن
ِ
فبعض هذه القرارات الحاسـمة شـملت دعـ َم الثورة يف
الحساسـة خلال الفترة االنتقاليـة بين العامني ُ .2013-2011
َّ
االنقلاب يف يوليو .2013
ينايـر  ،2011والتقـد َم مبرشـ ٍح للرئاسـ ِة يف أبريـل  ،2012ومقاوم َة
ِ
وهنـا ،ال بـد مـن اإلشـارة إىل أ َّن جامعـ َة اإلخـوان املسـلمني ،اسـتنادا ً إىل سـلوكِها التاريخـي ،هـي منظمـة براغامتيـة
إىل أقصى الحـدود 93.وهـي تُص َّنـف يف أهدافهـا السياسـية كجامعـ ٍة إصالحية أكرثَ منها ثورية ،ويف سـلوكها السـيايس
هـي أكثر تدرجـاً منهـا راديكاليـة .وقـد تأخـرتْ دامئـاً وراء خصو ِمها السياسـيني التابعين للدولة من حيـث القدرات
واملـوارد .وهـذا ال يشـمل املؤسسـة العسـكرية فحسـب ،ولكـن أيضـاً األحـزاب التـي أصبحـت أجـزا ًء مـن أجهـزة
الدولـة ،مثـل الحـزب الوطنـي الدميقراطـي التابـع ملبـارك أو االتحـاد االشترايك التابـع لعبـد النـارص .وبعبـار ٍة أخرى،
كانـت جامعـ ُة اإلخـوان املسـلمني خطرا ً عىل املؤسسـات السـلطوية يف مرص ،ولكن خلال ِ
تاريخها طوال  68سـنة ،مل
تكـ ْن يومـاً مـن األيـام بالقـوة الكافية إللحـاقِ الهزميـ ِة بهم.

فاعل عقالين؟
ٌ
يفترض وجـو َد منـوذج الفاعـل العقلاين يف آليـة ُصنـع القـرار .فقـد
وبالنظـ ِر إىل مـا أوردنـاه أعلاه ،ميكـن للمـر ِء أن
َ
كانـت جامعـة اإلخـوان املسـلمني تتطلـع إىل تعظيمِ مكاسـبها من خالل االسـتفاد ِة مـن ِ
الفرص التي تتيحهـا العملية
مكتـب اإلرشـاد لإلخـوان املسـلمني ،كانـت ُ
تـدرك أ َّن بوسـعها الفـو َز يف االنتخابـات
االنتقاليـة .فالقيـادةُ ،م َمثَّلـة يف
ِ
ِ
الوقـت نفسـه ،كانـت الجامعـ ُة حـذر ًة جدا ً مـن املؤسسـة العسـكرية ونواياها .فهي
والبقـا َء ضمـن املؤسسـات .ويف
كل مواجهـ ٍة جـرتْ مـع األنظمـ ِة العسـكرية يف مصر يف خمسـينيات وسـتينيات القـرن املـايض .فكانـت
خسرت يف ِّ
ٍ
أقل خطـورة ،تفاديـاً للدخو ِل
أقـل ظهـورا ً وعالنيـة ،وبالتايل ُّ
مجـاالت ُّ
جامعـ ُة اإلخـوان بحاجـ ٍة إىل تعزيـ ِز نفوذهـا يف
ٍ
العـب أقـوى منها.
مواجهـات مبـارش ٍة مـع
يف
ٍ
وفـق الطريقـ ِة املذكـور ِة آنفـاً.
وبين فربايـر  2011وأغسـطس  ،2012ترصفـت جامعـ ُة اإلخـوان املسـلمني عمومـاً َ
ٍ
مجـاالت آمنـ ٍة نسـبياً وتجنبت القيـا َم بأعام ٍل اسـتفزازية ُمبالغٍ فيهـا .كام أنها
حاولـت الجامعـة تعظيـ َم مكاسـبِها يف
ِ
االحتجاجات غير الرضورية
شـاركت يف االنتخابـات ،وانضمـت إىل األُطـ ِر املؤسسـاتية ،وتجنبـت عمومـاً املشـارك َة يف
بعض االسـتثناءات .ففـي نوفمرب ،2011
والخطـاب التصعيـدي بشـأنِ املجلس العسـكري الحاكـم .ولكن كانت هناك ُ
حشـدت الجامعـةُ ،جنبـاً إىل جنـب مـع القـوى السياسـية والثوريـة األخرى ،أنصارهـا يف ميـدان التحريـر يف ر ِّد فعلٍ
املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة جعلـت من املؤسسـ ِة العسـكري ِة سـلط ًة
على وثيقـ ٍة “فـوق دسـتورية” أصدرهـا
ُ
مسـتقلة .وقـد اقترح إصـدا َر هـذه الوثيقة عيل السـلمي ،وهو عضـ ٌو من حزب الوفد وكان يشـغل ،لسـخرية القدر،
نائـب ِ
رئيـس الـوزراء “للتحـول الدميقراطـي” ،بتعيني املجلس العسـكري.
منصـب ِ
َ
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ٌ
اشـتباك آخـر مسـيط ٌر عليـه يف يونيو  ،2012قبل إعلانِ نتائج االنتخابات الرئاسـية .وأوضح لـوا ٌء متقاع ٌد ،كان
ووقـع
ِ
ِ
املجلـس األعىل للقوات املسـلحة وجامع ِة اإلخوان املسـلمني ،قائالً:
املحادثـات التـي جـرت يف ذلك الوقت بني
يتابـع
ِ
باطل
املجلـس العسـكري مـن الجامعـة أن تقـر مبا ورد يف وثيقة عيل السـلمي ،وإال سـيت ُّم إعالن أ ّن فـو َز مريس ٌ
“أراد
ُ
94
ِ
بعـض قـادة جامعـة اإلخـوان بذلـك .ولكنهـم اختـاروا يف النهايـة حلاً وسـطاً” .وخالل
بسـبب التزويـر .ومل ْ
يقبـل ُ
حزب الحريـة والعدالة/وجامعة اإلخـوان ،وغريهام من الجامعـات املؤيدة ملريس،
هـذه املفاوضـات الوعـرة ،جـاء رد ِ
بتنظيـم اعتصـامٍ يف ميـدانِ التحرير بين  17و 24يونيو.
انتخاب مـريس بحلو ِل نهايـ ِة ذلك الشـهر ،ومل يلجأ
وبغـض النظـر عما حـدث خلال مفاوضات شـهر يونيو ،فقـد ت َّم
ِّ
ُ
ِ
أي نتائج عن طريـقِ القضاء .وعالو ًة عىل ذلك ،يف ديسـمرب  ،2012حصل
املجلـس األعلى للقـوات املسـلحة إىل إلغـاء ِّ
ُ
ِ
ِ
املجلـس العسـكري على بعـض االمتيـازات الهامـة يف الدسـتو ِر الجديـد بدعـمٍ مـن جامعـة اإلخوان/حـزب الحريـة
ُ
وتفـادي االشـتباكات
والعدالـة .ويبـدو أن الخيـا َر االستراتيجي لإلخـوان املسـلمني حينـذاك كان التقـد َم تدريجيـاً،
َ
ِ
املجلـس العسـكري ،ورمبـا القيـام ببعـض التغييرات يف األوقـات “املناسـبة” بحسـب اعتقادهـم .وكان أحـد
مـع
ِ
املجلس
تجميد اإلعلان الدسـتوري امل ُ َك ِّمـل الذي أصـدره
هـذه األوقـات أغسـطس  ،2012عندمـا متكّـن مـريس مـن
ُ
ِ
تنفيـذ عمليـات اإلزاحـة املذكـورة سـابقاً لكبـا ِر قـادة املؤسسـة العسـكرية.
العسـكري يف يونيـو  ،2012وأيضـاً مـن
ِ
التأييد الشـعبي النشـط
وكان مـريس قـادرا ً على القيـام بذلـك فقط بسـبب إذعان جرناالت العسـكر اآلخرين وبعض
95
لهـذه التدابري.
ومـع ذلـك ،بـرزت تحديـاتٌ يف وجـ ِه هـذه االستراتيجية املرتكـزة على التدر ِج يف بلـو ِغ األهـداف وتفـادي املخاطر.
الفصائـل والبريوقراطيـات الكبرى داخـل املؤسسـات العسـكرية واألمنيـة مل تكـ ْن مهتمـ ًة
َ
وكان واضحـاً جـدا ً أن
ِ
الجيش
يصف ضبـا َط
باالمتثـا ِل للنظـام السـيايس الجديـد ،وذلـك بالرغـم مـن خطـاب مـريس الودي املهـادن (الـذي ُ
ِ
ِ
ٌ
الجيـش
ضبـاط
رواتـب
“رجـال مـن الذهـب” وقـوات الرشطـة بأنَّهـم “يف قلـب ثـورة ينايـر”) ،ومضاعفـة
بأنَّهـم
ِ
والرشطـة ،والفوائـد واملعاشـات التقاعديـة ،واالمتيـازات التي منحها الدسـتور للعسـكر .كل هذه االجراءات فشـلت
ِ
املؤسسـات العسـكرية واألمنية .وقـد أصبح هذا جليـاً أثناء أحداث
يف ايجـا ِد القبـول بــالرئيس املـدين املنتخَب لدى
ُ
ديسـمرب  2012وبعدهـا (أنظـر أعلاه) .فحينذاك ،رشعت
الفصائل والبريوقراطيات الرئيسـية ،مب ْن يف ذلك شـخصياتٌ
ِ
أي تأثريٍ للرئاسـة.
يف وزارة الداخليـة ،والحـرس الجمهـوري ،والجيـش الثـاين امليـداين
بالتصرف بشـكلٍ مسـتقلٍ عـن ِّ
ر على مسـارين اثنين :إمـا
يف تلـك املرحلـة ،كانـت خيـاراتُ جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني يف النمـوذج العقلاين تقتص ُ
ُ
يهـدف إىل محاولـ ِة الحـ ِّد مـن األرضا ِر عرب أشـكا ٍل مختلف ٍة من
املنـاورة للخلـف أو التقـدم لألمـام .كان املسـا ُر األول
ِ
مبطالـب املعارضـة واملوافق ِة عىل تغييرِ الحكومـة ،إىل تقديمِ مريس
اجعـات التكتيكيـة ،التـي تتراوح بين القبـو ِل
الرت
ِ
96
ٍ
انتخابـات رئاسـي ٍة مبكـرة .أمـا املسـار الثـاين فهو دفاع تكتيكي :البحثُ عن حلفـاء أقوياء
السـتقالته والدعـو ِة إىل
ٍ
ِ
ِ
وحـدات أخـرى .وقـد كان
صفـوف الحـرس الجمهـوري أو
املؤسسـات املسـلحة ،ورمبـا البـدء مـع املوالين يف
داخـل
ٍ
املسـا ُر األول ،إىل حـد مـا ،مامثلاً لخيـا ِر الرئيـس ديغـول يف أزمة فرنسـا يف مايـو  ،1968ورئيـس الـوزراء أردوغان يف
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أزمـة تركيـا يف أبريـل  .2007أمـا املسـار الثـاين ،فـكان مامثلاً لخيار الرئيـس السـادات يف أزمة مرص يف مايـو .1971
ففـي هـذه الحـاالت ،كان الرؤسـا ُء قادريـن على التفـ ّوقِ تكتيكيـاً على القيـاد ِة العسـكرية والخـرو ِج مـن األزمـات
منترصيـن ،ويرجـ ُع ذلـك جزئيـاً إىل توفـ ِر دعـمٍ لهـم مـن موالين داخـل الجيـش 98.وكان ميكـن اختيار مسـار آخريف
وقـت سـابق إال أنـه أكثر خطـورة وثوريـة ،إذ يرتكـز على املحاولـة إلنشـا ِء مؤسسـ ٍة مسـلح ٍة موازيـة تضـ ُم قـاد ًة
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ِ
الجيـش والرشطـة ومجنديـن مواليين آخرين ،وهـو ٌ
تكتيك انتهـى أمره بالفشـلِ مع سـلفادور الليندي
وضباطـاً مـن
يف تشـييل ،وتاكسين شـيناواترا يف تايالنـد ،ولك َّنـه كان أكثرَ حظـاً ونجاحـاً مـع ليـون تروتسكي يف روسـيا ،وآيـة اللـه
الخمينـي يف إيـران ،وتانكريـدو نيفيـس يف الربازيل.

اإلجراءات التنظيمية والفصائلية
فصـل منـاذج اإلجـراءات التنظيميـة والفصائليـة يف حالـ ِة جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني لعد ِة أسـباب ،مبا
بالـكاد ميكـن ُ
يف ذلـك أن هيـاكل ُصنـع القـرار غير املتطـورة داخـل الجامعـة .فقـد اتفق جميـع عنارص اإلخـوان املسـلمني ،البالغ
عددهـم  61الذيـن متـت مقابلتهـم إلعـدا ِد هـذا القسـم من البحـث ،على مسـألتني 99.أوالً ،ال توجد لـدى الجامعة
ِ
ِ
الرتتيبـات الخاصة
بعـض
إجـراءات عمـل قياسـية وطنيـة يجـري تنفيذهـا يف
أوقـات األزمـات .وثانياً ،لـدى الجامعة ُ
املكاتـب اإلداريـة ـــ وهـي أعىل الهيئات التنفيذيـة اإلقليمية املوجودة يف كل محافظـ ٍة من املحافظات
التـي تُع ُّدهـا
ُ
الــ  72يف مصر – اسـتنادا ً إىل تقاريـر وارد ٍة مـن مراقبين عىل األرض.
ولكـن ،هنـاك هيئتـان داخليتـان على املسـتوى الوطنـي مـن املهـمِ جـدا ً الرتكيـز عليهما ،وهما :مكتـب اإلرشـاد
مكتـب اإلرشـا ِد بـدور أعلى هيئـ ٍة تنفيذي ٍة وطنية لـدى الجامعـة منذ تأسيسـها يف يوليو
ومجلـس الشـورى .ويقـوم
ُ
مجلـس الشـورى فيقوم
 .1931وكان لديهـا يف العـام  ،2012مثانيـة عشرة عضـوا ً منتخبـاً وعضـوا ً واحـدا ً معينـاً .أمـا
ُ
ِ
بـدو ِر الجمعيـة التمثيليـة للجامعـة .وكان لديـه  123عضـوا ً يف العام  .2012ووفقـاً للوائ ِح الداخليـة لجامعة اإلخوان
املسـلمني ،فـإ َّن الهيئتين تشـاركان يف عمليـ ِة ُصنـع القـرار السـيايس يف املسـائلِ الرئيسـية الهامة.
ِ
السـلوك السـيايس لكلتـا الهيئتين عىل
تصنيـف
وبشـكلٍ عـام ،منـذ بدايـة مثانينيـات القـرن املـايض فصاعـدا ً ،ميكـن
ُ
“تـدرج براجمايت” .فكلتاهما متيلان غالباً نحـ َو الحلو ِل الوسـط وتتفاديـان املخاط َر نسـبياً يف معظـمِ قراراتهام.
أنَّـه
ٌ
ٍ
اسـتثناءات رئيسـية ،وهـي :قـرار تقديـم الدعـمِ الكامـلِ لثـورة ينايـر  ،2011وقرار تقديمِ مرشـ ٍح
و لكـن مث ّـة ثلاث
ِ
انقلاب يوليـو  .2013ولشر ِح
للرئاسـة يف العـام  ،2012ثـم قـرار مقاومـة
ِ
ال توجد لدى الجامعة
هـذه القـرارات الثالثـة ،ال بـد مـن البحـث يف الفصائلية.

“

إجراءات عمل قياسية
وطنية يجري تنفيذها يف
ِ
أوقات األزمات.

تُعـ ُّد جامعـ ُة اإلخـوانِ املسـلمني املرصية منظمـة معقدة جـدا ً ،ورمبا يبلغ
100
عـدد األعضـاء “العاملين” و”املنتظمين” فيهـا إىل  750,000شـخص.
ِ
ِ
لفئـات العضويـ ِة الدنيـا
مئـات اآلالف مـن املنتسـبني
هـذا باإلضافـة إىل
مـن “املنتسـبني” و”املؤيديـن” ،فضلاً عـن مجموعـة كبيرة مـن املتعاطفين معهـا .وأكَّـد قـاد ُة الجامعة ،مبـن فيهم
مكتـب اإلرشـاد ،أنَّـه ال تتوفـر للجامعـ َة إحصـاءاتٌ رسـمي ٌة تتعلَّـق بعضويتهـا وأنهـا غير راغب ٍة يف
عـد ٌد مـن أعضـا ِء
ِ
101
أي إحصـاءات .ونتيجـة لألعـدا ِد الكبيرة ،فـإ َّن الخريطـ َة الفصائليـة الداخليـة للجامعـ ِة معقـدة .ويف حني
تجميـع ّ
بـكل الفصائـلِ الرئيسـية لإلخـوان املسـلمني تقـع خـارج نطـاق هـذا التحليل ،ال بـد من اإلشـارة إىل أثر
أ َّن اإلحاطـ َة ِّ
فصيلي الجامعـة ،أي “الشـباب الثـوري” و”التنظيـم الحديـدي” ،على قراراتِهـا املشـار إليهـا آنفاً.

شـباب اإلخوان ،بشـكل كبري
وسـائل اإلعلامِ بأنَّهـم
ُ
فصيـل المركـزي مـن العاصمـة ،وصفتهـم
ٌ
يف ينايـر  ،2011نشـط
ُ
يف تنظيـمِ احتجاجـات  25ينايـر 102.أمـا أعضـا ُء القيـاد ِة األكبر سـناً يف الجامعـة ،فكانـوا مرتددين وقلقين من حملةِ
قمـعٍ الحقـة اذا مـا فشـلت االحتجاجـات .وكان إسلام لطفي عضوا ً بارزا ً يف فصيلِ الشـباب وممثلاً لجامع ِة اإلخوان
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يف ائتلاف شـباب الثـورة املتعـدد األيديولوجيـات قبـل أن تفصلَـه قياد ُة الجامع ِة مـن عضويتها .وقـال لطفي يف هذا
الصـدد“ :لقـد طلبنـا مـن القيـادة دعـ َم االعتصـام بتقديـم الطعـام والبطانيـات وأجهزة الصـوت ،ولكن هـذا الدعم
مكتـب اإلرشـاد يف السـاعة العـارشة والنصـف مسـا ًء إلقناعهـم بتقديـم الدعم
تأخـر .لذلـك كان علينـا الذهـاب إىل
ِ
ِ
الكامـل .لقـد كان األمـر صعبـاً” 103.وانضمـت شـخصياتٌ قياديـة متعـددة مـن جامعـة اإلخـوان إىل االحتجاجـات
املنتشرة يف  25ينايـر ،لكـن العديـ َد منهـم كانـوا يعتقـدون أنـه سـيكون يومـاً عاديـاً آخـر ،وغـادروا يف ٍ
وقـت مبكـ ٍر
رص بشـكلٍ رئييس على االعتصـامِ لفرت ٍة طويلة وجـ َّر معه القيـاد َة جر ًآ
ُ
مـن املسـاء .وكان
فصيـل الشـباب هـو الـذي أ َّ
نفـس السـيناريو يف يـوم  2فربايـر  ،2011عندما هاجم املوالـون ملبارك
يف املواجهـ ِة التـي اسـتمرت  18يومـاً .وتكـرر ُ
الشـباب التابعني لهـم الرتاجع،
اعتصـا َم ميـدان التحريـر .وطلـب معظـ ُم قـاد ِة القـوى السياسـية املؤيدة للثـورة من
ِ
بسـبب عـدمِ تكافـؤ القـو ِة .ومل تكـ ْن قيـاد ُة اإلخـوانِ اسـتثنا ًء  ،ولكـ َّن العديد من الشـباب تجاهلـوا األوامر.
مكتب اإلرشـاد حـول كيفية
املؤلـف اثنين من أعضـا ِء
انقلاب يوليـو النمـط عينـه .فعندمـا سـأل
واتَّبعـت مقاومـ ُة
ُ
ِ
ِ
لالنقلاب مبقاومـ ٍة مدنيـة ،عىل الرغـمِ من أ َّن تـواز َن القـوى (والرعب)
توصـل الجامعـة إىل اتخـاذ القـرار بالتصـدي
ِ
ُّ
مييـل بشـد ٍة نحـو العسـكر ،كان جوابهما معقّـدا ً .فقد أشـارا إىل انعـدامِ الثق ِة وإىل عـدمِ وجود جديـة ،وكذلك عدم
ُ
كأسـباب أساسـية ،غير أنهما تحدثا أيضـاً عن الحاجـ ِة إىل ِ
أخذ شـباب
حـل
ألي ٍّ
ٍ
وجـود كيـان وطنـي محايـد ضامـنٍ ّ
الجامعـة يف الحسـبان ،وهـؤالء مل يكونـوا يف حالـة ثوريـ ٍة فحسـب ،بـل
فقـدوا العديـ َد مـن األصدقـا ِء والزملا ِء أثنـا َء أعما ِل القمع.
فصيل الشباب
ُ
الوكان

“

رص بشكلٍ رئييس
هو الذي أ َّ
االعتصام لفرت ٍة طويلة.
عىل
ِ

فصيـل آخـر مهـ ٌم يف جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني ويُشـار إليـه أحيانـاً
ٌ
مث ّـة
باسـم “التنظيـم الحديـدي” .وهـذا الفصيـل شـديد املركزيـة ويرأسـه
ِ
للمرشـد العام ،خريت الشـاطر .يهتم هذا الفصيل بالشـؤونِ
النائـب الثـاين
ِ
الداخليـة يف جامعـ ِة اإلخـوان ويركُّـز عمومـاً على بنـا ِء قـدر ِ
املعـروف عنه أيضـاً أنَّه يديـن بالوال ِء
ات األعضـاء .ومن
ومصطلـح “الحديـدي” ال يشير إىل ٍ
سـيايس أو حمـلِ السلاح هنـا ،بل إىل
عنـف
املطلـق للمهنـدس خيرت الشـاطر.
ٍ
ُ
مختلف القرار ِ
ِ
ات الحاسـمة،
الفصيل مؤثـرا ً جدا ً ،إن مل يكن مهيمنـاً ،يف
ُ
مركزيـ ِة هيـكل السـلطة فيهـا .وقـد كان هذا
مبـا يف ذلـك قـرار تقديـم زعيـم الفصيل كمرشـ ٍح رئـايس يف مـارس .2012
كانـت املنافسـ ُة الفصائليـة داخـل جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني مكثفـ ًة يف تلـك املرحلـ ِة .إذ فصلـت الجامعـ ُة مـن
عضويتهـا عبـد املنعـم أبـو الفتـوح يف أبريـل  ،2011وذلـك لتحديـه قرار مجلس الشـورى بإعالنِ ترشـحه للرئاسـ ِة يف
ٍ
الشـهر السـابق .وينتمـي أبـو الفتـوح إىل فصيـلٍ
منافـس ميتـاز عن غيره بفـارقٍ رئييس هـو تفضيله لوجـود مركزي ٍة
فصيـل أبـو الفتـوح أكثرَ ميلاً ،على الصعيد الخطـايب عىل األقـل ،للدخـو ِل يف تعاونٍ
ُ
أقـل داخـل الجامعـة .كما كان
مـع سياسـيني آخريـن ينتمـون أليديولوجيـات مختلفـة .وكان الصرا ُع على النفـو ِذ والقيـاد ِة داخـل جامعـ ِة اإلخوان
أسـباب أخـرى ،أيب الفتـوح على اتخـا ِذ خطـو ٍة جريئ ٍة
جانـب الشـاطر ،األمـر الـذي شـ َّجع  ،باإلضافـة إىل
مييـل نحـو
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
والرتشـح للرئاسـة ،يف محاولـة لبسـط نفـوذه خارج إطـا ِر الجامعة .وقد أعلن الشـاط ُر يف وقت الحقٍ ترشـ َحه الخاص
للرئاسـة ،بعـد قيـام أيب الفتـوح بهـذه الخطوة.
وبحلـول منتصـف مـارس  ،2012كانـت قيـاد ُة جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني قد توصلـت إىل خالصتين .الخالصة األوىل
ِ
ِ
للقوات املسـلحة وعىل الحكومـ ِة التي عيَّنهـا .كام أدركت
املجلـس األعىل
هـي أن للربملـانِ تأثيرا ً محـدودا ً جـدا ً عىل
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حـل الربملـان مل يك ْن سـوى مسـألة وقـت .فقد أعلن رئيـس الربملـان ،الدكتور سـعد الكتاتني ،عىل
قيـادة اإلخـوان أ َّن َّ
بحل
املعين مـن قبـل املجلس العسـكري ،أخبره أ ّن “الحكـ َم ِّ
امللأ يف  25أبريـل أ ّن كمال الجنـزوري ،رئيـس الـوزراء َّ
ِ
الربملـان موجـو ٌد يف جـارور املحكمـ ِة الدسـتورية” 104.وكانـت الخالصـة الثانيـة هي أ َّن جميع املرشـحني للرئاسـة من
ِ
خـوض االنتخابات .وقـد حدث هذا
خـار ِج جامعـة اإلخـوان ،الذيـن كانـت الجامع ُة تنـوي دعمهم ،قـد تراجعوا عن
ِ
ِ
الشـخصيات القضائيـة ،مثل طـارق البشري ،النائب
املناقشـات واملفاوضـات ،مبـا يف ذلـك مع كبـا ِر
بعـد أشـهر مـن
105
األول السـابق ملجلـس الدولـة ،وحسـام الغريـاين ،الرئيس السـابق ملحكمة النقـض واملجلس األعلى للقضاء.
وسـاهمت هاتـان الخالصتـان يف قـرار جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني مبتابعـ ِة السـعي لبلو ِغ رئاسـ ِة الجمهوريـة .يف هذا
الصـدد ،قـال إبراهيـم منير ،ممثـل جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني يف اململكـة املتحـدة“ :لقد قدمنا مرشـحاً للرئاسـة يف
ِ
ِ
للقوات املسـلحة” 106.ولك َّن قـرا َر الجامع ِة
املجلس األعىل
بسـبب الضرورة ،وليـس يف محاول ٍة لتحـدي
هـذه املرحلـ ِة
ِ
مجلـس شـورى جامع ِة اإلخـوان املسـلمني مرتني ،على األقل،
جـاء أيضـاً كنتيجـ ٍة لخريطتهـا الفصائليـة .فقـد صـ َّوت
ُ
رفـض االقتراح ،بنسـب ِة
على قـرا ٍر تقديـم مرشـ ٍح للرئاسـة 107.ويف التصويـت األول يف منتصـف مـارس  ،2012تـ َّم ُ
ِ
املجلـس
أعقـاب لقـا ٍء ُعقـد بين مـريس وقـادة
 52إىل  13صوتـاً 108.وجـرى التصويـت الثـاين يف  3أبريـل  ،2012يف
ِ
مجلس الشـورى بأغلبيـة ضئيلة عىل تقديمِ مرشـ ٍح ،وكانـت نتيجة
األعلى للقـوات املسـلحة .ويف هـذه املـرة ،وافـق
ُ
ِ
ير ترشـي ِح
التصويـت  56إىل  52صوتـاً .وهكـذا فـإ َّن إعـاد َة
غيت القرا َر السـابق وعكسـته .وميكن تفس ُ
التصويت قد َّ
الشـاطر أساسـاً بالنظـ ِر إىل تـوازنِ القـوى القائـم بين الفصائـل داخـل الجامعة وإىل ترشـح أيب الفتوح – شـخص من
فصيـل منافـس خـارج الجامعـة – للرئاسـة 109.ويبقـى ،مـع ذلـك ،أ َّن  48باملئـة مـن أعضـا ِء مجلـس الشـورى قـد
ِ
بغـض النظـ ِر عـن هوية املرشـ ِح الـذي كان سـيخوض االنتخابات.
عارضـوا تقديـ َم مرشـ ٍح يف
االنتخابـات الرئاسـيةِّ ،

ال ُبعد النفيس
ال ميكـن اسـتبعا ُد األثـ ِر النفسي للقمعِ الـذي تعرضَّ ت له الجامع ُة على عملية صناعة القرارات داخلهـا 110.فذكرياتُ
القمـعِ الوحشي الـذي عانـت منـه تحـت حكـم عبـد النـارص ( )1970-1954تـ َّم دمجهـا جيـدا ً يف أدبيـات اإلخـوان
ين العقائـدي عندهـا .فغالبيـة الطبق ِة العليا يف قيـاد ِة الجامعة قد عانت مـن هذا القمع.
املسـلمني ويف عمليـ ِة التلق ِ
وعلاوة على ذلـك ،مـا زالـت حمالتُ القمـعِ واملحاكـمِ العسـكرية يف ِ
عهـد مبـارك ( )2011-1981ماثلـ ًة يف األذهان
فس جزئيـاً ترد َد القياد ِة الرسـمية
والذاكـرة بحيـث ال ميكـن تجاهلهـا حين بـدأت الثـورة يف  25يناير  .2011وهـذا يُ ّ ُ
جنب مع
يفسر االندفا َع إىل طاولـ ِة املفاوضات (جنبـاً إىل ٍ
للجامعـة يف تقديـمِ الدعـمِ الكامـلِ للثـورة يف البداية .كام ّ
رئيـس املخابـرات العامـة يف عهـد مبـارك،
القـوى السياسـية والشـبابية والشـخصيات األخـرى) عندمـا دعـا إىل ذلـك ُ
اللـواء عمـر سـليامن .ويف هـذا الصـدد ،قـال عضـ ٌو يف مكتـب اإلرشـاد“ :لو كانـت هذه الثـورة قد فشـلت [يف يناير/
111
فربايـر  ،]2011لكنـا أول مـن تـ ّم إعدامـه ...وليس فقط الشـباب الذين دعـوا إليها”.
إ َّن قيـاد َة جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني أسير ٌة لتاريخهـا مـن القمـعِ الـذي تع ّرضـت لـه .وقـد انعكـس ذلـك يف كيفيـة
سـعيها واندفاعهـا ،بصـور ٍة غير عقالنيـة يف ِ
بعـض األحيان ،للت ّوصلِ إىل تسـويات ،مقابـلِ رشعي ٍة مضمون ٍة من شـأنها
أي قرار ٍ
ات ثوريـة ،كالتعبئـ ِة الكاملة يف
أ ْن تـدرأ عنهـا احتمال التعـ ّرض للقمـعِ يف املسـتقبل .وهـذا الحـذ ُر يف اتخـا ِذ ّ
ِ
حـل أ َّول برملـانٍ مصري منتخـب ،ميكن أن
أي ر ّد فعـلٍ جـا ّد إزاء ّ
أحـداث محمـد محمـود يف نوفمبر ،2011
ِ
وغيـاب ّ
112
االنقالب العسـكري يف يوليـو  2013كحال ٍة فريـدة منفصلة
يُعـزى جزئيـاً إىل هـذا ال ُبعـد .وقـد جـاء قرا ُر مقاومـ ِة
ِ
جانـب الرئيـس املنتخـب بـل كان
عما قبلهـا .فعلى املسـتوى العقلاين ،مل يكـ ْن ميـزا ُن القـوى الصلبـة مييـل إىل
ِ
ّ
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ِ
أطاحـت بـه .وعىل املسـتوى النفسي ،كانت املقاومـ ُة املدني ُة يف شـكلِ
املؤسسـات املسـلحة التـي
مييـل بشـد ٍة نحـو
ْ
ِ
واعتصامـات وإرض ٍ
ٍ
احتجاجـات ومسير ٍ
ٍ
عب سـابقة من القمـعِ الوحيش من
ابـات تعنـي تكـرارا ً محتملاً
ات
ملوجات ُر ٍ
ِقبـل خصـمٍ مسـل ٍح ومتحفـز للضرب يف سـويداء القلب.
وقـد واجهـت جامعـ ُة اإلخـوان املسـلمني حدثـاً مامثلاً يف فربايـر  ،1954أصبح فيما بعد معروفـاً بقرار “عبـد القادر
ِ
بصرف املحتجني،
الرتـب الوسـطى يعتقـدون أن قـرا َر عبـد القادر عـودة
ير مـن القـاد ِة واألعضـا ِء مـن
ِ
عـودة” .فكث ٌ
ً
دون الت ّوصـلِ إىل تسـوي ٍة مضمونـ ٍة مـع الفصيـلِ العسـكري لعبـد النـارص ،كان خطـأ فادحـاً أدى إىل انهيـا ِر الجـدا ِر
األخيرِ الواقـي ضـ ّد القمـعِ الـذي مارسـه عبـد النـارص .ويف  17يوليـو  ،2013ذكّـر الدكتـور خالـد ،وهـو نجـل عبـد
القـادر عـودة ،مئـات اآلالف مـن املحتجين يف ميـدان رابعـة بهـذا الخطـأ قائلاً“ :إ َّن موقفَنـا هنـا هـو طريقنـا إىل
أطلـب منكـم االنصراف أبـدا ً ،كما فعل والـدي ،الشـهيد عبد القـادر عـودة ،عندما رصف
النجـاح .أقسـم أننـي لـن
َ
املحتجين يف  28فربايـر  .1954لقـد خدعـوه ،وطلبـوا منـه رصف املحتجين وقالـوا لـه إ ّن الجيـش سـيعود إىل ثكناته
113
القبـض عليـه يف الليـلِ وأُعـدم بعد ذلـك”.
وإ ّن الدميقراطيـة ستُسـتأنَف .وقـد ص َّدقهـم .ثـم أُلقـي
ُ
ِ
أحداث
إ ّن األثـر النفسي ملـا حـدث يف العـام  ،1954وتداعيات تلـك الوقائع ،قد طمسـت عوامل هامة باملقارنـة مع
العامـل األكثرَ أهميـة هـو أن الجيـش يف العـام  1954مل يكـن موحـدا ً وراء فصيل عبد النـارص .فضبا ُط
ُ
 .2013ورمبـا
ِ
أسـلوب عبد النارص يف الحكمِ العسـكري.
الجيـش ،املرتكـزون أساسـاً يف سلاحي املدفعية واملدرعـات ،مل يوافقوا عىل
ِ
ِ
الضبـاط األحرار وغريها مـن خارج الحركة اسـتدعا َء
وعلاوة على ذلـك ،أرادت شـخصياتٌ عسـكري ٌة مهمـة يف حرك ِة
َ
واسـتئناف الحيـا ِة السياسـية الدميقراطيـة الدسـتورية ،مبن فيهـم اللواء نجيب (مـن فربايـر  4591فصاعدا ً)،
الربملـان
ِ
العديد
والعقـداء أحمـد شـوقي ،ويوسـف صديق ،واملقدم رشـاد مهنـا ،والرائد خالد محـي الدين .هذا باإلضافـ ِة إىل
مـن صغـا ِر الضبـاط (برتبـ ِة نقيـب وملازم أول) ،الذيـن مل ينالـوا أبـدا ً ما
يكفـي مـن اإلشـاد ِة والذكـر مبحاولتهـم تقويـض ديكتاتوريـة عسـكرية
جاء قرا ُر مقاوم ِة
كانـت قيـد اإلعـداد والتنفيـذ ،والسـعي إلعـادة الدميقراطيـة الربملانيـة.
االنقالب العسكري يف يوليو
ِ
ِ
الضبـاط املؤيديـن للدميقراطيـة إ ّمـا مل يكونـوا
فمثـل هـذا الطـراز مـن
 2013كحال ٍة فريدة منفصلة
موجوديـن يف يوليـو  ، 2013أو أنَّهـم مل يحركـوا سـاكناً حينئـذ.

“

عم قبلها.
ّ

ٌ
مسـؤول مصري رفيـع املسـتوى كان داعماً لثـورة ينايـر
وأخيرا ً ،أشـار
 ،2011إىل أنـه كان هنـاك عنصرا ً نفسـياً-غيبياً غير عقلاين يف عملية اتخـا ِذ القرارات لدى جامعة اإلخوان املسـلمني.
وقـال يف هـذا الصـدد“ :مـا تفكـرش يف الثورتين الفرنسـية أو األمريكيـة ...الجامعـة دول [املسـؤولون يف جامعـة
اإلخـوان] مـش ثوريين .هـم معتقديـن أنَّـه لـو كان عندهـم الصبر ،العصايـة هـي اللي هتنكسر على ظهورهـم،
يتدخـل يف اللحظـ ِة األخيرة عشـان ِ
ينقذهـم كمكافـأ ٍة على صربِهـم
ُ
مـش ظهو ُرهـم اللي هتنكسر .وبعديـن ربنـا
114
واميانهـم”.

من التعاون إىل القمع:
العالقات “اإلسالمية-العسكرية” يف مرص
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الخامتة
ِ
العالقـات املدنية-العسـكرية بشـكلٍ عـام ،وعالقات اإلسلاميني بالعسـكر بشـكل خاص ،هي املحددات الرئيسـية
إ َّن
ِ
مؤسسـات
رش على املصالحـ ِة الوطنية ،وعىل أدا ِء
ملسـتقبلِ مصر السـيايس .وسـوف تؤث ّر هـذه العالقاتُ بشـكلٍ مبا ٍ
الدولـة واملجتمـع املـدين وعلى أمـنِ املواطنِ وحقوقِ اإلنسـان .وسـتبقى ُ
آفـاق مرص لتحقيـقِ االسـتقرا ِر االجتامعي،
ِ
ِ
تحديـد العالق ِة بني جامعـ ِة اإلخوان املسـلمني ،التي هي عىل
االنتعـاش االقتصـادي ،قامتـ ًة إذا مل يتـ ّْم إعـاد ُة
وبالتـايل
درجـ ٍة عاليـ ٍة مـن التنظيـمِ وسـبق لها أن متتعت بشـعبية عىل نطاقٍ واسـع ،واملؤسسـ ِة العسـكرية امل َُس َّيسـة ،ووض ُع
ٍ
اسـتخالص عـدة نتائج
قواعـد مؤسسـية ودميقراطيـة مـن املنافسـ ِة السياسـية .وميكـن
هـذه العالقـ ِة تحـت سـيطر ِة
ُ
ِ
ُ
وتسـتهدف هـذه التوصيات
التوصيـات مـن التحليـلِ أعلاه حول كيفيـ ِة اتخا ِذ القـرار لـدى الطرفني.
أخـرى وبعـض
ٍ
حـل النزاعـات ألسـوأ أزمـة يف تاريـخ
قضيتين اثنتين شـائكتني هما :العالقـات املدنية-العسـكرية يف مصر ،وآليـات ِّ
مصر املعارص.
الجيـش املرصي ككل سـوف يسـتفي َد عىل املـدى الطويل من
َ
مـن حيـث الحسـابات العقالنيـة ،فـإ َّن مـن املرجـ ِح أن
ِ
االئتالف السـيايس الذي
الحـزب أو
بغض النظـ ِر عن
ِ
إقامـ ِة عالقـ ٍة مدنية-عسـكرية متوازنـة ضمـن إطـا ٍر دميقراطـيِّ ،
الحروب التـي وقعت بين الدول
سـيتوىل السـلط َة يف البدايـة وبشـكلٍ مؤقـت ومحـدد .فقـد كشـفت دراسـ ٌة حـول
ِ
َ
الـدول الدميقراطيـة هـي التـي تنتصر يف الحـروب على األرجـح ،سـوا ٌء أكانـت هـي
يف الفترة بين  1816و 1982أ َّن
115
ٍ
ٍ
املسـتهدفة بالحـرب أم هـي مـن شـ ّنتها .وتـأيت هذه الخالصة كجـزء من أدبيات أوسـع حول األسـباب التي تر ّجح
أسـباب التفوق وجو َد املسـاءلة
أن تكـون القـواتُ املسـلحة يف الـدو ِل الدميقراطيـة هـي املتفوقة يف القتال .وتشـمل
ُ
ِ
والشـفافية واالعتبـارات السياسـية للقـاد ِة املنتخبين ،فضلاً عـن ِ
لتحديد زمـنِ القتال
املزيد مـن الخيارات الحكيمـة
ِ
حشـد دعـمٍ جامهيري أوسـع 116.وباإلضافـ ِة إىل ذلـك ،فـإ َّن التعيين والرتقيـة ورواتب
وأفضـل تنظيـم للمـوارد ،مـع
أقل
صغـار الضبـاط ،الذيـن يشـكلون الغالبيـة العظمـى مـن الضبـاط ،تكون جـزءا ً من نظـامٍ أكرث شـفافية ،وبالتـايل ُّ
فسـادا ً وأكثر عـدالً .أمـا خيـا ُر عـدم تبنـي الدميقراطية ،والحفـا ُظ بدالً مـن ذلك عىل حكمٍ اسـتبدادي تحت سـيطر ِة
العسـكر ،فلـه عواقب سـلبية عىل املؤسسـة العسـكرية ،وسـتجره هـذه العواقب ال محالـة إىل ٍ
ِ
املواجهات
مزيد مـن
تظل مسـتمر ًة وتُشـكّل تهديـدا ً حقيقياً
مـع واحـد ٍة أو أكثر مـن رشائ ِح املجتمعِ املصري .وميكن لهذه املواجهات أن َّ
للسلامِ االجتامعـي واألمنِ واالسـتقرار السـيايس يف البالد.
ِ
إ َّن الدر ِ
والعالقـات املدنية-العسـكرية بشـكل خـاص ،ال تُـد َّرس على نطـاقٍ واسـعٍ يف
اسـات األمنيـة بشـكلٍ عـام،
ٍ
ِ
عالقات مدنية-عسـكرية
مؤسسـات التعليـم العـايل يف مرص ،سـوا ٌء أكانت مدنية أم عسـكرية .وبهدف تعزي ِز إرسـاء
دميقراطيـة ،يـويص نارسـيس سيرا ،وزيـر الدفـاع املدين السـابق يف إسـبانيا ،الـذي خدم لفترة طويلـة ()1991-1982
وهـو كذلـك أحـد املهندسين الرئيسـيني لعمليـة اإلصلاح العسـكري هنـاك ،باتبـا ِع “سياسـ ٍة ف ّعالـة مـن الحـوا ِر مع
السـلط ِة الترشيعيـة لتشـجيعِ تدريـب أعضـاء الربملان من جميع التشـكيالت السياسـية ،وتشـجيعِ الدراسـات األمنية
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يف الجامعـات وافتتـاح مراكـز دراسـات عليـا عسـكرية للمدنيني”.
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التدريب
وخارجيـاً ،فـإ َّن اثنتين مـن القـوى الدميقراطيـة الكبرى ،الواليـات املتحدة واململكـة املتحـدة ،تشـاركان يف
ِ
ِ
ِ
الجيـش املصري .وتشـارك الواليـات املتحـدة مـن خلا ِل برامـج التمويـلِ العسـكري الخارجـي
لضبـاط
التثقيفـي
برنامـج التمويـل العسـكري الخارجـي عمليـات
( )FMFوالتعليـم والتدريـب العسـكري الـدويل ( .)IMETويدعـم
ُ
برنامـج التعليـم والتدريـب العسـكري الـدويل فهـو،
رشا ِء األسـلحة والخدمـات واملعـدات الدفاعيـة األمريكيـة .أمـا
ُ
برنامـج لتبـاد ِل الضبـاط العسـكريني األجانـب لتلقـي الدراسـة والتدريـب يف الواليـات املتحـدة ويف املراكـز
عمومـاً،
ٌ
ِ
إدخـال دور ٍ
ُ
العالقات املدنية-العسـكرية يف املناه ِج الدراسـية لربنام ِج التعليم
ات عن
اإلقليميـة التابعـة لهـا .وينبغي
ِ
ِ
والتدريـب العسـكري الـدويل ،وإضافتهـا إىل العديد من الـدور ِ
والطالب املرصيني
ات التدريبيـة التي تُعطى للضبـاط
ِ
ٍ
مـن ِقبـل الكليـة امللكيـة للدراسـات الدفاعيـة ،وقيـادة الخدمـات املشتركة وكليـة األركان ،ومؤسسـات أخـرى يف
اململكـة املتحدة.
والربنامجـان اللـذان تقدمهما الواليـات املتحـدة هما أكثر مصـادر املسـاعدة املاليـة التـي يتلقاهـا الجيـش املرصي
ثباتـاً وحجماً .فبعـد ٍ
قـرض عسـكري أويل مببلـغ  1,5مليار دوالر يف العـام  1979وآخر جرى تخفيضـه إىل  550مليون
دوالر يف العـام  ،1981اسـتقرت املسـاعداتُ العسـكرية األمريكيـة السـنوية ملصر منـذ العـام  1987عنـد مبلـغ 3,1
التمويل املقـدم من برنامـ ِج التعليم
ُ
مليـار دوالر مـن املنـ ِح املقدمـة مـن برنامـ ِج التمويـل العسـكري الخارجي .أمـا
ٍ
والتدريـب العسـكري الـدويل ،فقـد تقلَّـب بين  200ألف دوالر و  2مليون دوالر سـنويا ،مبتوسـط حـوايل  1,3مليون
دوالر سـنويا 118.وهـذا النـو ُع مـن املسـاعدة ال ينبغـي أن يسـتمر حتـى
يتـ َّم اسـتيفا ُء رشوط ومتطلبـات قانـون مخصصـات الحكومـة األمريكيـة
َ
تقييم عقالنية
إنَّ إعاد ة
ٍ
للسـن ِة املاليـة  119.2014وبالتأكيـد فـإ َّن النظـا َم العسـكري يف مصر مل
ِ
ِ
ٍ
ِ
للقرارات التي ا تُخذت بني
“خطـوات لدعـمِ التحـ ّول الدميقراطـي”
بشرط الكونغـرس باتخـا ِذ
يـف
ٍ
املطلـوب لإلفـرا ِج عـن
مسـاعدات عسـكرية معلقة .ويف سـياق انتهاكات  2011و 2013ونتائجها أم ٌر
يسـبق لهـا مثيـل حتـى يف عهـدي مبـارك وعبد
حقـوقِ اإلنسـان التـي مل
ْ
غاية يف األهمية.
النـارص -مبـا يف ذلـك وجود عرشات اآلالف يف السـجون ،وعقد املحاكامت
الجامعيـة ،والتقاريـر عـن مامرسـة التعذيب على نطاقٍ واسـع واالعتداء الجنيس أثنـاء االحتجاز ،وإقصـاء املعارضني
السـلطات املرصيـة باإلجـر ِ
ِ
اءات االنتخابيـة السـطحية ال معنى لـه 120.ويف يوم
متس َـك
عـن مامرسـة السياسـة  -فـإ َّن ّ
منزعـج للغاية لخـرقِ الحكومة
لخـص السـيناتور باتريـك ليهـي هـذه املشـكلة بإيجـا ٍز قائلاً“ :أنـا
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ٌ
َ
حقـوق اإلنسـان واالعتـداء املـر ّوع على نظامِ العدالـة ،التي تُعترب أساسـية أليـة دميقراطية .وأنا لسـت عىل
املرصيـة
ٍ
ِ
مسـاعدات إضافيـ ٍة
اسـتعدا ٍد للتوقيـعِ على إيصـا ِل
للجيش املصري حتى يتوفـر لدينا فهـ ٌم أفضل لكيفي ِة اسـتخدامِ
121
املسـاعدات ،ونـرى أدلـ ًة مقنعـ ًة على أ َّن الحكومـ َة ملتزمـ ٌة بسـياد ِة القانـون” .وعلاوة على ذلـك ،ودون رقابـ ٍة
َ
اسـتقالل مؤسسـ ٍة عسـكري ٍة اسـتبدادية مس َّيسـة فوق
برملانيـة مرصيـة على املسـاعدات ،فـإ َّن ذلـك يف الواقع يع َّزز
املحاسـبة ،وهـي نتيجـ ٌة غير مقصودة من شـأنها أن تُقـ ّوض يف نهاي ِة املطاف َ
آفـاق التح ّول نحـو الدميقراطية وإقام َة
ٍ
عالقـات مدنية-عسـكرية متوازنة.

“

أقل
إ َّن عقـد َة التفـ ّوق لـدى الجيـش وتصـ ّو َره للمدنيين بشـكل عـام ،والسياسـيني املدنيني بشـكلٍ خاص ،على أنَّهم ُّ
شـأناً ،سـوف تحتاج إىل معالج ٍة دقيقة وشـاملة ،تبدأ من السـن ِة األوىل يف الكلي ِة الحربية املرصية وأكادميية الرشطة.
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تدخـل يف مواجه ِة ثقاف ٍة مؤسسـاتي ٍة
ُ
ير هـذه املواقـف والعقائـد عمليـة طويلة األجل ،حيث أنَّها سـوف
سـيكون تغي َ
ِ
املؤسسـات العسـكري ِة واألمني ِة عىل مدى سـبع ِة عقود .وميكن إضفـا ُء الرشعي ِة
و ُعقـد ٍة نفسـي ٍة بُنيـت وترعرعـت يف
ِ
ِ
اسـتيعاب أسـايس لحقوقِ
على مبـدأ املسـاواة مـن خلال التشـديد على مفهـومِ املواطنـة يف هذه املؤسسـات ،مـع
ٍ
ِ
اإلنسـان وأهميتهـا .كذلـك ،وال بـد مـن إدخـال هـذه املفاهيـم يف املناهـ ِج الدراسـية للمـدارس االبتدائيـة والثانوية.
ولكـن بشـكل عـام ،يجـب أن يكـو َن التحـ ّول يف هـذا البُعـد برعايـ ٍة من سـلط ٍة عليا ،سـوا ٌء مـن قبل قيـاد ٍة إصالحية
أو مـن فصيـلٍ إصالحـي قـوي يف القيـادة .فهـذا النـو ُع مـن القيـاد ِة رضوري أيضـاً لتغيير إجـراءات العمل القياسـية
حقوق اإلنسـان األساسـية بشـكلٍ
َ
واللوائح الداخلية املؤيدة القمع والسياسـات الرسـمية وغري الرسـمية التي تنتهك
عام.
وفيما يتعلَّـق بجامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني ،فـإ َّن إعـاد َة تقييـمٍ عقالنيـة للقـرار ِ
ات التـي ات ُخـذت بين  2011و2013
ونتائجهـا أمـ ٌر غايـة يف األهميـة بالنسـبة للجامعـة ،حتـى خلال حملـ ِة القمـعِ القاسـية الحاليـة .فاإلطاحـ ُة بقـاد ٍة
ِ
للحفاظ على امتيازاتها هو سـيناريو متكـرر منذ قرون
منتخبين بأغلبيـ ٍة بسـيطة مـن ِقبـل طغمة عسـكرية تسـعى
بتفاصيـل وأسماء ولغـات مختلفـة يف القـار ِ
ات الخمـس .إ ّن استراتيجيات وتكتيـكات تغيير أثـر هـذه األعمال أو
ِ
تجـارب أمريكا
الـدروس املسـتقاة من
ولعـل أهم
تقليلـه على عمليـة الدميقرطـة هـي أيضاً مامرسـاتٌ قدميـ ٌة جدا ًّ .
ِ
الجنوبيـة ودول جنـوب أوروبـا هـي فعاليـ ُة جبهـ ٍة مدنيـ ٍة مسـتدام ًة وصلبـ ًة وعابـر ًة لأليديولوجيات والتـي تضغ ُط
ِ
ُ
احتامل تحقيـق تح ّو ٍل
سـيتوقف
املجلـس العسـكري لتحقيـقِ الدميقراطيـة وعـدمِ تسـييس الجيـش.
باسـتمرا ٍر على
ُ
دميقراطـي ناجـ ٍح يف مصر على مـدى توافـر جبهـ ٍة من هـذا القبيـل واسـتدامتها ومثابرتهـا .ويف حني أنَّه مث ّة أسـاس
ملثـلِ هـذه الحركـة ،إال ا ّن املعارضـ َة املرصيـة ما زالت بعيـد ًة عن إقام ِة هـذه الجبهة .وباإلضاف ِة إىل ذلك ،فقد أشـار
ِ
ظـل دميقراطي ٍة
االنتخابات ّإل يف ِّ
تتنافـس يف
قـاد ٌة سـابقون لجامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني إىل أ َّن الجامعـ َة ال ميكنها أن
َ
122
متامسـكة ،حيـث تكـون القواعـ ُد املؤسسـاتي ِة للعمليـة االنتخابية راسـخ ٌة متامـاً وت ُحرتم مـن ِقبل جميـع األطراف.
أي فتر ٍة انتقاليـة،
وإذا كان هـذا هـو الحـال ،يجـب إذا ً على جامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني إعـادة النظـ ِر يف دورِهـا يف ِّ
املناصب
السـعي وراء
يل عن
ِ
ِ
واالكتفـاء بكونهـا العباً سياسـياً ثانوياً .ومن شـأن ذلك أن يسـتتبع ،يف الحـ ِّد األدىن ،التخ َّ
التنفيذيـة الرائـدة خالل هـذه الفرتات.
ِ
صفـوف جامعـة اإلخـوان املسـلمني هـي احـدى املحـددات
وتاريخيـاً ،كانـت الفصائليـ ُة واملنافسـاتُ الداخليـ ِة يف
ِ
ِ
أوقـات األزمات التي حدثـت يف السـنوات  ،1954و،1964
للسـلوك التنظيمـي وصناعـة القـرار ،ال سـيام يف
الرئيسـية
َ
ُ
رش جي ٌد عىل
و .2011وكما هـو الحـال مـع الجيـش ،فـإ َّن خريطـة الفصائليـة الداخليـة لإلخـوانِ املسـلمني هـي مـؤ ٌ
تقويـض الحسـابات العقالنية ويُ ِ
ِ
دخل
التنافس بين الفصائلِ إىل
يـؤدي
االتجـاه الـذي تسير فيـه الجامعة .وميكن أن
َ
ُ
الجامعـ َة يف مسـار ِ
ِ
الجيـش واألجهزة
ات كارثيـة .أمـا على املسـتوى النفسي ،فقـد خلقـت حملات القمـعِ من قبـل
األمنيـة ،فضلاً عـن الدعـمِ املقـدم ملثـل هـذا القمع مـن قبل الخصـوم السياسـيني املدنيين لإلخوان املسـلمني ،لدى
قيـادة الجامعـة عقـدة الضحيـة والنظريـة التآمريـة .وبغـض النظـر عن وجاهـة ذلك أو عدمـه ،فإن السـلوك املبني
على هـذا املنطق/العقـدة سـيق َّوض شـفافية عمليـ ِة صناعـة القـرار داخـل الجامعـة (خوفـا مـن التآمـر أو القمـع)
وأيضـاً سـيؤثر على محـاوالت احتـواء أو تحييـد االسـتقطاب مـع منافسـيها (ألن النظرة إليهم سـتكون إمـا كقتلة أو
كمتآمرين).
ِ
ِ
ألي مـن القـوى
مسـتويات الدعـمِ الشـعبي
إ َّن
للجيـش ولجامعـ ِة اإلخـوان املسـلمني هـي أكب ُر بكثيرٍ مما يتوفـر ٍّ
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السياسـية األخـرى يف البلاد ،مبـا يف ذلك املجموعات الشـبابية الالمركزيـة القليلة املوارد ،التي دعـت يف البداي ِة لثورة
ينايـر  .2011وللوهلـ ِة األوىل ،رمبـا يكـو ُن هـذا الوضـع مشـكل ًة يف وجـه مسـتقبل التحـ ّول الدميقراطـي يف البلاد .إال
ِ
السياسـات
وتكاليف
لالنقلاب العسـكري يف  2013كانـت مرتفعة،
التكاليـف اإلنسـانية والسياسـية واالقتصاديـة
أ ّن
ُ
َ
ِ
ير حـاالتٌ تاريخيـ ٌة أخرى ،مـن املرجـ ِح أن ت ُعي َد جميـ ُع االطرافِ
االسـتئصالية بعـد االنقلاب مرتفعـة أكثر .وكام تش ُ
ِ
ِ
ِ
النظـ َر يف مواق ِفهـا .ونظـرا ً
لتكاليـف القمـعِ والعدوانيـة الناجمـة عـن الوضـعِ الراهـن ،فـإ َّن عمليـة “نضـو ٍج قرسي”
أي تقدمٍ سـيايس مـن دون القيـام بعملي ِة مصالحـ ٍة وطنية
قـد
ترتتـب على ذلـك .مـن غريِ املحتمـلِ أن تُحق َ
رص َّ
ُ
ّـق م ُ
لحـل النزاعـات بني الجهتني السياسـيتني الرئيسـيتني ،أي قيادة العسـكر واإلسلاميني.
ترتيـب مؤسسـايت ِّ
والتوصـل إىل
ٍ
ُحـل األزمـاتُ السياسـية الحاليـة واملسـتقبلية يف مصر على نحـ ٍو ٍ
كاف مـن دون إعـاد ِة ترتيـب العالقـات
ولـن ت ّ
“اإلسالمية-العسـكرية” بطريقـة شـامل ٍة ودقيق ٍة.
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 11أندرو ميلر ،”Debunking the Myth of Good Coups“ ،املجلة الفصلية للدراسات األفريقية  ،12رقم ( 2شتاء :)2011
.52-50
 12راجع ،عىل سبيل املثال ،إيريكا تشينوويث وماريا ستيفانWhy Civil Resistance Works: The Strategic Logic of ،
( Non-Violence Resistanceنيويورك :مطبعة جامعة كامربيدج.190-172 ،)2011 ،
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 144ميلر .”Debunking the Myth“ ،كيه وأغبييس .Military and Politics in Africa ،اونومشيلAfrican Democra� ،
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مارس .>http://www.aljazeera.com/news/americas/2013/03/20133250651469185.html< ،2013
 24ستيبان.11 ،Rethinking Military Politics ،
 25يوسف صديق ،أوراق يوسف صديق (القاهرة :الهيئة العامة للكتاب.22 ،)1999 ،
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 29عبد الخالق ،مقابلة ،الجزء .10
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( the Origins of Radical Islamismأكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد .)2009 ،أما مذبحة ميدان رابعة فأسفرت عن
مقتل ما ال يقل عن  1250من معاريض االنقالب ،وجرت أثناء تغطية فورية من قبل وسائل اإلعالم الوطنية والدولية التي
كانت توثق ما يحدث .وكانت ،إىل حد بعيد ،أسوأ مجزر ٍة يف مرص يف تاريخها الحديث.
 31ملعرفة املزيد عن هذه األمناط ،راجع عاشور .The De-Radicalization of Jihadists ،صديق ،أوراق يوسف صديق .عبد
املنعم عبد الرؤوف ،أرغمت فاروق عىل التنازل عن العرش (القاهرة :الزهراء لإلعالم والنرش.)1989 ،
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 32عبد الرؤوف ،أرغمت فاروق عىل التنازل .61-41 ،عبد العظيم رمضان ،اإلخوان املسلمون والتنظيم الرسي (القاهرة:
الهيئة العامة للكتاب.158 ،)1993 ،
 33جامل حامد ،مقابلة مع أحمد منصور ،الجزء  ،2شاهد عىل العرص ،قناة الجزيرة 20 ،نوفمرب  .2008خالد محي الدين ،اآلن
أتكلم (القاهرة :مركز األهرام للرتجمة والنرش.47-43 ) 1992 ،
 34رمضان ،اإلخوان املسلمون والتنظيم الرسي50 ،؛ أحمد كامل ،النقاط فوق الحروف :اإلخوان املسلمون والنظام الخاص
(القاهرة :الزهراء .269 ،)1987 ،البغدادي ،مذكرات البغدادي33 ،؛ حامد ،مقابلة ،الجزء .2
 35عبد الرؤوف ،أرغمت فاروق عىل التنازل.225 ،6 ،
 36حامد ،مقابلة ،الجزء  10 ،1نوفمرب  .2008عبد الرؤوف ،أرغمت فاروق عىل التنازل.45 ،
 37حوار مع حسن الهضيبي ،الجمهور املرصي 15 ،أكتوبر 3 ،1951؛ ميتشل ،جامعة اإلخوان املسلمني276 ،؛ عبد الخالق،
مقابلة ،الجزء .10
 38عبد الخالق ،مقابلة ،الجزء 10؛ البغدادي ،مذكرات البغدادي.56 ،
 39رمضان ،اإلخوان املسلمون والتنظيم الرسي.126-124 ،
 40إن فريد عبد الخالق وغريه من قادة اإلخوان يعتربون أن ما حدث كان خطأ كارثياً وسذاجة سياسية من جانب عودة،
حيث أنه رصف جموع املحتجني دون أي ضامنات .واعتُ ِقل عودة يف الليلة نفسها وأُ ِ
عدم مع قادة آخرين لجامعة اإلخوان
والجهاز الخاص يف يناير عام  ،1955راجع رمضان ،اإلخوان املسلمون والتنظيم الرسي.139-137 ،
 41رمضان ،اإلخوان املسلمون والتنظيم الرسي.254 ،139 ،138 ،
 42حامد ،مقابلة ،الجزء  8 ،4ديسمرب .2008
 43رمضان ،اإلخوان املسلمون والتنظيم الرسي .225-220 ،عبد الخالق ،مقابلة ،الجزء  .13ومع ذلك ،يشري العقيد صديق،
وهو عضو يساري يف مجلس قيادة الثورة ،يف مذكراته إىل أن اعرتافات دوير جاءت تحت التعذيب الوحيش ،مبا يف ذلك
تجريد زوجته عارية أمامه والتهديد باغتصابها .ويلمح صديق ضمناً إىل أن دوير نفسه تع َّرض لالغتصاب أيضا .راجع صديق،
أوراق يوسف صديق.27 ،
 44إ َّن تقديرات عدد أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني وغريهم ،ممن قُبض عليهم يف أعقاب محاولة االغتيال ،ترتاوح من
 17000إىل  .24000راجع ،عىل سبيل املثال ،إبراهيم قاعود ،عمر التلمساين شاهدا ً عىل العرص (القاهرة :املختار اإلسالمي،
.121 ،)1985
 45ت َّم تخفيض الحكم عىل الهضيبي يف ٍ
وقت الحق إىل السجن مدى الحياة ،بسبب عمره ،وأطلق رساحه يف عام  ،1957نظرا ً
لظروفه الصحية.
 46تأخر تنفيذ االنقالب ملدة يوم واحد عىل األقل ألن الهضيبي ،الذي كان يف اإلسكندرية ،مل يكن قد أذن لجامعة اإلخوان
املسلمني بتقديم الدعم له .فاملشاركون من جامعة اإلخوان وعبد النارص كانوا يعدون ترتيباتهم يف القاهرة ،و ُعقدت الجلسة
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الختامية يف بيت عضو مكتب اإلرشاد عبد القادر حلمي يف  18يوليو  .1952وأرسلت جامعة اإلخوان وفدا ً من خمسة أعضاء
للحصول عىل موافقة الهضيبي عىل الخطة .راجع ،عىل سبيل املثال ،حامد ،مقابلة ،الجزء  .2صالح شادي ،صفحات من
التاريخ (الكويت :الشعاع.72-68 ،)1981 ،
 47العميد طارق الجوهري ،مقابلة هاتفية مع املؤلف 19 ،فرباير .2014
 48كانت االستثناءات أحزاب صغرية والمركزية ،يسارية وإسالمية ومجموعات شبابية من املدن ومن الطبقة الوسطى ،وكانت
أضعف من أن تؤثر عىل مسار املرحلة االنتقالية.
 49راجع اإلعالن الرسمي :نتائج استفتاء تعديل الدستور  19مارس -مرص ،نرشت من قبل  ،”commandos2030يف  20مارس
https://www.youtube.com/watch?v=iCtdrWybIdc 2011
 50مثال واضح وجيل عىل التعاون الترشيعي بني جامعة اإلخوان املسلمني واملجلس األعىل للقوات املسلحة يف املسائل
األمنية الوطنية كان حالة اللواء عباس مخيمر ،الذي فاز عىل قامئة حزب الحرية والعدالة ،وأصبح رئيس لجنة األمن القومي
يف مجلس الشعب .فقد كان مخيمر القائد السابق لجهاز األمن الحريب يف االستخبارات العسكرية املرصية .وكان من ضمن
صالحيات هذا الجهاز التصدي ألي نشاط يصدر عن نزعة عقائدية والقضاء عليه ومنع أي مناقشات سياسية يف الجيش ،مع
الرتكيز بشكل خاص عىل نشاطات اإلسالميني.
 51حدث هذا يف وقت مبكر منذ شهر فرباير  .2012وحرض املؤلف بعض االجتامعات التي نوقشت فيها ردود الفعل املذكورة
اب ذات أداء ضعيف.
أعاله عىل نتيجة االنتخابات من قبل السياسيني والنشطاء وحتى من قبل بعض النواب املنتمني إىل أحز ٍ
 52حازم الببالوي ،مقابلة مع مارثا راداتز 20 ،ABC News ،أغسطس https://www.youtube.com/ ،2013
.watch?v=SBOT-Axe1W8
 53اللواء مختار املال ،مقابلة مع جريدة املرصي اليوم 9 ،ديسمرب .2011
 54هاجمت املجموعة نقط ًة حدودية مرصية ،مام أسفر عن مقتل  16من الحراس ورسقة عربتني مدرعتني قبل العبور إىل
إرسائيل.
 55عضو سابق يف الحزب الوطني الدميقراطي ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة 5 ،أكتوبر .2012
 56إن هذه القضايا املعقدة مهم ٌة لفهم التطورات يف عالقات اإلسالميني/غري اإلسالميني يف مرص ،وهي تستحق بالتأكيد إجراء
ٍ
مزيد من التحقيق ،ولكنها تقع خارج نطاق هذه الورقة.
 57ناشط يساري يف مجال حقوق اإلنسان ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة 20 ،ديسمرب .2012
 58محمد محسوب ،مقابلة مع أحمد منصور ،شاهد عىل العرص ،قناة الجزيرة 20 ،أبريل .2014
“ 59عاجل :الربادعي يطلب مقابلة السييس 2 Masress ،مارس .>http://www.masress.com/alnahar/109406< ،2013
 60أسوشيتيد برس“ ،اإلصالحي املرصي محمد الربادعي يحذر بأن الجيش ميكن أن يتدخل ألن التوتر يتصاعد بشأن املراسيم
الرئاسية” ،ذي ستار  24 ،نوفمرب http://www.thestar.com/news/world/2012/11/24/egyptian_reform�< ،2012
ist_mohamed_elbaradei_warns_military_could_step_in_as_tension_mounts_over_presidential_decrees.
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 .>htmlكشف الربادعي مؤخرا ً انه تحدث مطوال مع وزير الخارجية األمريكية جون كريي ومسؤولة السياسة الخارجية يف
االتحاد األورويب كاثرين أشتون ،للمساعدة يف إقناعهام برضورة عزل مريس من أجل البدء مجددا ً يف تح ّول مرص إىل حكومة
دميقراطية .راجع ديفيد د .كريكباتريك Prominent Egyptian Liberal Says He Sought West’s Support for Upris� ،
 ،””,ingذا نيويورك تاميز 4 ،يوليو http://www.nytimes.com/2013/07/05/world/middleeast/elbaradei-< ،2013
.>&seeks-to-justify-ouster-of-egypts-president.html?_r=1
 61جوهري ،مقابلة.
 62راجع الفيديو عن“ :محاوالت القتالع باب قرص االتحادية” ،قناة أخبار اليوم 3 ،فرباير https://www.youtube. ،2013
com/watch?v=tJxWpcRuD4Y.
 63جوهري ،مقابلة؛ عبد الغفار ،مقابلة؛ لواء يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة مع املؤلف 4 ،أبريل .2014
 64جوهري.
 65املرجع نفسه.
 66عقيد يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة 15 ،أبريل  .2013وأكد املعلومات نفسها اثنان من موظفي
الرئاسة.
 67تستند هذه االستنتاجات عىل عدة محادثات مع أكرث من  20من ضباط الجيش والرشطة ،فضالً عن مراقبة املؤلف لألمناط
السلوكية للمجلس األعىل للقوات املسلحة يف الفرتة ما بني فرباير  2011و يوليو .2012
 68وبعد ٍ
وتجاذب ،ت ِّم تشكيل جمعية تأسيسية من  100عضو يف يونيو  2012لصياغ ِة دستو ٍر جديد.
خالف
ٍ
“ 69يحيى الجمل :مبارك طلب من الجيش رضب املتظاهرين ،ورف ُْض الجيش أجربه عىل التنحي” ،األهرام 10 ،سبتمرب ،2011
<.>http://gate.ahram.org.eg/News/113877.aspx
 70ضابط سابق يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة 16 ،يناير .2012
 71مقدّم يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة ،أبريل .2013
 722حول كيفية تأثري إجراءات التشغيل القياسية عىل صنع القرار يف أوقات األزمات ،راجع :غراهام أليسونEssence of De� ،
( ، cisionليتل براون :لونجامن)1971 ،؛ بن دور ،جوناثان وتوماس هاموند ،“ Rethinking Allison’s Models“ ،مراجعة
العلوم السياسية األمريكية ،86 ،رقم ( 2يونيو 322-301 :)1992؛ جاين دوتونThe Making of Organizational“ ،
 ،“ Opportunities: An Interpretive Pathway to Organizational Changeبحث يف السلوك التنظيمي :)1993( 15
.226-195
 73راجع ،عىل سبيل املثال ،عمر عاشورFrom Bad Cop to Good Cop? The Challenge of Security Sector “ ،
 ،”Reform in Egyptالورقة رقم  ،4مركز بروكنجز الدوحة -مرشوع جامعة ستانفورد حول التح ّوالت العربية ،سبتمرب 2012
<.>http://www.brookings.edu/research/papers/2012/11/19-security-sector-reform-ashour
“ 74السييس :الضابط اليل حيرضب قنابل غاز وخرطوش وحد ميوت أو يحصله حاجة يف عينيه مش حيتحاكم” ،فيديو شبكة
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رصد 3 ،أكتوبر https://www.youtube.com/watch?v=rF8Yz8J3MHI. ،2013
 ،”In Egypt, Demonstrations, Death Mark Anniversary of 1973 War“ 75قناة الجزيرة أمريكا 7 ،أكتوبر ،2013
<http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/6/egypt-warns-brotherhoodagainstanniversaryprotests.
 ;>htmlنقيب يف الرشطة ،مقابلة مع املؤلف عرب سكايب 13 ،أكتوبر .2013
 76غيريمو أودونيل وفيليب شميرتTransitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions and Uncertain ،
( Democraciesبالتيمور ولندن :مطبعة جامعة جونز هوبكنز.16 ،)1986 ،
 77عمر عاشور ،”Disarming Egypt’s Militarized State“ ،بروجكت سنديكيت ،يوليو .2013
<.>http://www.project-syndicate.org/commentary/disarming-egypt-s-militarized-state-by-omar-ashour
 78كريباتريك ،ديفيد ،”Ousted General in Egypt Is Back, as Islamists’ Foe“ ،ذا نيويورك تاميز 30 ،أكتوبر ،2013
http://www.nytimes.com/2013/10/30/world/middleeast/ousted-general-in-egypt-is-back-as-islamists&.foe.html?src=recg&_r=3
 79هذا ليس مسحاً شامالً ،ولكن مجرد تعداد للجثث التي كان املركز اليساري املرصي للحقوق االجتامعية واالقتصادية قادرا ً
عىل توثيقها .وتشمل قامئة القتىل  932جثة موثقة بالكامل (االسم ،مكان الوالدة وتاريخها ،والوضع الوظيفي ،إلخ  ،)...و294
جثة موثقة جزئياً ،و 29جثة أخرى وخمسة جثث ملفقودين (أبلغ أقاربهم عن موتهم ،ولكن مل يعرث عىل جثثهم أبدا ً).
 80أحد أعضاء طاقم املنتدىAn Interview with Bernardino León, EU Special Representative for the“ ،
 ،”Southern Mediterraneanمنتدى فليترش للشؤون العاملية 18 ،سبتمرب http://www.fletcherforum.،2014
.org/2013/09/18/leon/
“ 81عمرو دراج يكشف تفاصيل املفاوضات منذ االنقالب حتى فض رابعة” ،نرشت من قبل قناة الجزيرة مبارش مرص15 ،
أغسطس  .https://www.youtube.com/watch?v=7q9z_kGwV58 ،2014عىل جانب الفصيل املحاور ،ظهر محمد
الربادعي ،وهو سيايس بارز من املدنيني الذين تآمروا مع املجلس العسكري للقيام باالنقالب .وبعد املجزرة الكربى الثالثة ض َّد
النشطاء املناهضني لالنقالب يف طريق النرص يوم  27يوليو  ،2013دعا إىل الحد من القمع.
 82املرجع نفسه.
 83بول تايلور ،”Exclusive - West Warned Egypt’s Sisi to the End: Don’t Do It“ ،رويرتز 14 ،أغسطس ،2013
http://uk.reuters.com/article/2013/08/14/uk-egypt-protests-west-idUKBRE97D16E20130814.
 84كريكباتريك“ ،ليربايل مرصي بارز يقول”؛ د .بارفيز“ ،مدينة نرص :ما بقى بعد املذبحة” ،الجزيرة اإلنجليزية 27 ،يوليو
 >http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013727182042553247.html< ،2013؛ راجع هيومن
رايتس ووتش 28 ،”Egypt: Many Protestors Shot in Head or Chest“ ،يوليو http://www.hrw.org/ ،2013
news/2013/07/28/egypt-many-protesters-shot-head-or-chest.
 85راجع عىل سبيل املثال“ :فضيحة محمد الغيطي ...أرضبوا إخوان األزهر بأيد من حديد ألنهم خونة أبناء الجاسوس
حسن البنا ومحمود حسني” ،نرشت من قبل “ 19 ،TheXMediaWarأكتوبر http://www.youtube. ،2013
com/watch?v=y0HgdoGILok؛ ديفيد كريكباترك،”Egypt Military Enlists Religion to Quell Ranks “ ،
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ذا نيويورك تاميز 52 ،أغسطس http://www.nytimes.com/2013/08/26/world/middleeast/egypt.< ،2013
.>html?pagewanted=all
 86أحمد كامل“ ،سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل املدارس واملساجد إىل سجون مؤقتة” ،صحيفة الوطن 24 ،يناير ،2014
http://www.elwatannews.com/news/details/403381؛ “سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل املدارس واملساجد إىل
معتقالت لإلخوان” ،املرصيون 24 ،يناير .http://bit.ly/1wz6giZ ،2014
 87عميد يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة هاتفية مع املؤلف ،مارس .2014
 88حامد ،مقابلة ،الجزء  8 ،4ديسمرب http://www.aljazeera.net/programs/pages/70e6c2b1-f62c-4a28-< ،2008
.>94e6-32abda60ea65#L4
 89رائد يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة 16 ،ابريل .2013
 90لواء سابق يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة 14 ،أبريل .2014
 91راجع “رسي وخطري :الفريق السييس ونية العسكر للسيطرة عىل اإلعالم وحريات ما بعد الثورة” ،نرشه محمد صالح2 ،
اكتوبر .http://www.youtube.com/watch?v=4OI6iL3VpyM ،2013
“ 92مرص :الجيش والرشطة ليسا يدا ً واحدة” ،العريب الجديد 23 ،نوفمرب http://www.alaraby.co.uk/< ،2014
.>politics/6f231f24-6bda-4515-ac53-452ca8e80e04
ِ
الثوابت يف السلوك التنظيمي لجامعة اإلخوان املسلمني .وأحد هذه الثوابت هو أن املعتقدات
 93هناك عد ٌد قليل من
األيديولوجية عادة ما تهمش يف أوقات األزمات واملضايقات .فدع ُم غز ٍو أجنبي ،عىل سبيل املثال ،هو خط أحمر أيديولوجي
للجامعة .ولكن جرى تجاهل هذا الخط يف العام  2003من قبل الفرع العراقي للجامعة والذي أيَّد الغزو بقيادة الواليات
املعي من قبل سلطات التحالف املؤقتة.
املتحدة .وقد أصبح اثنان من الفرع العراقي أعضا ًء يف مجلس الحكم العراقي َّ
ويف الجزائر ،طوال فرتة التسعينيات ،فإن جامعة اإلخوان هناك ،وحزب حركة مجتمع السلم ( ،)MSPانحازا إىل املجلس
العسكري يف سنة  1992وكانا مناوئني بشدة للتكتيكات العنيفة للجامعة اإلسالمية املسلحة ( )GIAوللخطاب الراديكايل
لجبهة اإلنقاذ اإلسالمية ( .)FISونتيجة لذلك ،أصبح حزب حركة مجتمع السلم ( )MSPرشيكاً يف عدة حكومات ائتالفية
وظل هذا املستوى من الرباغامتية ،وهو
جزائرية وتوىل العديد من الحقائب الوزارية يف فرتة ما بعد االنقالب يف الجزائرَّ .
سلوك ضعيف أيديولوجيا ،ثابتاً يف تكرار حدوثه يف مرص وخارجها منذ ثالثينيات القرن املايض.
 94لواء سابق يف القوات املسلحة املرصية ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة 13 ،أبريل .2014
 95ومع ذلك ،مل يحتفل بهذه التدابري بعض املنافسني السياسيني ملريس ،مبن يف ذلك بعض املجموعات الشبابية املؤيدة للثورة
واألحزاب السياسية ،ألنهم كانوا يخشون من متكني مريس ،وبالتايل كان هدفهم تجاهل أي إنجاز له .وعالوة عىل ذلك ،أثارت
هذه التدابري حذر العديد من القوى املوالية ملبارك ،مبن فيهم كبار البريوقراطيني والقادة العسكريني واألمنيني ،ووسائل
اإلعالم وكبار رجال األعامل.
 96استنفد مريس الخيار األول من خالل طرحه فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعليق اإلعالن الدستوري يف نوفمرب ،وقدَّم
هذا العرض إىل جبهة اإلنقاذ الوطني وإىل شخصيات معارضة أخرى يف  6ديسمرب  .2012ولكن ُرفض هذا العرض.
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 97مل يكن السادات ،مع ذلك ،منتخَباً بحري ٍة أو نزاهة ،وجاء من خلفية عسكرية.
 98الجرنال جاك ماسو ،القائد العام للقوات الفرنسية يف أملانيا (حيث ف َّر ديغول لفرتة وجيزة) ،يف الحالة الفرنسية يف عام
 ،1968والفريق أول الليثى ناصف ،رئيس الحرس الرئايس ،يف الحالة املرصية عام .1971
 99أجرى املؤلف  16مقابلة يف مرص وتركيا وقطر واململكة املتحدة ما بني أبريل  2013ومارس .2014
 100قدّرت “الرشوق” أن عدد املنتسبني لجامعة اإلخوان املسلمني كان يزيد عىل  861000عضو عامل يف  30مايو .2011
وذكر املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني ،الدكتور محمد بديع ،أنه ال توجد بيانات رسمية أو مسوحات تنظيمية
داخلية ( حول هذا املوضوع) ،لكنه أكد أن العدد يتجاوز  .750,000وأكد جمعة أمني عىل ما قاله بديع للمؤلف يف مقابلة
أجريت معه قبل وفاته .راجع “ حرص رسي ألعضاء اإلخوان” ،الرشوق 30 ،مايو http://www.masress.com/ ،2011
shorouk/466350؛ “لقاء فضيلة املرشد العام محمد بديع يف برنامج اتجاهات ،القناة األوىل املرصية ،الجزء األول” ،نرشت
من قبل “تراث اإلخوان” 29 ،مايو https://www.youtube.com/watch?v=o9Tqi5xei-U ،2011؛ جمعة أمني ،نائب
املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني ،مقابلة مع املؤلف ،لندن 31 ،مارس .2014
 101أمني ،مقابلة؛ إبراهيم منري ،عضو مكتب اإلرشاد ،مقابلة مع املؤلف ،لندن 31 ،مارس .2014
 102إسالم لطفي ،مقابلة مع املؤلف ،الدوحة 18 ،فرباير .2014
 103املرجع نفسه.
 104محمد سعد الكتاتني ،مقابلة مع أحمد منصور ،بال حدود ،قناة الجزيرة 25 ،أبريل https://www.youtube.< .2012
.>com/watch?v=awryOkW3AXA
 105أمني ،مقابلة.
 106منري ،مقابلة.
107
رص قاد ٌة آخرون من جامعة
قيادي سابق يف جامعة اإلخوان ،مقابلة مع املؤلف ،لندن 29 ،مارس  .2014ومع ذلك ،ي ُّ
اإلخوان وأعضاء مكتب اإلرشاد ،ممن أجريت مقابالت معهم ،أن التصويت عىل الرتشيح الرئايس حدث مرة واحدة فقط،
وذلك يف  3أبريل  ،2012وكانت النتيجة  56موافقة مقابل  52رفض.

 108فهمي هويدي“ ،وقعوا يف الفخ” ،الرشوق 2 ،أبريل http://www.shorouknews.com/columns/view.،2012
.aspx?cdate=01042012&id=2c3ddfd1-beb9-4e7e-9d23-f800997fa7d7
 109مصادر أخرى تذكر أن التصويت عىل الرتشيح الرئايس حدث ثالث مرات .راجع ،عىل سبيل املثال ،يوسف ندا ،مقابلة مع
أحمد منصور ،بال حدود ،قناة الجزيرة 16 ،أبريل .2014
 110بالنسبة لتأثري القمع عىل القرارات املتعلقة بانتهاج الدميقراطية ،والعالقات مع الخصوم السياسيني/األيديولوجيني،
والعنف السيايس ،راجع عاشور  ،The De-Radicalization of Jihadists ،شادي حميدTemptations of Power: Is� ،
( lamists and Illiberal Democracy in a New Middle Eastأكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد.)2014 ،
 111عضو يف مكتب اإلرشاد ،مقابلة.
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 112كانت أحداث محمد محمود واحدة من أعنف االشتباكات بني النشطاء املؤيدين للثورة وقوات األمن يف نوفمرب .2011
وكانت الرشارة التي أشعلت االحتجاجات “وثيقة السلمي” املذكورة آنفا ،لكن اإلحداث تصاعدت برسعة إىل حصا ٍر لوزارة
الداخلية من قبل نشطاء لهم مطالب متنوعة ،مبا فيها املساءلة والعدالة االنتقالية ،وتسليم السلطة ملدنيني منتخبني .وقد
قُتل أكرث من  50متظاهرا ً يف االشتباكات ،وبلغت األحداث ذروتها بإعالن املشري طنطاوي أن املجلس العسكري سيسلم
السلطة لرئيس منتخب بحلول يونيو ( 2012بدالً من يونيو  2013حسب املوعد األويل السابق).
 113خطاب خالد عودة خالل اعتصام ميدان رابعة العدوية“ :كلمة هامة جدا ً للدكتور خالد عبد القادر عودة من عىل
منصة رابعة العدوية يف  ،17-7-2013نرشت من قبل قناة الحوار 18 ،يوليو https://www.youtube.com/ ،2013
watch?v=B2DYihiqJWw.
 114مسؤول مرصي أول ،مقابلة مع املؤلف ،القاهرة ،أبريل .2013
 115دان رايرت وأالن ستام ،”Democracy, War Initiation, and Victory“ ،مراجعة العلوم السياسية األمريكية  ،92رقم 2
(يونيو .378-377 :)1998
 116مايكل براون وآخرون( Do Democracies Win their Wars? ،كامربيدج :مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،
.)2011
 117سريا.83 ، The Military Transition ،
 118ملزيد من التفاصيل ،راجع “ ،”Background Note on Egyptوزارة الخارجية األمريكية 19 ،مارس http://www. ،2012
state.gov/outofdate/bgn/egypt/196332.htm.
 119إرنستو لوندونو ،”U.S. to partially resume military aid to Egypt“ ،ذي واشنطن بوست 22 ،أبريل ،2014
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-to-partially-resume-military-aid-toegypt/2014/04/22/b25f68c6-ca91-11e3-93eb-6c0037dde2ad_story.html.
 120روبرت كاغان وآخرون ،”The Working Group on Egypt Writes to President Obama“ ،مؤسسة كارنيغي للسالم
العاملي 3 ،يونيو http://carnegieendowment.org/2014/06/03/working-group-on-egypt-writes-on-sisi- ،2014
s-election.
 121شارب ،مرص.13 ،
 122ندا ،مقابلة.
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عن املؤلف
عمر عاشور ،محارض أول يف الدراسات األمنية يف جامعة إكسرت (اململكة املتحدة) .وهو مؤلف :تحوالت الحركات اإلسالمية
املسلحة ،وإصالح القطاع األمني يف مرص :املعضالت والتحديات ،وتحليل اتجاه اإلسالميني يف ليبيا :الصعود والتحول
واملستقبل .للتواصل مع املؤلف O.Ashour@exeter.ac.uk :أو @DrOmarAshour

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد يف
املنطقة ويقدّم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية ،مركّزا ً
عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين ،بشأن أربعة مجاالت
أساسية:
()I
()II
()III
()VI

العالقات الدولية يف الرشق األوسط ،مع الرتكيز عىل أهم ّية العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني		
الرشق األوسط والواليات املتحدة وآسيا
الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات  ،مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر
االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط ،مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة
الحكم واإلصالح املؤسسايت ،مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني

يش ّجع مركز بروكنجز الدوحة ،الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت ،عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة
الرشق األوسط واملجتمع الدويل.
منذ تأسيسه ،استضاف املركز عرشات الخرباء من مختلف دول العامل ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك موائد
مستديرة ض ّمت شخصيات رفيعة املستوى ،وندوات السياسة ،ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً .وباإلضافة
إىل ذلك ،قام املركز بنرش سلسلة من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.

منشورات مركز بروكنجز الدوحة
2015
من التعاون إىل القمع :العالقات “اإلسالمية-العسكرية” يف مرص
دراسة تحليلية ،عمر عاشور
األردن الحصني :تشغيل األموال لتفعيل األعامل
موجز السياسة ،سلطان بركات وأندرو ليرب
العودة إىل غزة :نهج جديد إلعادة اإلعامر
موجز السياسة ،سلطان بركات وعمر شعبان
2014
تحديد معامل الدولة اإلسالمية
دراسة تحليلية ،تشارلز ليسرت
الوساطة القطرية :ما بني الطموحات واالنجازات
دراسة تحليلية ،سلطان بركات
موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2014
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة مبعهد بروكنجز
ما وراء الطائفية :الحرب الباردة الجديدة يف الرشق األوسط
دراسة تحليلية ،غريغوري غوس
األزمة املستمرة :تحليل املشهد العسكري يف سوريا
موجز السياسة ،تشارلز ليسرت
إعادة النظر يف قانون العزل السيايس يف ليبيا :تغي ٌري يف الوجوه أم تغي ٌري يف السلوك؟
ورقة مركز بروكنجز الدوحة-جامعة ستانفورد
أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونيس :اإلقناع ،اإلكراه ،أو تقديم التنازالت؟
دراسة تحليلية ،مونيكا ماركس

