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الديكتاتوريات العربـ
ّ
ُالوصاية الدينية
تفسد «عرس الديموقراطية»
خسرت الـ «ال» وربحت الـ «نعم» .ال يمكن النظر إلى معادلة
االستفتاء على التعديالت الدستورية بمنطق الحساب فقط،
وال سيما أن املعركة الديموقراطية أديرت بـ «منطق إلهي»،
أفسد على املصريني فرح االختيار
وائل عبد الفتاح

«ع ��رس ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ،ه �ك��ذا خرجت
الكليشيهات من مخازن قديمة لتصف
م�ش�ه�دًا ج��دي �دًا ب��ال �ك��ام��ل ،ش�ع��ب يدخل
كسرتها
م �س��رح ال �س �ي��اس��ة م ��ن ب ��واب ��ة
ّ
الثورة ،وبدت بالنسبة إلى البعض كأن
م��ا ح��دث م��ن ي��وم  ٢٥ك��ان��ون ال�ث��ان��ي لم
يكن سوى مقدمة لهذا اليوم ،والثورة لم
تقم إال من أجل تحرير الصندوق.
ّ
تصور يختصر الثورة في قفزة للقوى
وبالتحديد اإلخ��وان املسلمني
املنظمة،
ٍّ
والسلفيني ،ولكل تاريخه في التنظيم،
وال�ج�ي��ش باعتباره ق��ائ��د أورك�س�ت��را ما
بعد ال �ث��ورة ،لكنه ب�لا ن��وت��ة موسيقية،
ل ��دي ��ه ن �غ �م��ة ،ي � �ح ��اول ال� �ح� �ف ��اظ عليها
وت��رك�ي��ب ك��ل ال�ن�غ�م��ات ال�ن�ش��از لتصبح
لحن ال �ث��ورة ،أو اللحن ال��ذي ت�ع��زف به
الثورة انتصارها.
الثورة انتصرت أمس ،هذا نصف الخبر،
ل�ك��ن ق��وى اإلخ� ��وان وال�س�ل�ف�ي�ين أفسدت
ّ
سيحول
ال� �ف ��رح ،وه � ��ذا ال �ن �ص��ف ال � ��ذي
االنتصار الى مهمة تحتاج إلى الدفاع
ع �ن �ه��ا .ال �ح �ق �ي �ق��ة ت �ق ��ول إن «اإلخوان»
وال �س �ل �ف �ي�ي�ن ل �ي �س��وا وح� ��ده� ��م م� ��ن قال
«ن�ع��م» ،مجموعات يسارية وليبرالية،
ت �خ��اف م��ن ت �ح��ول ال �ج �ي��ش ال ��ى «مركز
األم��ل» بطول الفترة النتقالية ،صوتت
مع التعديالت التي تسحب القيادة من
«الكاكي» الى قوى مدنية تحقق أهداف
الثورة بطريق بعيد عن «العسكر».
لكن «نعم» اإلخوان والسلفيني ارتبطت
ب� ��إع �ل�ان ق � ��وة ح� �ش ��دت امل �ج �ت �م��ع تحت
شعارات الفاشية الدينية« ،نعم مع الله»
و«أن �ق��ذوا اإلس�ل��ام» .ل�ه��ذا ك��ان��ت «نعم»
م �خ �ت �ل �ف��ة ،ت �ح �م��ل م ��ؤش ��ر ال �خ �ط��ر ،كأن
نتيجة االس�ت�ف�ت��اء ه��ي م�ق��دم��ة لفاشية
الغالبية باسم الدين.
ول� � �ه � ��ذا ات � �خ� ��ذ ح� � � ��ادث االع � � �ت� � ��داء على
ال��دك�ت��ور محمد ال�ب��رادع��ي ب�ع�دًا رمزيًا،
ب��اع�ت�ب��اره م� ّ
�وج�ه��ًا ض��د ال �ق��وى املدنية،
ُ
أو «ال�ع�ل�م��ان�ي�ين» ،ك�م��ا وص �ف��ت معركة
اخ�ت�ص��رت االس�ت�ف�ت��اء ف��ي «ال �ح��رب ضد
امل � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة» م ��ن ن ��اح �ي ��ة ،و«حرب
الس �ت �ع��ادة ال� ��رزق ال �ض��ائ��ع» م��ن ناحية
ثانية.
االعتداء على البرادعي استخدم الهجوم
اللفظي وال �ج �س��دي ،وه��و م��ا ح��دث في
مواقع متعددة معظمها خارج القاهرة،
ح�ي��ث تضعف ق�ش��رة ال�ح��داث��ة ملصلحة
ال�ق��وى التقليدية ت�م��ام��ًا .االن�ت�ه��ازي��ة لم
تكن فقط في استخدام شعارات الشحن
ع�ل��ى أس ��اس ال��دف��اع ع��ن ال��دي��ن ،وطلب
ال �ت �ح��اق ب��ال �ج �ن��ة ع �ب��ر وض� ��ع الصوت
ف��ي ال�ص�ن��دوق .االن�ت�ه��ازي��ة ب��دأت مبكرًا
في اعتبار الثورة مجرد عملية تحرير
ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ،ك � ��أن اق� �ت� �ح ��ام الجماهير
ل �ل �م �ش �ه��د ،ل� ��م ي� �ك ��ن ب �س �ب��ب سياسات
اجتماعية غير عادلةّ ،وتحديث ناقص
ي�ص��ب ف��ي مصلحة ش��ط��ار يصطادون
ال�ث��روات ،وليس هناك ما يمنع اآلن من
تحويل شطارتهم ال��ى اصطياد الثورة
م ��ن أج ��ل اس �ت �م��رار ال �ن �ظ��ام ال �ق��دي��م في
قيادة جديدة تعيد توزيع ال�ث��روة على
شريحة صغيرة ،لكنها مختلفة.
االن� � �ت� � �ص � ��ار ف � ��ي االس � �ت � �ف � �ت� ��اء ل � ��م يكن

ان� �ت� �ص ��ارًا ،ل �ك �ن��ه ك �ش��ف م ��ا ي� �ح ��دث في
كواليس الثورة ،ليتوقف جماحها عند
ح��دود «ع��رس ال�ص�ن��دوق» ،وه��ذه داللة
مشهد دخول املاليني املسرح ،ليشاركوا
ف��ي ص�ن��ع امل�س�ت�ق�ب��ل ،ل�ك��ن ع�ب��ر بوابات
إلكترونية ج��دي��دة ،ت�ق��ود إل��ى استمرار
ن �ظ��ام اق �ت �ص��ادي ي �ق��وم ع �ل��ى ال� � ��رزق ،ال
اإلن� �ت ��اج ،ب�م�ع�ن��ى ي��رب��ط ال��دخ��ل بمزاج
ال�س�ل�ط��ة ،وق��درت�ه��ا ع�ل��ى ت�ك��وي��ن قنوات
مالية ،تربط بها أع��دادًا ضخمة تواجه
م��أزق ت�ع��ارض مصلحتها الضيقة في
س �ي��ر ع �ج�ل�ات ض ��خ األم� � � ��وال ،ح �ت��ى لو
ب �ع��ودة ال �ف �س��اد م��ا دام س�ي��وس��ع دائرة
توزيع نتاجه.
االستقرار هو عنوان هذه الشريحة التي
ذهبت إلى الصندوق تدافع عن استمرار
«اق�ت�ص��اد ال� ��رزق» ،ب�م��ا ف�ي��ه م��ن اعتماد
ع�ل��ى ال�غ�ي��ب وال �ق��وى ال�ع�ل��وي��ة .اقتصاد
عجالت
رزق انتقل م��ن ال�ح��اك��م ،م�ح��رك
ّ
امل � ��ال ،ال ��ى ال �ل��ه م �ص��در ال �ب��رك��ة وموزع
الرزق.
هنا التقت املصالح مع موزعي صكوك
ال�غ�ف��ران ال��دي�ن��ي ال��ذي��ن أخ��رج��وا أعدادًا
كبيرة من صمتهم ،لكن لكي ال تقع مصر

مصريات
بعد
تصويتهن
على
التعديالت
الدستورية
(محمود
حمس ــ
أ ف ب)

أس �ي��رة «أع� ��داء اإلس�ل��ام» .إن�ه��ا محاولة
ت �ك��وي��ن غ��ال �ب �ي��ة ،ت �ع �ي��د إن� �ت ��اج النظام
ال �ق��دي��م ب��وج��وه ج ��دي ��دة ،ت� ًظ�ه��ر قوتها
وت �م ��ارس ب�ل�ط�ج�ت�ه��ا ،وب� ��دال م��ن وكالء
الوطنية ،تصارع وكالء الله مع الثورة،
م�ت�ح��ال�ف�ين م��ع ردي ��ف ال �ح��زب الوطني،
واملستفيدين من تراكمات دولة «التحرر
الوطني» التي استعمرت أوطانها.
االستفتاء كان عملية فرز كبيرة للقوى
ال� �ث ��وري ��ة ،امل� �ن� �ح ��ازة إل� ��ى ق �ي��م املدينة،

ً
أوال ،والطبقات امل�ط��رودة من سياسات
ّ
ال�ت�ح��ول االق �ت �ص��ادي ال�ت��ي ص��ب��ت كلها
في مصلحة إقطاع سياسي واقتصادي
شهواني.
ال � �ث� ��ورة ل� ��م ت �ك ��ن ف �ق��ط ض� ��د شهوانية
املتوحشني ،بل أيضًا ضد األنساق التي
جعلتهم يوظفون كل عالقاتهم بالسلطة
في نظام مبارك ،واآلن يحاولون توظيف
ال�ص�ن��دوق ال ��ذي ح��ررت��ه ال �ث��ورة .لحظة
ح��اس �م��ة ي�ت�ص�ل��ب ف�ي�ه��ا ج �س��د الثورة،

يتخلص من رخاوته املستوعبة ألفكار
املدينة ،وتحررها من سلطان
ضد تعدد
ّ
وكالء الله وشطار اقتناص الثروات.
االس�ت�ف�ت��اء ل��م يكشف ف�ق��ط ع��ن ضراوة
اإلس�لام� ّ�ي�ين واح�ت�ك��اره��م لسلطة املنبر
(ف� ��ي ال� �ج ��ام ��ع) ،ال �ت ��ي ت ��ري ��د أن تسوق
الجماهير الى مبتغاها ،بل كشف أيضًا
عن سلطة أكثر قدرة على إخفاء معاملها،
وعلى ق�ي��ادة ال�ن��اس ف��ي ال�ش��ارع بسحر
ال� � � ��رزق ،وج �ع �ل �ه��م م �ث��ل ال �ع �ج ��وز الذي

ّ
 %77لـ«نعم» على التعديالت الدستورية
اختبر املصريون تجربة
جديدة .تهافتوا على مراكز
االقتراع للتصويت على
التعديالت الدستورية.
أظهرت النتائج تصويت
الناخبني
 77في املئة من
ّ
بـ«نعم» ،األمر الذي يعد في
مصلحة اإلخوان املسلمني

البرادعي خالل توجهه إلى االدالء بصوته
(محمود حمص ــ أ ف ب)

ه��ي امل ��رة األول� ��ى ف��ي ال �ت��اري��خ الحديث
التي يشعر فيها املصريون أن أصواتهم
س� �ت ��ؤخ ��ذ ك� �م ��ا ه� � ��ي ،م� ��ن دون تزوير.
ت �ه��اف �ت��وا ع �ل��ى م��راك��ز االق� �ت ��راع أول من
أم ��س ل�ل�ت�ص��وي��ت ب �ـ«ن �ع��م» أو «ال» ،في
االستفتاء على التعديالت الدستورية.
ال �ن �ت��ائ��ج ظ� �ه ��رت أم � ��س .وأع� �ل ��ن رئيس
اللجنة القضائية ،محمد أحمد عطية،
أن غالبية املصريني ّ
صوتوا بـ«نعم» في
االستفتاء على التعديالت الدستورية،
ال� �ت ��ي س �ت �س �م��ح ل �ل �ج �ي��ش ،ال� � ��ذي يدير
ش ��ؤون ال �ب�لاد ح��ال�ي��ًا ،ب��ال�ت�ح��رك سريعًا
إلجراء انتخابات .وقال إن « 77.2في املئة
من أكثر من  18.5مليون ناخب شاركوا
في التصويت ّأي��دوا التعديالت .وبلغت
نسبة اإلق�ب��ال  41.2ف��ي املئة م��ن ب�ين 45
م�ل�ي��ون ش�خ��ص ي�ح��ق ل�ه��م امل�ش��ارك��ة في
التصويت».
وف � ��ي ج � � ّ�و م� ��ن ال �ب �ه �ج ��ة ،أدل� � ��ى ماليني
املصريني بأصواتهم في االستفتاء الذي
ي��أم��ل امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ق��وات املسلحة
الحاكم أن يفتح الطريق إلجراء انتخابات
تشريعية ورئ��اس �ي��ة خ�ل�ال س�ت��ة أشهر.
وأغ�ل�ق��ت معظم ل�ج��ان االق �ت��راع أبوابها
ف��ي ال�س��اع��ة السابعة م��ن م�س��اء أول من
أمس ،فيما قرر املشرفون على االستفتاء
تمديد مهلة االق�ت��راع بضع ساعات ّفي
محافظة ق�ن��ا ف��ي ج�ن��وب ال �ب�لاد ،لتأخر
االق� �ت ��راع ف�ي�ه��ا ،ب�س�ب��ب غ �ي��اب اإلشراف
القضائي.
وقال مراقبون إن ّاإلقبال على التصويت
ف��اق امل�ت��وق��ع .ل�ك��ن وك��ال��ة أن �ب��اء «الشرق
األوسط» ذكرت أن أربع منظمات حقوقية

تقدمت بشكاوى إل��ى اللجنة القضائية
املشرفة على تنظيم االس�ت�ف�ت��اء ،بسبب
م �خ��ال �ف��ات وأخ � �ط� ��اء ش ��اب ��ت االقتراع.
وق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة إن امل �ن �ظ �م��ات رأت أن
«املخالفات واألخطاء املشكو منها تؤثر
على املعايير الدولية للنزاهة والشفافية
في إدارة العملية االنتخابية».
ب � � ّ�دا أن االق � �ت � ��راع ي �س �ي��ر س� �ي� �رًا حسنًا،
لكن ناخبًا ف��ي محافظة املنيا ،جنوبي
ال�ق��اه��رة ،ق��ال إن املشرفني على االقتراع
ف��ي اللجنة حيث ص� ّ�وت ل��م يطلبوا منه
غ�م��س إص�ب�ع��ه ف��ي ال�ح�ب��ر الفوسفوري
الذي يضمن عدم تكرار اإلدالء بالصوت.
وب�ع��د م��رور س��اع��ات على ب��دء االقتراع،
تجمهر ن��اخ�ب��ون غ��اض�ب��ون أم ��ام لجان
في مدينة املحلة الكبرى في دلتا النيل
وق ��رى ق��ري�ب��ة م�ن�ه��ا ،بسبب ت �ك��رار األمر
نفسه ف��ي ل�ج��ان ع��دة ف��ي محافظة قنا،
ف �ي �م��ا ق� ��ال ش �ه��ود ف ��ي ل �ج��ان أخ � ��رى إن
االقتراع لم يكن سريًا.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ري �ت �ش��ارد ه��وي��ت ،وهو
ع �ض��و ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان األوروب � � � ��ي يراقب
االق �ت��راع« ،ال ش��ك ف��ي أن ه��ذا االستفتاء
ه��و تغيير ه��ائ��ل م�ق��ارن��ة باالنتخابات
املاضية في مصر».
«ال �ن ��اس ك��ان��وا س �ع��داء رغ ��م األخطاء»،
هكذا ق��ال أحمد الحامي ،وه��و يقف في
طابور ّ
ضم نحو مئة ناخب ،أم��ام لجنة
اقتراع في القاهرة .وأض��اف« :عمري 53
عامًا ،ولم أنتخب من قبل ألن االنتخابات
ّ
كانت م� ّ
أصوت
�زورة» ،مضيفًا «أن��ا اآلن
للحرية».
ول ��دى م�ش��اه��دة رئ�ي��س مجلس الشعب

السابق فتحي س��رور ،ال��ذي ك��ان ّ
مقربًا
من الرئيس املخلوع حسني مبارك ،في
لجنة انتخابية ،ت�ع� ّ�رض لهجوم لفظي
من ثالثة ناخبني .وق��ال له أحدهم« :أما
زل �ت��م أح �ي��اء؟ ارح �ل��و ع�ن��ا م��ن فضلكم».
ّ
ك ��ذل ��ك ردد ن��اخ �ب��ون ه �ت��اف��ات مناوئة
ملحافظ القاهرة عبد العظيم وزي��ر لدى
بصوته ف��ي لجنة أخ��رى ،ونهره
إدالئ��ه
ً
أحدهم قائال «اطلع بره».
وب��دت جماعة اإلخ��وان املسلمني الرابح
األك� �ب ��ر .وأث �ن ��ى م��رش��ده��ا ال �ع ��ام محمد
ب��دي��ع ،ب�ع��دم��ا أدل ��ى ب�ص��وت��ه ً ف��ي إحدى
ال�ل�ج��ان ،على االستفتاء ق��ائ�لا« :إن��ه من
اإلس� �ل ��ام» .ون �ق��ل م��وق��ع ال �ج �م��اع��ة على
اإلن�ت��رن��ت ع��ن ب��دي��ع ق��ول� ّ�ه أي�ض��ًا« :شعب
مصر في هذا اليوم يسطر تاريخ مصر
ّ
الحديث ،ويسقط فترة الفساد ويسترد
حقه».
وإذ ّأيد ّ اإلخوان التعديالت الدستورية،
اص� � �ط � ��ف م �س �ي �ح � ّ�ي ��و م� �ح ��اف� �ظ ��ة املنيا
ف��ي ط��واب �ي��ر ط��وي �ل��ة ل �ي �ص� ّ�وت��وا برفض
ال� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات .وق � � � � ��ال س � �ع � �ي ��د وليام:
«س � ��أص � � ّ�وت ب �ل�ا ح �ت��ى ال ي �ح �ك��م مصر
اإلخ � ��وان امل�س�ل�م��ون أو ال �ح��زب الوطني
ويرجع الفساد».
م��ن جهة أخ��رى ،منع ع�ش��رات الناخبني
امل��دي��ر ال �ع��ام ال �س��اب��ق ل�ل��وك��ال��ة الدولية
ل �ل �ط��اق��ة ال� ��ذري� ��ة م �ح �م��د ال� �ب ��رادع ��ي من
االق� �ت ��راع ف��ي ل�ج�ن��ة ف��ي ال �ق��اه��رة ،حيث
ك� ��ان ق ��د ت ��وج ��ه إل �ي �ه��ا ل �ل ��إدالء بصوته
ف��ي االس�ت�ف�ت��اء .ودف��ع ال�ن��اخ�ب��ون شقيق
ال� �ب ��رادع ��ي ال � ��ذي ك� ��ان ي �ق��ف ف ��ي طابور
ال �ن��اخ �ب�ين ،م��ا أدى إل ��ى دف ��ع البرادعي

