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قضية

منذ اعالن فوز محمد مرسي برئاسة مصر ،أصبح الجيش املصري مجبرًا على التعامل مع أبرز
اإلخوان املسلمني في الحكم .أما الجماعة ،فيبدو أنها أعدت
هواجسه ،املتمثل في وجود
ً
نفسها جيدًا لهذا االختبار ،مستندة إلى التجربة التركية ضمن نظرية الوصول إلى الحكم
والحفاظ عليه

أردوغانية إخوان مصر
ّ
واستراتيجيا العسكر
ناصر شرارة

تدخل دولي حسم انتصار مرسي
ّ
حاول املجلس العسكري برئاسة املشير محمد حسني طنطاوي (الصورة) جعل
تظهير نتيجة جولة اإلع��ادة من االنتخابات النتيجة تمر في اختبار إمكانية
ج��ذب قناعة دولية في اللحظة األخ�ي��رة ،بعدم إيصال اإلخ��وان ال��ى الحكم ،أو
على األقل ،استدراج عروض داخلية وخارجية إلنشاء صفقة على طراز تركيا
قبل أردوغان .وقوامها أن تكون «مصر من فوق (القرار السياسي) علمانية بيد
العسكر ،ومن تحت (املجتمع) إسالمية بيد اإلخ��وان» .نظريًا يبدو أن الجيش
حصل على جزء من هذه التسوية ،لكن مفاعيلها بحسب رؤية أعمق ،لن تستمر
ً
طويال ،وال سيما أن اإلخوان سيصرون على استعادتهم لألغلبية في البرملان،
وعلى الغاء اإلعالن الدستوري املكمل .وواضح أن االتجاه الدولي الغربي يؤيد
هذا التوجه ،بعدما كشف دبلوماسي غربي أن الغرب مارس عبر مجلس األمن
ضغوطًا على املجلس العسكري للكف عن ابطاء اعالن نتائج االنتخابات.

ت��وص��ف ال�ه�ن��د ب��أن�ه��ا أك �ب��ر دي�م��وق��راط�ي��ة
ف��ي ال�ع��ال��م .وض�م��ن امل�ع�ي��ار ال �ع��ددي ذات��ه،
ستكون مصر منذ اليوم أكبر ديموقراطية
ً
ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � � ��ط .ل �ي��س س� �ه�ل�ا ع�ل��ى
اس��رائ �ي��ل ال�ت�س�ل�ي��م ب �ه��ذا ال ��واق ��ع امل�ن��اف��ي
تمامًا الستثمارها ،منذ ابتداعها مقولة
إنها «الديموقراطية الوحيدة في املنطقة».
قبل وصوله للحكم ،سطر بنيامني نتنياهو
كتابه «تحت الشمس» .كل مضمونه يقول
إن م ��ا ي �م �ن��ع ال� �س�ل�ام م ��ع ال� �ع ��رب ،ه ��و أن
أنظمتهم ليست ديموقراطية كإسرائيل.
ولطاملا اعتبر نتنياهو كتابه اآلن��ف بأنه
درة تفكيره .اليوم يقول أنصاره إن كتابه
ي�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي��ه امل �ث��ل ال �ب��ري �ط��ان��ي ال �ق��ائ��ل:
«اح� ��ذر ت�ح�ق��ق أم �ن �ي��ات��ك» .ب��األس��اس ك��ان
اإلخوان املسلمون قد قطعوا عهدًا لإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة ،ق�ب��ل أي ��ام م��ن س �ق��وط حسني
م �ب��ارك ،ب��أن�ه��م ل��ن يحصلوا ع�ل��ى غالبية
نيابية في أول انتخابات تشريعية وأنهم
لن ينافسوا على رئاسة الجمهورية .كان
ه��ذا التعهد ردًا على زي��ارة ل��وزي��ر الدفاع
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،إي �ه��ود ب� ��اراك ،ق��ام ب�ه��ا على
وج��ه السرعة آن��ذاك ألميركا ،طارحًا على
أع�ل��ى مسؤوليها ،خطًا أح�م��ر إسرائيليًا
ً
م�ت�م�ث�لا ف��ي «ض �م��ان��ة اس �ت �ق��رار م�ع��اه��دة

مرسي خالل لقائه بقيادات وزارة الداخلية أمس (أ ف ب)
كامب ديفيد ،قبل انهيار النظام».
ك��ان التقدير املشترك في كل من تل أبيب
وواش � �ن � �ط � ��ن ،أن م � ��ا ي �ح �ص ��ل ف � ��ي م �ص��ر
ي�ت�ض�م��ن ب��داخ �ل��ه ان �ق�ل�اب��ًا ل�ل�ج�ي��ش على
ح �س �ن��ي م � �ب ��ارك .وج� � ��رى ،أث� �ن ��اء «خ �ي��ان��ة
(الرئيس األميركي باراك) أوباما ملبارك»،
ح �س��ب ال �ت��وص �ي��ف اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،إع � ��ادة
فحص ملسرح القوى في مصر .الجيش هو
القوة االجتماعية والوطنية املركزية .وهو
ي�ح�ت�ك��ر ن�ح��و  ٣٠ف��ي امل �ئ��ة م��ن االق�ت�ص��اد
املصري .وتم رد ما يحصل إلى أن مبارك
تمرد على الجهاز الخفي داخ��ل الجيش،
ً
ال ��ذي أت��ي ب��ه أص�ل�ا ل��رئ��اس��ة الجمهورية.
أراد ت��وري��ث ن�ج�ل��ه ج �م��ال ب��ال�ت�ح��ال��ف مع
رج ��ال األع �م��ال ال�ت��اب�ع�ين ل�ل�ن�ظ��ام ،بينما

اعتبر الجيش أن ه��ذا ت�ج��اوز م��ن مبارك،
وأن الجيش هو املخول تحديد اسم خلف
ال ��رئ �ي ��س .وه� �ن ��اك ت �ق �ل �ي��د م� � ��وروث داخ ��ل
م��ا يسمى اص�ط�لاح��ًا «ال �ج �ه��از» (الحلقة
ال �ض �ي �ق��ة ال �ص �ل �ب��ة امل �م �س �ك��ة ب��ال �ج �ي��ش)،
وه ��و أن ��ه ي�خ�ت��ار رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة من
بيئة س�لاح ال�ج��و ،امل��وض��وع تحت رقابة
مشددة من قبله .حسني مبارك ،كان طيارًا
ً
في ه��ذا ال�س�لاح ،ثم م�س��ؤوال للمشتريات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف �ي��ه ،ث��م ق��ائ �دًا ل �س�ل�اح ال �ج��و،
ف�ن��ائ�ب��ًا ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،وب �ع��د ذل��ك
رئ �ي �س��ًا .ل �ق��د ت ��م ت�ص�م�ي��م خ �ط��وات��ه نحو
الرئاسة بإتقان .وفي كل مراحل تنقله من
موقع ملوقع داخ��ل س�لاح الجو ،ظل تحت
ناظري الجهاز .ومؤخرًا تم اختيار أحمد

مرسي يبحث تشكيل الحكومة الجديدة ...ويتجه لتعي ــي
القاهرة ــ محمد الخولي
صحيح أن محمد مرسي أصبح رئيسًا
للجمهورية ،لكن ي�ب��دو أن ع��ددًا كبيرًا
م ��ن أع� �ض ��اء ح� ��زب ال �ح��ري��ة وال� �ع ��دال ��ة،
اإلخواني ،لم تصل إليهم تلك املعلومة
بعد ،ويتعاملون على أساس أن مرسي
ال ي� � ��زال م �ق �ي �م��ًا ب��امل �ق �ط��م ،ح �ي��ث امل �ق��ر
الرئيسي لحزب الحرية والعدالة ،ولم
ينتقل ب�ع��د إل��ى م�ص��ر ال�ج��دي��دة ،حيث
ال� �ق� �ص ��ر ال � � ��ذي س� �ي ��دي ��ر م� �ن ��ه ال��رئ �ي��س
ال �ج��دي��د ش � ��ؤون ال ��رئ ��اس ��ة .وي�ت�ج��اه��ل
ه ��ؤالء أن م��رس��ي أص �ب��ح ب��ذل��ك رئ�ي�س��ًا
ل �ك ��ل امل� �ص ��ري�ي�ن ،ال ل� �ح ��زب أو ف�ص�ي��ل
ب�ع�ي�ن��ه .ف��رغ��م ال�ت��أك�ي��دات ال�ت��ي أطلقها
م ��رس ��ي م� �ن ��ذ إع� �ل ��ان ف � � ��وزه ب��امل �ن �ص��ب
الرفيع ،بأنه خلع رداء ه الحزبي ،ال تزال
ق �ي��ادات ف��ي ج�م��اع��ة اإلخ ��وان املسلمني
وأع �ض��اء ب�ح��زب�ه��ا ي�ت�ح��دث��ون ع��ن خط
س�ي��ر ال��رئ �ي��س ،س ��واء ب��امل�ق��اب�لات التي
سيجريها أو مكان أداء مرسي اليمني
ال��دس �ت��وري��ة ،وح�ت��ى تشكيل الحكومة
ال �ج��دي��دة .واألخ� �ي ��رة ي��راه��ا ال�ك�ث�ي��رون

االخ �ت �ب��ار األول وال �ح�ق�ي�ق��ي ل�ت�ع�ه��دات
اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين ل �ل �ق��وى ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة
والثورية ،وم��دى التزام الجماعة باقي
ال �ت �ع �ه��دات ال� �ت ��ي أق ��رت �ه ��ا ق �ب��ل ف��وزه��ا
بالرئاسة .وانتشرت تقارير صحافية
خ�لال األي��ام املاضية ،تفيد ب��أن مرسي
قد يعرض على الرئيس السابق لوكالة
الطاقة الذرية ،محمد البرادعي ،تشكيل
ّ
ال �ح �ك ��وم ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة .إال أن م �ص ��ادر
م�ق��رب��ة م��ن ال �ب��رادع��ي ،أك��دت أن��ه اع�ت��ذر
عن عدم قبول املنصب ،مكتفيًا بالدور
ال� �س� �ي ��اس ��ي ال � � ��ذي ي� ��ؤدي� ��ه ب�ي��ن ش �ب��اب
الثورة ،والحزب السياسي الذي يعكف
ومعه آخرون على تأسيسه حاليًا.
وج ��رى ال� �ت ��داول ف��ي ع ��دد م��ن األس �م��اء
األخ� � ��رى ،ال �ت��ي ق �ي��ل إن م��رس��ي ع��رض
عليها تشكيل الحكومة الجديدة ،لكنها
تظل جميعها ف��ي دائ��رة التكهنات مع
غ�ي��اب امل�ع�ل��وم��ات امل��ؤك��دة م��ن مؤسسة
الرئاسة .أم��ا األح��زاب اإلسالمية ،التي
س ��ان ��دت م��رس��ي ف ��ي س �ب��اق ال��رئ��اس��ة،
فتنتظر ّ
رد الجميل من جانب الرئيس،
حيث تسعى إلى أن يكون لها ممثلون

إلغاء قانون الضابطة
القضائية للعسكر وتأجيل
الحكم في بطالن قرار حل
مجلس الشعب

ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،وال س�ي�م��ا أن
ت�ل��ك األح ��زاب حصلت ع�ل��ى ث��ان��ي أكبر
ن �س �ب ��ة م� �ق ��اع ��د ف � ��ي م �ج �ل ��س ال �ش �ع ��ب،
ال ��ذي ص ��در ق ��رار ق�ض��ائ��ي ب�ح�ل��ه ،وف��ي
م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ال� �ق ��ائ ��م ح �ت��ى اآلن.
ويكثف م��رس��ي ات�ص��االت��ه م��ع األح��زاب
وال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وب�ع��ض
الشخصيات العامة ،إلنجاز هذا امللف
سريعًا.

وق � � ��ال ال � �ق � �ي� ��ادي ف � ��ي ح� � ��زب «ال� �ح ��ري ��ة
وال �ع ��دال ��ة» ،ص�ب�ح��ي ص��ال��ح ،إن ح��زب��ه
«ي �ت �ل �ق��ى اق � �ت� ��راح� ��ات األح � � � ��زاب ب �ش��أن
ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ،إال أن��ه
ح�ت��ى اآلن ل��م ت�ت�ض��ح أي م��ؤش��رات عن
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ت��ي س�ت�ت��ول��ى الحقائب
ال� ��وزاري� ��ة ال� �ج ��دي ��دة» .وق ��ال ��ت ال �ب��واب��ة
اإللكترونية لصحيفة «الوفد» املصرية،
إن م�ص��ادر مقربة م��ن الرئيس توقعت
أن ُي �ع�ل��ن ال �ي��وم اس ��م رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة واس � �م� ��ي ن ��ائ� �ب ��ي ال ��رئ� �ي ��س.
وأكدت املصادر أن «رئيس الجمهورية
ف��رض السرية على امل�ش��اورات الجارية
بهدف الدقة وحسن االختيار بعيدًا عن
أي ت��دخ�لات ،وب�م��ا ي�ص� ّ�ب ف��ي مصلحة
مصر».
أم ��ا ع��ن اخ �ت �ي��ار ن� ��واب ال��رئ �ي��س ،ف��أك��د
املستشار السياسي للرئيس املنتخب،
أح � �م� ��د ض � �ي� ��ف ،أن� � ��ه س � ُ�ي � �ع� نَّ�َّي� ن ��ائ �ب ��ان
للرئيس ،أحدهما قبطي واآلخر سيدة.
وأض ��اف ف��ي ت�ص��ري��ح لـشبكة «س��ي أن
ُ
ست نَّ
عي
أن»« :ألول مرة في تاريخ مصر،
سيدة في هذا املنصب ،حيث لن يكون

املنصب مجرد لقب ،بل سيتمتع منصب
ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ب �ص�لاح �ي��ات ون �ف ��وذ».
وساق ضيف مزيدًا من الطمأنة بقوله:
«لم ندع إلى إقامة جمهورية إسالمية
في مصر ،وكان الدكتور مرسي واضحًا
ل� ��درج� ��ة ع ��ال �ي ��ة ف� ��ي ه � ��ذا ال �خ �ص ��وص،
حيث أك��د أننا نرغب ب��دول��ة دستورية
ومدنية ،باإلضافة إل��ى أنها حضارية
وقائمة على احترام الثقافات واملبادئ
واألديان».
وع �ل��ى ال��درج��ة نفسها م��ن األه �م �ي��ة ،ال
تزال قضية الجهة التي سيقف أمامها
ال ��رئ � �ي ��س امل� �ن� �ت� �خ ��ب ،ل � �ي � ��ؤدي ال �ي �م�ي�ن
الدستورية ،وسط استمرار الجدل حول
م��ا إذا ك ��ان س �ي��ؤدي �ه��ا أم� ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية لقضاة املحكمة الدستورية
العليا ،كما ينص اإلع�ل�ان ال��دس�ت��وري
امل �ك �م��ل ،ال ��ذي أص� ��دره امل�ج�ل��س األع �ل��ى
ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة أخ� �ي� �رًا ،أو س �ي��ؤدي
يمينه أم��ام مجلس الشعب «امل�ن�ح��ل»،
كما أعلنت الحملة االنتخابية ملحمد
م��رس��ي ،أو س�ي�ل�ق��ي ال�ي�م�ين ف��ي م�ي��دان
التحرير أم��ام الجماهير ال�ت��ي أت��ت به

