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على الغالف
قبل أشهر ،تحديدًا في
تشرين األول /أكتوبر
الماضي ،كان واضحًا أن
مصر ،الجمهورية الثالثة وما
بعدها ،تدخل نفقًا مظلمًا،
جراء إقرار رزمة قوانين تعود
بها إلى ما هو أسوأ من
عهد الملكية (راجع العدد
 :3582السيسي على عرش
«مملكة الخوف») ،لكن أحدًا
لم يكسر جدار الخوف آنذاك،
ما دفع الدولة والمنظومة
ّ
التغول
القائمة اآلن إلى
أكثر في قمع الحريات،
وأحكام السجن الطويلة ،بل
أحيانًا القتل باسم «اإلعدام»،
إن لم يكن بالتصفية
الباردة .ال داعي الستجالب
َّ
المكرر عن المقارنة
الحديث
بين الطريقة التي عومل
بها أتباع نظام المخلوع
محمد حسني مبارك ،والتي
َ
يعامل بها اإلسالميون على
تصنيفاتهم ،أو المنتمون
إلى األحزاب اليسارية على
امتداد طيفها ،أو حتى
من ال ينتمي إال إلى بلده.
ّ
كله ًصار معروفًا ،لكن
عقال خبيثًا وماكرًا يعمل
يومًا بيوم ،وساعة بساعة،
لوضع أسس قوية لبقاء
حكمه ،مستفيدًا من أخطاء
ومن
مبارك ،ومحمد مرسيّ ،
سبقهما ،واضعًا البيض كله
في سلة األمن والقمع،
فهل سيبقى صامدًا؟

«دولة السيسي»:
باإلعدام جئناكم!
القاهرة ــــ األخبار
عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ال ـح ـق ــوق ـي ــة
امل ـصــريــة مـنــذ نـحــو عـقــديــن إليـقــاف
عقوبة اإلع ــدام ،إال أنـهــا لــم ت ـ ّ
ـؤد إلى
نتيجة في البلد الذي يعتمد اإلسالم
ّ
ويصدر
مـصــدرًا أساسيًا للتشريع،
بطريقة أو أخرى مفهوم كون اإلعدام
«ركـ ـن ــا أس ــاس ـي ــا» ال ي ـم ـكــن إلـ ـغ ــاؤه.
مــع ذل ــك ،أفـضــت تلك امل ـحــاوالت إلى
تخفيض معدالت تنفيذ اإلعدام على
نحو ملحوظ حتى قبل  ،2011وهو
تراجع ارتبط بـ«االستقرار األمني»
واقـتـصــار تنفيذ هــذه العقوبة على
املـتـهـمــن ف ــي ق ـضــايــا ق ـتــل جـنــائـيــة،
وفــق سـجــات الـقـضــاء .لكن املرحلة
ال ـت ــي ت ـلــت  ،2013وم ــا ت ـعـ ّـرضــت له
قـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش والـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،س ـ ــواء
ب ــاس ـت ـه ــداف امل ـب ــان ــي أو ال ــوح ــدات
ّ
الـعـسـكــريــة وق ـيــادات ـهــا ،شــكــل نقطة
فارقة في ملف اإلعدام.
ُ ّ
ف ــي اإلعـ ــدامـ ــات األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي نــفــذ
ف ـي ـه ــا الـ ـحـ ـك ــم بـ ـح ــق ت ـس ـع ــة ش ـب ــان
متهمني بــاملـشــاركــة فــي قـتــل النائب
الـ ـع ــام ه ـش ــام ب ــرك ــات ف ــي مـنـتـصــف
 ،2015ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنـ ــه ل ــم تـصــدر
بيانات إدانــة إال عن «منظمة العفو
الدولية» وبعض الجهات الحقوقية،
ف ــي «ص ـم ــت م ــري ــب» داخ ـل ـي ــا ،وإل ــى
ح ـ ّـد م ــا خ ــارج ـي ــا ،بــاسـتـثـنــاء ال ــدول
القريبة مــن أفـكــار جماعة «اإلخ ــوان
املسلمون» املحظورة وفــق تصنيف
ال ــدول ــة .صحيح أن ال ـقــرار وتنفيذه
جاءا في قضية تعتبر «أعنف عملية
اغـتـيــال ملـســؤول مـصــري» منذ نحو
عقدين ،وفي توقيت بدا ردًا انتقاميًا
ع ـل ــى م ـق ـتــل ش ــرط ـي ــن ف ــي ال ـق ــاه ــرة
و 16ج ـنــديــا ف ــي س ـي ـن ــاء ،ك ـمــا تــرى
أوس ــاط فــي الــدولــة ،لكن الخطير أن
األخ ـيــرة تتجه إلــى تنفيذ مــزيــد من
اإلعــدامــات .إذ خــال شـبــاط /فبراير
 2019وح ــده ،جــرى تنفيذ  15حكمًا
بــاملـجـمــل ،جميعها بـمــوجــب أحـكــام

تبدو «دولة السيسي»
قوية لكن الرغبة في
الثأر تتزايد يومًا بعد آخر

ق ـض ــائ ـي ــة نـ ـه ــائـ ـي ــة ،وه ـ ــو م ـ ــا ت ــرى
فـيــه تـلــك األوس ـ ــاط «ض ـ ـ ــرورة» ،وإال
انتهت هيبة الدولة وقوتها ،ومن ثم
االستقرار.

اإلجراءات تغيرت

ً
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء قـ ـلـ ـي ــا ،ك ــان
ي ـف ـتــرض ،وف ــق إج ـ ـ ــراءات الـتـقــاضــي
ق ـب ــل ن ـح ــو أرب ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،أن ت ـمـ ّـر
ال ـق ـض ـيــة ع ـل ــى ت ـس ـعــة ق ـض ــاة خ ــال
ثالث مراحل آخرها محكمة النقض.
كما يشترط القانون لتنفيذ اإلعدام
إجماع آراء املحكمة ،ثم تأتي األحكام
َّ
لتؤيد
مــن الــدرجــة األول ــى بــاإلعــدام،
الحقًا من آخــر درجتني .كل ذلــك كان
ي ـس ـت ـغــرق وق ـت ــا ي ـ ـتـ ــراوح ب ــن ث ــاث
وست سنوات ،وفق طبيعة القضية
وأوراق ـهــا وانتظام العمل بالتوازي
ً
مــع مـئــات الـقـضــايــا األخـ ــرى .فمثال،
عقوبة اإلع ــدام بحق أربـعــة متهمني
بــاغـتـصــاب سـيــدة فــي محافظة كفر
ا ُل ـش ـي ــخ ف ــي دلـ ـت ــا م ـص ــر ف ــي ،2006
نفذت في  2016بعد استنفاد مراحل
التقاضي ،أي أن القضية استغرقت
عشر سنوات.
ً
لكن تعديال أدخله البرملان الحالي،
بسبب الشكاوى من طــول القضايا،
اختزل مراحل التقاضي إلــى اثنتني
ً
فقط بــدال من ثــاث .وفي كل مرحلة،
ي ـن ـظ ــر ث ــاث ــة قـ ـض ــاة فـ ــي ال ـق ـض ـيــة.
ًّ
ص ـح ـيــح أن االخ ـ ـتـ ــزال ي ـب ــدو م ـخــا

بمزيد من الضمانات ،لكنه اختصر
الوقت كما تريد الدولة ومؤيدوها.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،مـ ـن ــذ  ،2011ب ـ ـ ــدأ «م ـج ـل ــس
ال ـق ـضــاء األع ـل ــى» تـخـصـيــص دوائ ــر
مل ـح ــاك ـم ــة امل ـت ـه ـم ــن فـ ــي «ال ـق ـض ــاي ــا
املهمة» بتشكيل قضائي اعتيادي،
فـتـ ّـم تـفــريــغ دوائ ــر جنائية ملحاكمة
املتهمني مــن أجــل سرعة الفصل في
القضية ،كي ال ينشغل القاضي في
قضايا أخرى مقابل التي فيها أعداد
كبيرة من املتهمني.
هذه السياسة ّ
تم التوسع فيها بعد
أح ـ ــداث « 30ي ــون ـي ــو» ،م ــع اس ـت ـمــرار
الـنـظــر ف ــي جـلـســات الـتـقــاضــي على
نـ ـح ــو اس ـت ـث ـن ــائ ــي فـ ــي «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة»؛ لـ ـع ــوام ــل م ـث ــل ص ـعــوبــة
تأمني جميع املتهمني ضمن عملية
النقل ،والسعة االستيعابية ألقفاص
االحتجاز ،وغيرها من اللوجستيات
ّ
التي حتمت انتقال القضاة من «دار
القضاء العالي» وســط القاهرة إلى
األكاديمية استثنائيًا.
أمــا في االعـتــداءات التي وقعت على
أقسام الشرطة ّإبان «ثورة  25يناير»،
ف ـ ـحـ ــوكـ ــم ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون
األمنيون بتهمة استخدام القوة في
وج ــه املـتـظــاهــريــن الــذيــن سـعــوا إلــى
إسقاط النظام وتغييره .لكن بعد «30
يونيو» لم ُت َّ
وجه أي اتهامات إليهم،
ب ــل إل ــى امل ـت ـظــاهــريــن ال ــذي ــن تنتمي
غالبيتهم إل ــى الـتـيــار اإلس ــام ــي أو
يــوص ـفــون بــأنـهــم مـتـعــاطـفــون مـعــه،
وكان أهمها «السعي إلى قلب نظام
الحكم» و«القتل العمد».

منها ،بل ألن الخسائر في الحالتني
مختلفة كليًا .ففي « 25يـنــايــر» كان
الـضـحــايــا مــن الـشـبــاب املـتـظــاهــريــن،
ف ــي ح ــن أن ال ـض ـبــاط فـ ــروا هــاربــن
تاركني أسلحتهم ومالبسهم بعدما

ُ
اســتـنــزفــت قــواتـهــم وف ـقــدوا االتـصــال
 ،2013ك ــان العنف
بــال ـق ـيــادات .وف ــي
َّ
ً
متبادال بني الدولة ُممثلة في الشرطة
ومدعومة ُ بوحدات من الجيش ،وبني
مواطنني قتل منهم املئات.
ّ
هكذا ،خلفت املصادمات التي أعقبت
« 30يــون ـيــو» ،ب ــن ال ــدول ــة الـجــديــدة
بقيادة عبد الفتاح السيسي ،وبني
أن ـصــار الــرئـيــس اإلس ــام ــي امل ـعــزول
م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي ،ع ـم ـل ـيــة دمـ ــويـ ــة لــم
يستطع أحــد إيقافها حتى اآلن ،وال
يبدو أن هناك أي دالالت على السعي
إلـ ــى ذل ـ ــك .وهـ ـن ــا ،ي ـس ـت ـخــدم ال ـن ـظــام
الحالي اإلخـفــاء القسري والتعذيب
والتصفية خــارج القانون للرد على
مـ ــا يـ ـق ــول إنـ ـه ــا «حـ ـ ــرب ع ـص ــاب ــات»
يـشـنـهــا م ـت ـطــرفــون ضـ ــده ف ــي امل ــدن
امل ـصــريــة عــامــة ،بـجــانــب ال ـحــرب مع

«والية سيناء» وتنظيمات أخرى في
سيناء.
ج ـ ــراء ذل ـ ــك ،بـ ــات امل ـج ـت ـمــع امل ـصــري
ً
أك ـثــر ت ـق ـبــا مل ـســألــة تـنـفـيــذ اإلع ـ ــدام،
وحتى أحكام املؤبد والسجن املشدد
لشباب في بداية حياتهم ،إذ صارت
قضاياهم تفتقد التعاطف على األقل
ظ ــاه ــري ــا ،رب ـم ــا خ ــوف ــا م ــن الـتـقــاريــر
األمـنـيــة مــع وج ــود مخبرين فــي كل
مـكــان ،وربـمــا تــأثـرًا بــاآللــة اإلعالمية
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ب ـ ـشـ ــدة عـ ـل ــى تــرس ـيــخ
صـ ــورة ذه ـن ـيــة ل ــدى امل ــواط ـن ــن بــأن
عــودة األمــن والقضاء على الفوضى
لن يحدث إال بهذه الطريقة.
وب ـ ـشـ ــأن ت ـن ـف ـيــذ اإلع ـ ـ ــدام ـ ـ ــات ،ي ـبــدو
الـ ـسـ ـي ــاق ال ــرسـ ـم ــي م ـ ـبـ ــررًا إل ـ ــى حــد
كبير بحجة «تنفيذ القانون بجميع
خـ ـطـ ــواتـ ــه م ـ ــن دون أي اس ـت ـث ـن ــاء،

ـاض عــاديــة وغير
وع ـبــر درجـ ــات ت ـقـ ٍ
استثنائية» .وعلى املديني املتوسط
والبعيد ،يواصل النظام تنفيذ هذه
اإلع ــدام ــات ،إضــافــة إل ــى املـمــارســات
األمنية املنظمة ملواجهة اإلسالميني
ّ
وتـحـجـيـمـهــم ،وهـ ــو م ــا ي ــول ــد طــاقــة
غضب تجاهه تتزايد يومًا بعد آخر،
خصوصًا مع فقدان األمل في القدرة
على التغيير .أيــا يـكــن ،تـبــدو «دولــة
الـسـيـســي» قــويــة عـسـكــريــا ونظاميًا
فــي مــواجـهــة أي تـحــركــات مناهضة
لها ،لكن املــؤكــد أن حالة الرغبة في
ـأر ال ـت ــي ت ـتــزايــد ي ــوم ــا ب ـعــد آخــر
ال ـث ـ ُ
لدى أسر هؤالء وأصدقائهم ستكون
ً
لها تبعات مستقبال ،خصوصًا أن
ً
العامل األمني وحده لن يكون كفيال
بــال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـت ـحــركــات ال ـفــرديــة
املناهضة للدولة.

ً
بات المجتمع المصري أكثر تقبال لمسألة تنفيذ اإلعدام (أ ف ب)

ح ـتــى ه ــذه امل ـقــارنــة ب ــن املـحــاكـمــات
بعد « 25يناير» و« 30يونيو» قد ال
تكون «منصفة»؛ ليس ألنه في ثورة
 2011ل ــم ُي ـق ـصــد ع ـم ـدًا ق ـتــل ضـبــاط
الشرطة وتصفيتهم ،وكذلك ضباط
الجيش الذين حموا أقسام الشرطة
بعد اقتحامها وفرار ضباط األخيرة

َ َ
األحزاب المعارضة ...في النفس األخير
القاهرة ــــ جالل خيرت

ّ
ُينتهك القانون يوميًا على أيدي من ُيفترض بهم أن ينفذوه (أ ف ب)

ق ـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة ،م ـ ّـر ع ــام ع ـلــى تــوقـيــف
املعارض اإلسالمي البارز ،رئيس حزب
«مـصــر الـقــويــة» ،عبد املنعم أبــو الفتوح،
من دون أن يحال على محاكمة حقيقية
أمام القضاء ،بل ّ
يتجدد حبسه احتياطيًا
على ذمــة اتـهــامــات وع ـبــارات فضفاضة
من بينها «السعي إلى قلب نظام الحكم».
حالة أبو الفتوح تتكرر حاليًا مع ناشطني
مــن ت ـيــارات مـعــارضــة للنظام ،وتحديدًا
حـ َ
ـزبــي «الـكــرامــة» و«الــدسـتــور» .صحيح
أن اســم األول ارتـبــط باملرشح الرئاسي
السابق حمدين صباحي ،والثاني بنائب
الرئيس املستقيل محمد البرادعي ،لكن
ال ــرج ـل ــن ل ـيــس ل ـه ـمــا ع ــاق ــة بــالـحــزبــن
حاليًا ،فيما يتعرض الشباب املنتمون

وليد شرارة
ُ
منطق واحد يحكم اإلعدامات التي نفذت في مصر بعد محاكمات صورية استندت إلى اعترافات
متهمني ّ
تعرضوا لتعذيب وحشي ،وخنق الحريات السياسية واإلعالمية والنقابية ،واالعتقاالت
ُ
ّ
العشوائية ،وهو منطق ما سمي «الحرب على اإلرهاب» .نحن أمام نسخة محلية وإقليمية ملنطق
ّ
الحرب العاملية على اإلره ــاب التي شنتها إدارة بــوش االبــن بذريعة عمليات  11أيلول .2001
قدمت الواليات املتحدة آنذاك تعريفًا فضفاضًا ومطاطيًا لإلرهاب ،ليشمل عمليًا جميع أعدائها
وخصومها على صعيد الكوكب .بقية القصة باتت معروفة :غزو العراق بعد غزو أفغانستان،
دعــم مطلق لسياسة آريـيــل ش ــارون حيال الفلسطينيني ،الـعــدوان اإلسرائيلي على لبنان عام
ُ
 ...2006أمــا على املستوى األمـنــي والـقــانــونــي ،فقد ط ـ ِّـو َرت ترسانة قانونية قمعيةُ ،وو ِّسـ َـعــت
صالحيات أجـهــزة األمــن إلــى درجــة فــرض حالة استثناء حقيقية تسمح للحكومة األميركية
باللجوء إلــى اإلج ــراءات التي تراها مناسبة لترويع خصومها في داخــل أراضيها وخارجها،
والتنكيل بهم إذا استطاعت ذلك.
كنا أمام مسعى العتماد إدارة أمنية وعسكرية للصراعات السياسية واالجتماعية التي يشهدها
الـعــالــم ،فــي جــزء مــن مـشــروع املحافظني الـجــدد لـفــرض «ق ــرن أمـيــركــي جــديــد» على بقية دول
املعمورة وشعوبها بالقوة .هذا املسعى العتماد اإلدارة األمنية والعسكرية للصراعات السياسية
واالجتماعية ،التي تشهدها بــدرجــات حــدة متفاوتة جميع مجتمعات العالم ،يشكل نموذجًا
إرشاديًا ملنظومة القوى املحافظة العربية ،أي محور السعودية ـ ـ اإلمــارات ـ ـ مصر .االنفجارات
االجتماعية الكبرى التي وقعت في البلدان العربية مع بدايات عام  ،2011والتي ّ
سماها البعض
ـ ـ نتيجة بالدته الفكرية أو انحيازاته األيديولوجية ـ ـ «ربيعًا عربيًا» ّ
تيمنًا بربيع بــراغ ،1968
راعت أطراف املنظومة املحافظة إلى ّ
حد دفعها إلى تبني نهج االستئصال حفاظًا على استقرار
ّ
األوضاع القائمة ،وعدم الشروع في ّأي إصالحات جدية تحد من احتكارها للسلطة ،وللمغانم
الهائلة الناجمة عنه.

االستئصال واالستقرار

ّ
«حمام دم» لن يتوقف؟

إليهما ،رغم أنهم يعملون على استحياء
ف ــي الـ ـش ــارع ،لـحـمـلــة ش ــرس ــة ت ــؤك ــد أنــه
لــم يـعــد ه ـنــاك م ـجــال مل ـمــارســة أي عمل
سياسي يعارض الدولة ورئيسها.
مع ذلــك ،خــاض أعضاء «الدستور» قبل
أسابيع انتخابات نــادرًا ما تحدث داخل
األحـ ـ ـ ــزاب املـ ـص ــري ــة ،ارت ـب ـط ــت بــرئــاســة
الـحــزب ،وفــاز فيها عــاء الخيام ،بعدما
ق ــرر األعـ ـض ــاء تـنـحـيــة ال ـخ ــاف ــات الـتــي
نشبت بينهم جانبًا ،والتركيز على العمل
السياسي حاليًا ،إلى جانب املشاركة في
ح ـمــات م ـيــدان ـيــة ملـنــاهـضــة الـتـعــديــات
الدستورية املـقــررة .لكن ســرعــان مــا ّتم
القبض على خمسة من أعضاء الحزب
ً
ال يزال مكانهم مجهوال.
رســالــة واضـحــة يـقــول فيها عبد الفتاح
السيسي إنــه لــن يسمح بخلق أي كيان

استراتيجية السيسي
حالة الحرب الدائمة

ّ
منظم قــادر على انـتـقــاده .يتبع الرئيس
س ـي ــاس ــة ال ــرع ــب وال ـت ــره ـي ــب امل ـب ــاش ــرة
لألعضاء ،وأي شخص يتعاطف معهم،
فــي وقــت باتت فيه جميع األح ــزاب التي
تـحـمــل تــوج ـهــات امل ـعــارضــة ف ــي قبضة
الــدولــة على نحو غير قانوني .وقــد كان
املــدخــل إل ــى ذل ــك إث ــارة خــافــات داخلية
بني قيادات تلك األحزاب ،وإطالق حمالت
ت ـش ـك ـي ــك فـ ــي ش ــرع ـي ـت ـه ــا ،بــاس ـت ـث ـنــاء
«الــدسـتــور» الــذي نجا مــن هــذا األسلوب
حتى اآلن.
أما «الكرامة» ،فألقي القبض على أربعة
من أعضائه الشباب ،من بينهم طالب
ف ــي ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ،ب ـعــد خــروج ـهــم
م ــن م ـق ـ ّـر الـ ـح ــزب ،ع ـقــب مـشــاركـتـهــم
فــي احتفالية أقـيـمــت بمناسبة ذكــرى
«ث ــورة يـنــايــر» ،فيما جــاء القبض على

َ
امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ي ـح ـي ــي ح ـس ــن عـبــد
ال ـ ـهـ ــادي والـ ــدك ـ ـتـ ــور رائـ ـ ــد ســامــة
مــن مـنــزلـيـهــا تـحــت بـنــد اتهامهما
بــ«االنـتـمــاء إل ــى جـمــاعــة مـحـظــورة،

تسعى األجهزة
األمنية إلى خلق
الفتنة داخل األحزاب
وضرب سمعة
قياداتها

والسعي إلى قلب نظام الحكم».
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي يـ ـتـ ـح ــدث
باستمرار عــن «دول ــة الـقــانــون» ،فإن
هذا القانون ُينتهك يوميًا على أيدي
مــن ُيـفـتــرض بـهــم أن ي ـن ـفــذوه ،ليس
بتقييد الحريات فقط ،بل باستخدام
عبارات فضفاضة لصياغة ُتهم ّ
تزج
باملعارضني فــي السجون ،مــن دون
إحالتهم على القضاء ،خاصة عندما
تـعـجــز األج ـه ــزة األمـنـيــة عــن توفير
أدل ــة إدان ــة لـعــدد كبير مــن املتهمني،
وعلى رأسهم الذين ال يظهرون في
ق ـن ــوات تـلـفــزيــونـيــة ت ـبــث م ــن خ ــارج
مصر .وفي «دولــة القانون» نفسها،
يلقي جهاز «األمــن الوطني» القبض
على املعارضني من منازلهم أو في
الشارع ،ويعمل على احتجازهم أليام

ق ـبــل أن ي ـظ ـهــروا الح ـق ــا ويــواج ـهــوا
قـ ــائ ـ ـمـ ــة جـ ـ ــاهـ ـ ــزة مـ ـ ــن االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ــداي ــة م ــن «اإلسـ ـ ــاءة إلــى
ً
الرئيس وانتقاد النظام» ،وصوال إلى
«االنتماء إلى جماعة محظورة تعمل
على قلب نظام الحكم».
في هذه املعامالت ،كما تفيد شهادات
كثيرة ،يواجه املعارضون أسوأ أنواع
اإلهانة ،كما ال يستطيعون التواصل
مع ذويهم أو محاميهم مطلقًا ،بينما
تبقى أماكن احتجاز غالبيتهم سرية.
وإن صــار ُيسمح ملحامني بــن حني
وآخ ــر بلقائهم ،لكن النيابة تماطل
ف ــي ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،وت ــرف ــض اإلفـ ــراج
عـنـهــم حـتــى إش ـعــار آخ ــر ،مستغلة
صالحية قانونية باستمرار الحبس
االحتياطي على ذمة االتهامات.

لم يكن لـ«اإلخوان املسلمني» ،الذين انضموا إلى االنتفاضات الشعبية في تونس ومصر بعد
انطالقتها ،مشروع ثــوري تغييري في ٍّأي من البلدين .لقد قــدم هــؤالء مجموعة من أوراق
والطبقات املسيطرة محليًا ،لتأكيد
االعتماد ورسائل حسن النيات إلى القوى الدولية املهيمنة
احترامهم لجميع التعهدات التي قطعتها املجموعات الحاكمة التي ُأ َ
زيحت بفضل االنتفاضات.
وفي مصر تحديدًا ،حرص «اإلخــوان» الذين كانوا أكبر قوة شعبية منظمة في البالد ،على
تظهير أنفسهم باعتبارهم الطرف األكثر قدرة على حكم البالد ،مع االستمرار في سياسات
االنـفـتــاح االقـتـصــادي والنيوليبرالية ،واالسـتـعــداد للمضي فــي التحالف االستراتيجي مع
ّ
الواليات املتحدة ،وعدم ّ
املس باتفاقيات كمب ديفيد .جل ما أعلنه «اإلخوان» أنهم سيكافحون
الفساد ،ويطبقون تعاليم البنك الدولي الخاصة بـ«الحوكمة الرشيدة» ،ويلتزمون قواعد اللعبة
الديمقراطية .البرنامج السياسي واالقـتـصــادي ـ ـ االجتماعي الــذي أعلنوه أوضــح أنهم في
أحسن األحوال أحد أحزاب يمني الوسط ،وأنهم يتخذون من تجربة «حزب العدالة والتنمية»
في تركيا نموذجًا ُيحتذى .لكنهم اصطدموا ،منذ فوز مرشحهم محمد مرسي باالنتخابات
َّ
الرئاسية ،بعداء «الدولة العميقة»ُ ،ممثلة أساسًا بمؤسسة الجيش ،لهم.
لم ينجحوا في السيطرة على أجهزة الدولة األمنية والعسكرية والقضائية ،وال على املؤسسات
اإلعالمية ،وعارضتهم غالبية طبقة رجــال األعـمــال ،وقطاعات معتبرة من الطبقات الوسطى
ً
الوثيقة االرتـبــاط بالدولة ومؤسساتها .فشل «اإلخ ــوان» فشال ذريعًا في بناء تحالف شعبي
ّ
عريض من أجل اإلصالح ،ألنهم تطلعوا في الحقيقة إلى نوع من الشراكة مع املؤسسة العسكرية
في حكم مصر .إال أن هذه األخيرة ،وهي القوة األخرى األعظم تأثيرًا ونفوذًا في البالد ،والتي
ُّ
كانت تسيطر في تلك الفترة على نحو  %40من االقتصاد ،لم تكن راغبة في الشراكة .اتهم
«اإلخوان» بمحاولة «أخونة» الدولة ،وأطيحوا بانقالب عسكري بعد احتجاجات شعبية ضخمة
ّ
ُ
ضدهم .ومنذ تلك اللحظة ،اعت ِم َدت سياسات استئصال بكل ما للكلمة من معنى بحقهم ،اتسعت
تدريجًا لتشمل قسمًا واسعًا من القوى السياسية واالجتماعية التي شاركت في انتفاضة 25
ّ
وبحجة الحرب على اإلرهــاب ،أجهز النظام املصري على مساحات الحرية التي ازدهرت
يناير.
بعد االنتفاضة ،وعاد إلى سياسات القمع والتنكيل باملعارضني.
وقد أصبحنا نعرف اليوم أن االنقالب في مصر حظي بتشجيع ودعم سخي جدًا من النظامني
اإلماراتي والسعودي ،اللذين شعرا بتهديد وجودي بعد االنتفاضات الشعبية العربية ،وعمال منذ
لحظاتها األولى على محاربتها وتنظيم الهجوم املضاد للقضاء عليها .وعلى عكس ما اعتقده
الكثيرون ،لم تعارض الواليات املتحدة االنقالب العسكري في مصر ،بل حظي هذا األخير بتأييد
غالبية أعضاء إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ،وبدعم الـ«بنتاغون» ،كما كشف كبير
مراسلي «نيويورك تايمز» في كتابه املهم «بني أيدي العسكر» .استند الكتاب إلى مقابالت عديدة
أجراها ديفيد كيركباتريك مع أعضاء في تلك اإلدارة ،أكدوا له أن الرسائل الودية لـ«اإلخوان» لم
َ
تلق آذانًا صاغية ،النعدام الثقة بهم ،بحجة أنهم يبطنون غير ما يظهرون .حتى إن االستخبارات
األميركية ،بحسب كيركباتريك ،عرفت باالنقالب قبل شهرين ،ولم تحرك ساكنًا ملنعه.
من البديهي أن تستدعي سياسات االستئصال ردود فعل عنيفة عليها .هذا الكالم ليس تبريرًا
ُّ
ً
منحى طائفيًا ضد األقباط املصريني بهدف إثــارة الفتنة
لإلرهاب الــذي اتخذ في حــاالت عــدة
وتهديد وحدة املجتمع .املجموعات التي لجأت إلى العنف متعددة الخلفيات ،وبعضها تكفيري
ً
لم يكن يؤمن أصال بضرورة املشاركة في العملية السياسية ،والوصول إلى السلطة باالنتخاب.
غير أن ّ
شن حرب حقيقية على تنظيم عريق كـ«اإلخوان» ،يمتلك قاعدة شعبية عريضة اكتسبها
عبر عقود طويلة من العمل السياسي واالجتماعي والثقافي ،ما كان ّ
ليمر بسالم .لقد تجذرت
بعض أوساط هذه القاعدة ،ولجأت بدورها إلى العنف ردًا على سياسة االستئصال .بعد أكثر
من خمس سنوات ،يبدو أن النظام املصري تمكن من الخروج منتصرًا من املواجهة مع التنظيم،
ومن إحكام قبضته الحديدية ـ ـ بذريعة هذه املواجهة ـ ـ على الحياة السياسية .االنتصار لم يوقف
اإلمعان في السياسات القمعية ،واالستخدام املمنهج للتعذيب ،وتنفيذ إعدامات بعد محاكمات
صورية .يبدو أن إدامة دوامة العنف والعنف املضاد ،مع ما ّ
تسببه من خوف بني املواطنني ،هي
ّ
يستمد منها مشروعيته كضامن لالستقرار الهش.
غاية بذاتها للنظام املصري،

