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القوى السياسية تفسره على هواها ...وال تستجيب له

كان لبيان قائد الجيش املصري وقع الصاعقة على األطراف السياسية
في مصر .مع ذلك ،حاولت كل جهة أن تفسره ملصلحتها ،ورأت أنها هي
من تمثل اإلرادة الشعبية ،والجيش يقف في صفها .لكن من يعلم تاريخ
الجيش املصري ،يدرك أنه ال ينحاز لينصر ،بل ينحاز إلى املنتصر

لغز بيان الجيش
		
القاهرة ــ
مصطفى بسيوني
ت �ح��دث وزي� ��ر ال ��دف ��اع امل �ص��ري
والقائد العام للقوات املسلحة،
الفريق أول عبد الفتاح السيسي ،فأنصت
ال�ج�م�ي��ع؛ ف�م��ا ت�ع�ت�ق��ده أط� ��راف ال �ن��زاع في
مصر أن الجانب ،ال��ذي سينحاز الجيش
إليه ،سيكون هو الطرف املنتصر .لكن ما
قاله السيسي لم ّ
يعبر عن انحياز إلى ٍّ
أي
من الطرفني ،اللذين يستعدان ملواجهة «30
يونيو» ،املوعد املنتظر النطالق تظاهرات
إسقاط الرئيس محمد مرسي ،بعد أسبوع
ف�ق��ط .م��وج��ز ح��دي��ث السيسي ف��ي ال�ن��دوة
للقوات املسلحة ،أن الجيش لن
التثقيفية
ّ
يقف صامتًا ،وأن ��ه سيتدخل ملنع انهيار
ّ
ال��دول��ة ،وأن والء الجيش ملصر وشعبها،
ّ
وأن ّ انحيازه إلى إرادة الشعب .واألهم هو
ما مل��ح إليه من وج��ود فرصة أسبوع أمام
األط��راف كافة للتوصل إلى املصالحة؛ أنه
حقًا حديث يليق بمؤسسة وطنية تضع
في اعتبارها مصلحة األمة وتقدر مخاطر
اللحظة الراهنة.
ما قاله السيسي أول من أمس لم يتضمن
أي مفاجأة؛ فهو يأتي في السياق املعتاد
لألحاديث الصادرة عن مسؤولني بالقوات
ّ
املسلحة ،وال��ذي يتفادى دائمًا التعبير أو
ّ
التلميح ألي انحياز سياسي ،ويركز على
امل�ص�ل�ح��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��وط��ن ،واالن �ح �ي��از إل��ى
الشعب ورفض الفوضى وحياد املؤسسة
العسكرية ف��ي ال�ص��راع��ات السياسية إلى
آخر املقوالت الوطنية .املفاجأة جاءت من
خارج حديث السيسي ،ومن ردود األفعال
عليها؛ ف��أط��راف ال �ن��زاع ف��ي م�ص��ر تلقفوا
ٌّ
حديث السيسي ف��ورًا وأخ��ذ ك��ل منهم في
ّ
تفسيره وتحليله ملصلحته .الجميع رحب
بحديث السيسي وأثنى عليه وثمنه ،كما
لو كان هذا الحديث ُيعلن صراحة االنحياز
إلى كل طرف من األطراف.
جماعة اإلخ��وان املسلمني الحاكمة أعلنت
تقديرها ملا قاله السيسيّ ،
وعدت انحيازه
إلى «اإلرادة الشعبية» انحيازًا إلى الرئيس
مرسي ،الذي جاء عبر صناديق االنتخاب.
ورأت ف�ي��ه ت�ع�ب�ي�رًا ع��ن ان ��زع ��اج امل��ؤس�س��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة «م � ��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ع �ن��ف ال �ت��ي
ش�ه��دت�ه��ا ال �ب�ل�اد األس �ب ��وع امل��اض��ي تحت
دعاوى التظاهر ومحاوالت دفع البالد إلى
أت��ون الفوضى والفتنة والحرب الداخلية
ّ
وجر الشعب إلى الصراع واالقتتال والدماء،
مستغلة أج��واء الحرية والديموقراطية»،
كما ج��اء في حديث رئيس ح��زب «الحرية
وال�ع��دال��ة» ،محمد سعد الكتاتني .وذه��ب
البعض م��ن ق��ادة اإلخ ��وان إل��ى ح� ّ�د القول
ّ
إن ح��دي��ث ال�س�ي�س��ي ج ��اء بالتنسيق بني
وزي��ر الدفاع القائد العام للقوات املسلحة
ورئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات
ّ
املسلحة .وال��دل�ي��ل على ذل��ك ،أن السيسي
اتجه عقب حديثه مباشرة للقاء الرئيس.
ّ
م��ع أن م �ص��ادر ع�س�ك��ري��ة ،س�ب��ق أن أك ��دت
ّ
ّ
لـ«األخبار» ،أن اللقاء كان متشنجًا ،وعبر
خاللها مرسي عن امتعاضه بنبرة عالية.
كما ذه��ب تحالف م��ن األح��زاب اإلسالمية
امل�ص��ري��ة إل ��ى ال��دع��وة ل�ت�ظ��اه��رة مليونية
«مفتوحة» ي��وم الجمعة ،تأييدًا للرئيس
مرسي ،تحت شعار «الشرعية خط أحمر»،
بحسب ما أفاد حزب «الحرية والعدالة».
«ج�ب�ه��ة اإلن �ق��اذ»ال��وط �ن �ي��ة ،ال�ت��ي تتحالف
فيها أغلب قوى املعارضة رحبت ،بدورها،

ببيان السيسي .وكان تفسيرها ل�ـ«اإلرادة
الشعبية» ،ال�ت��ي ورد ف��ي ال�ب�ي��ان ،مختلفًا
ّ
تتجسد أكثر
عن صندوق االنتخاب؛ فهي
في الشارع وامليادين وماليني التوقيعات
التي جمعتها حملة «تمرد» .رأت املعارضة
أن ك�لام السيسي يتضمن تحذيرًا ملرسي
وجماعته ،ألنهم من يمتلك أدوات العنف
ويستخدمها ّ
ضد التظاهرات السلمية .أما
التظاهرات التي ستنطلق في  30حزيران،
فهي بالنسبة إليها تظاهرات سلمية ترفع
مطالب مشروعة ومدعومة بإرادة شعبية
أقوى من إرادة الصندوق.
ّ
ال�ح�ق�ي�ق��ة أن ك��ل ط ��رف م��ن أط� ��راف ال �ن��زاع
ينطلق ف��ي تفسيره لحديث السيسي من
ق�ن��اع�ت��ه وأم �ن �ي��ات��ه ،ال م ��ن ح��دي��ث ال��رج��ل
ّ
نفسه؛ فالقناعة السائدة أن الطرف ،الذي
ستنحاز إليه املؤسسة العسكرية ،سيكون
ه� ��و ال � �ط� ��رف ال� �ف ��ائ ��ز ف� ��ي ال� � �ص � ��راع .وه ��و

من يراهن
على تدخل
الجيش فقد
يكون مخطئًا
(غيانلويجي
غيرسيا ــ
ا ف ب)

اف �ت��راض ي �ب��دو ص�ح�ي��ح ن �ظ��ري��ًا .ف��ال�ق��وات
املسلحة هي القوة األكبر واألكثر تنظيمًا
وتماسكًا ،وإضافتها إلى أي طرف ستعني
حسمًا في ميزان القوى على األرض.
لكن ما جرى في مصر منذ الثورة وحتى

اآلن ال ي �م��ت إل ��ى ه ��ذا االف� �ت ��راض ب�ص�ل��ة؛
ففي كل ّ
مرة كانت التوقعات تنتشر بقرب
ُ
ت ��دخ ��ل ال �ج �ي��ش ،ب ��ل ط �ل ��ب م �ن��ه أك �ث ��ر من
م � ّ�رة ال �ت��دخ��ل ،ل�ك��ن ال�ج�ي��ش ك��ان يتجاهل
التوقعات وال �ن��داءات وي��راق��ب ال��وض��ع .لم

ّ
يتدخل الجيش لترجيح كفة الثورة على
ح�س�ن��ي م �ب ��ارك ،ب��ل ت��رك��ه ح�ت��ى أصبحت
الغلبة واضحة جدًا ملصلحة الثورة .وفي
م��وق�ع��ة ال�ج�م��ل ،ح�ين ك��ان ال�ج�ي��ش يحيط
ب�م�ي��دان التحرير والبلطجية يقتحمونه

العسكر بين «القبضة الحديدية» والتسوية السياسية
يسير الجيش في خطني
متوازيني للتعامل مع أزمة 30
يونيو :وضع خطة عسكرية
ملنع االنزالق الدموي ،وأخرى
سياسية لجمع شمل األطراف
وحثهم على التوافق .لكن
يبدو أن عناد السياسيني
يجعل املواجهة حتمية

إيمان إبراهيم
ل � �ق� ��د ب� � � ��دأ ال � �ج � �ي� ��ش امل � �ص� ��ري
ً
ف� �ع�ل�ا ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط ��ة ع �س �ك��ري��ة
وأم�ن�ي��ة للسيطرة على األم��ور
وضبط العنف املتوقع مع تظاهرات «30
يونيو» املقبلة ،في م��وازاة إطالقه ملبادرة
سياسية لجمع األفرقاء ،وجدت عنادًا من
املتخاصمني.
ّ
ورغ��م أن تسريبات التدريبات العسكرية
والبدنية ألعضاء الجماعة اإلخوانية إلى
ّ
ج��ان��ب تسلح فصائل إسالمية بترسانه
ّ
أس�ل�ح��ة ،أقلقت امل��ؤس�س��ة العسكرية ،ف��إن
ت �ق��اري��ر رص� ��د ج �ه��از امل� �خ ��اب ��رات ال �ع��ام��ة
ّ
مكنتهم م��ن التحفظ ع�ل��ى ك�م�ي��ات هائلة
من األسلحة ،إضافة إلى مبادرات األهالي
واإلبالغ عن الشقق املشبوهة ،التي يقطن
فيها أجانب غير مصريني ،أم� ٌ
�ور أسهمت
إي � �ج ��اب ��ًا ف � ��ي ت� �ط ��وي ��ق ب� �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق،
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع� ّ�ج ب��ال�ع�ن��اص��ر امل�ش�ت�ب��ه في
اش �ت��راك �ه��ا ب��أع �م��ال ع�ن��ف ض � ّ�د امل�ص��ري�ين

خالل األيام القادمة.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ق��ال��ت م �ص��ادر عسكرية
ّ
م �س��ؤول��ة إن خ�ط��ة «ال�ق�ب�ض��ة ال�ح��دي��دي��ة»
ّ
ال �خ��اص��ة ب��ال�ج�ي��ش دخ �ل��ت ح��ي��ز التنفيذ
الفعلي عقب بدء عناصر القوات الخاصة
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ،ال�ت��ي تتضمن
ألوية (الصاعقة ،املظالت ،املشاة ،فرقة ،777
فرقة  ،)999استعداداتها ،وفقًا لسيناريو
إحكام السيطرة على التجاوزات الدموية
املتوقعة ،مع رفع درجة االستعداد القتالي.
التسلسل الزمني إلجراءات تعامل القوات
املسلحة ،وفقًا للمصادر نفسها ،ستكون
بإنزال عدد من املدرعات التابعة لسالحي
امل ��درع ��ات وامل � �ظ �ل�ات ،ت��راف �ق �ه��ا ق� ��وات من
س�ل�اح امل�ش��اة وع�ن��اص��ر م��ن َ«ال �ل��واء فهد»
(ل � ��واء ال �ت��أم �ي �ن��ات) ،وس � ُ�ي ��دف ��ع ب�ع�ن��اص��ر
أخرى من األسلحة املختلفة ،مع االعتماد
على طائرات االستطالع ،لرصد ما يدور
في ال�ش��ارع امل�ص��ري ،وإن��زال امل��درع��ات من
ل��واءات التأمني ،م��ع االستعانة باملهمات
ال �ق �ت��ال �ي��ة «ال� �ق ��وات ال �خ��اص��ة ب��ال�ج�ي��ش»،

في تأمني املنشآت األكثر حيوية ،ك��وزارة
الداخلية وال��دف��اع .وترافقهم ق��وات تابعة
للشرطة العسكرية ،مع األخذ في االعتبار
أن ��ه ل��ن ُي �س �ت �خ� َ�دم أي أس�ل�ح��ة ث�ق�ي�ل��ة عند
التعامل مع حاملي السالح.
ه� ��ذه ال� �خ� �ط ��وات ال �ع �س �ك��ري��ة ت �ت��زام��ن م��ع
ت �ح��رك��ات س�ي��اس�ي��ة ح�ث�ي�ث��ة إلع� ��ادة جمع
شمل العائلة املصرية وضمها إلى طاولة
ح ��وار ت�ب�ن��ى ف�ك��رت�ه��ا ال�س�ي�س��ي ف��ي بيانه
األخ �ي��ر ،وي�ت��ول��ى تنفيذها م�س��اع��د وزي��ر
ال ��دف ��اع ل �ش��ؤون ال�ت�س�ل�ي��ح ال� �ل ��واء محمد
ال �ع �ص ��ار .غ �ي��ر أن ع �ن��اد ط��رف��ي امل �ع��ادل��ة
ً
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي م �ص��ر «ال ��رئ� �ي ��س م�م�ث�لا
لجماعة اإلخ ��وان ،اإلن�ق��اذ ممثلة م��ن قبل
بعض ق��وى امل�ع��ارض��ة» ،يدخل ال�ب�لاد في
م�ع�ت��رك دم ��وي وي�ن�ب��ئ ب��أس��وأ مشهد في
التاريخ املصري.
وك��ان ال�لاف��ت ف��ي ق��راءة موقف الحكومة،
أم � � � ��س ،ع � � ��دم ت � ��وص � ��ل أع � � �ض � ��اء م �ج �ل��س
ال��دف��اع ال��وط�ن��ي إل��ى ح��ل وس�ط��ي يرضي
ج�م�ي��ع األط � ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ت�ش��اح�ن��ة،

دعوة إلى التوافق ال تلقى آذانًا صاغية
بيسان كساب
ُ
ف� � � ِّ�س� � ��رت ت� �ل ��ك «امل � �ه � �ل� ��ة» ال �ت��ي
م �ن �ح �ه��ا وزي� � � ��ر ال� � ��دف� � ��اع ،ع�ب��د
ال �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي ،ف ��ي ب�ي��ان��ه
أول م� ��ن أم � � ��س ،ل �ل �خ �ص��وم ال �س �ي��اس �ي�ين
لتصفية خالفاتهم ،بأنها دع��وة واضحة
ل �ل �ح��وار ب�ي�ن اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن ،وم� ��ن أم��ام �ه��م
رئيس الجمهورية ،واملعارضة .وف��ي هذه
ال�ح��ال��ة ي�ك��ون ال �ح��وار ه��و آل�ي��ة امتصاص
االحتجاجات قبل نشوبها.
ّ
هذا التفسير له ما يعززه؛ فبيان السيسي
ّ
كان واضحًا ،حني قال إن «القوات املسلحة
تدعو الجميع دون أي مزايدات حفاظًا على
ال�ش��رع�ي��ة إلي �ج��اد ص�ي�غ��ة ت�ف��اه��م وت��واف��ق
ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها

ولدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق
خالله الكثير» .
ك� ��ان ح� ��زب «ال� �ح ��ري ��ة وال � �ع� ��دال� ��ة» ،ال � ��ذراع
السياسية لجماعة اإلخ��وان املسلمني ،أول
من انتهز الفرصة بسرعة ،وأصدر رئيسه،
محمد سعد ال�ك�ت��ان��ي ،بيانًا دع��ا فيه إلى
ً
ال� �ح ��وار ،ق��ائ�ل�ا إن ال �ح��زب ي �ج��دد «دع��وت��ه
ألح� ��زاب امل �ع��ارض��ة ب��االس�ت�ج��اب��ة ل��دع��وات
ال� �ح ��وار امل �ت �ك��ررة ل �ل��وق��وف م �ع��ًا ف ��ي وج��ه
م �ح ��اوالت أع � ��داء ال �ث ��ورة امل�س�ت�م�ي�ت��ة ل�ج� ّ�ر
البالد للفوضى والعنف».
لكن «جبهة اإلنقاذ الوطني» ،أبرز تحالف
معارض ،لم تعقب على تلك الدعوة ،واكتفت
ببيان مقتضب قالت فيه إنها تقدر تنحي
ال�ق��وات املسلحة إلرادة الشعب وحرصها
على أمن الوطن ورفضها ترويع املواطنني،

لكن دون أي تعقيب على الدعوة للحوار.
م �ص��در مطلع وق �ي��ادي ب ��ارز ف��ي الجبهة،
طلب ع��دم ذك��ر ا ّس�م��ه ،ق��ال ل �ـ«األخ �ب��ار» ،إن
ال�ج�ب�ه��ة ل��م ت�ت�ل��ق أي دع � ��وات رس�م�ي��ة من
أي ط��رف ل�ل��دخ��ول ف��ي ح ��وار م��ع مؤسسة
ال��رئ��اس��ة أو ج �م��اع��ة اإلخ � � ��وان« ،غ �ي��ر أن��ه
ّ
ينبغي التأكيد هنا أن الجبهة تعتبر أن
أوان ال�ح��وار مع ه��ذا النظام قد ول��ى حتى
إن ق ��رر اآلن ال �ت��راج��ع ع��ن رف �ض��ه مل�ط��ال��ب
الجبهة األربعة التي أعلنتها قبل أكثر من
ش�ه��ري��ن وتتمثل ف��ي :إق��ال��ة ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وصياغة
قانون توافقي النتخابات مجلس النواب»،
مشيرًا إلى أن «طول تجاهله (للنظام) لتلك
املطالب جعل سقفها يرتفع» .وأوض��ح أن
الجبهة ال يمكنها املوافقة على إجراء حوار،

