األمن القومي المصري بعد مائة عام من وعد بلفور
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المستشار طارق البشري

إنين اعتدت أن أصدر من فكرة تكاد أن تكون مسلمة عندي ،وهي أن الواجب األساسي والذي قامت عليه
حاكما للجماعة السياسية ،هو حفظ األمن العام للجماعة املعنيِّة جتاه املخاطر اليت ترد إليها
جهازا
"الدولة" بوصفها ً
ً
من خارجها ،وكذلك جتاه ما ميكن أن يهدد قوى التماسك الداخلي هلذه اجلماعة ،وذلك إذا اختلت موازين القوى
بني اجلماعات الفرعية وعناصر التكوينات العديدة اليت تشكلت منها اجلماعة السياسية ،وإن اجلماعة السياسية اليت
قامت عليها الدولة ،ال ترتضى حاكمية هذا اجلهاز يف املدى الطويل إن هي أيقنت بعدم صالحيته أو عدم قدرته على
القيام بأي من الوظيفتني املذكورتني.
وحنن عندما ننظر يف الشأن الفلسطيين وإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطني منذ سنة  8491وذلك إنفا ًذا لوعد
بلفور الربيطاين ،بإنشاء وطن قومي لليهود يف أرض فلسطني العربية ،والصادر يف سنة  ،8481علينا أن نفكر فيما
ميس ذلك األمن العام للجماعة املصرية اليت كانت تشكلت يف ذلك الوقت باالبتعاد التدرجيي عن الدولة العثمانية على
مدى القرن التاسع عشر ،وبإعالن احلماية الربيطانية عليها منذ سنة  8489وبظهور حركة استقالل وطين ملصر عن
هذه احلماية وإعالن استقالل مصر ،عندما نفكر يف ذلك علينا أن ننظر فيما ميس ذلك األمن العام هلذه اجلماعة
الوطنية املصرية.
لقد كانت مصر عند صدور هذا الوعد الربيطاين حتت االحتالل العسكري الربيطاين منذ  53سنة سابقة ،وكان
هذا االحتالل حمض احتالل عسكري ليست له صفه دولية إال ما أعلنته بريطانيا مع بدء احلرب العاملية األوىل يف سنة
 8489من صريورة مصر حتت "احلماية الربيطانية"؛ وذلك لتقطع عالقة مصر بالدولة العثمانية اليت دخلت احلرب
العاملية ضدها ولتضع وص ًفا شبه قانوين ودويل لوجودها يف مصر يف مواجهة حركة وطنية مصرية تقاومها.
وكانت بريطانيا بإمرباطوريتها مرتامية األطراف ومشوهلا شبه القارة اهلندية كلها ،كانت حريصة على الوجود العسكري
هلا يف مصر؛ ال لالستفادة من استعمارها فقط ولكن ألهنا على خط التواصل البحري والربي هلا مع ممتلكاهتا يف آسيا،
ومصر تقع على طريق االتصال اجلغرايف ذي األمهية القصوى هلذه اإلمرباطورية.
وإذا كان سعي اليهود بدعوة هرنزل إلقامة دولة يهودية هلم قد ظهرت يف هنايات القرن التاسع عشر ،فإن
االستجابة الربيطانية هلذه الدعوة والسعي لتحقيقها إمنا يعكس السعي الربيطاين الستغالل الدعوة اليهودية لدعم اهليمنة
الربيطانية على مستعمراهتا.
وحنن نعرف من وقائع تاريخ هذه الفرتة أنه جرى التفكري لدى اإلجنليز يف أن يكون مقر الدوله اليهودية املدعو هلا
يف أعاىل النيل بأوغندا ،مث جرى التفكري أن يكون مقرها يف سيناء املصرية ،مث استقر التفكري على أرض فلسطني،
حبسبان أن ذلك يشمل ضمان جناح للدعوة ملا تتلبسه من قيمة تارخيية تتعلق باألراضي املقدسة ،ويساعد هذا على
استجابة اليهود هلذه الدعوة ليخرج كل من مجاعاهتم من الشتات إىل الرتكز فيما مُسي بأرض امليعاد.
طبعا أن املناطق األوىل املقرتحة للدولة اليهودية املشروع يف الدعوة هلا ،كانت ذات صلة مبصر؛ ال
ويلحظ القارئ ً
ألن احتالل اإلجنليز ملصر مل يكن ذا وضع دويل فقط ،ولكن ألنه احتالل جرى عقب ثورة مصرية لالستقالل ويف
 المفكر والمؤرخ المصري ونائب رئيس مجلس الدولة ساب ًقا

أيضا بلد هبا دولة ذات جهاز حديث جرى بناؤه
شعب قام بثورته مطالبًا بأن تكون مصر للمصريني ،وهي ً
بتخصصات ومهارات وتشكيالت مهنية حبيث إنه حيتاج ملن يديره أو يبغي السيطرة عليه إىل تعامل خاص وأساليب
غري تقليدية يف حكم املستعمرات يف ذلك الوقت املبكر من هنايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين .ومن
مباشرا ،إمنا كانوا ذوي وجود عسكري فعلي جاء
هنا نلحظ مثالً أن اإلجنليز عندما احتلوا مصر مل حيكموها ً
حكما ً
بدعوة من خديوي مصر ،مث بقيت الوزارات تم َّ
تشكيال مصريًا صرفًا مع وجود مستشار بريطاين يف كل جهاز
شكل
ً
وزاري يقوم مبا مُسي وقتها "بالنصائح امللزمة" حسب تعترب وزير اخلارجية الربيطاين أمام جملس العموم يف بلده عندما
سئل عن كيفية حكمهم ملصر .لذلك كان البد لإلجنليز -لضمان البقاء واالستقرار -من أساليب غري تقليدية ال
تكتفي بالوجود املادي ولكنها تنشد االستقرار بطريق "اإلحاطة" ،أي باهليمنة من اخلارج اجلغرايف والسياسي للبلد
املعين.
ّ
وإن ما ساعد على ذلك وأبقاه كأسلوب حكم وسيطرة قاد ٍر على االستمرار على حنو تارخيي وميكن أن يمك َفل به
االستقرار الذي يمطمئِن إىل مداه الطويل ،ما ساعد على ذلك أن مصر من حيث األوضاع اجلغرافية السياسية فيما تبني
دائما يأتيها الغزاة
دائما محتتل من خارج أراضيها من جهة الشرق ،وأن الناظر لتاريخ مصر يلحظ أهنا كانت ً
يل ،كانت ً
والفاحتون من حدودها الشرقية الشمالية؛ احلملة الفرنسية فقط هي من غزا مصر من جهة الشمال الغريب ومل يبق
حبسه العسكري عندما دخل مصر توجه إىل الشرق
الفرنسيون يف مصر أكثر من ثالث سنوات ،ونعرف أن نابليون َّ
مهزوما منها وضاعت مصر من الفرنسيني.
ليحتل أرض الشام ولكنه فشل بفضل بسالة الدفاع عن عكا ،ورجع
ً
واإلجنليز حاولوا دخول مصر من الغرب وعدلوا ودخلوها من طريق قناة السويس والشرق ،وهزم اجليش العرايب املصري
يف موقعه التل الكبري املعروفة والواقعة شرقًا بني قناة السويس وأرض وادي النيل.
وهذا الوضع يثري الظن الراجح أن من يريد ضمان الوجود مبصر عليه أن يسعى ألن يكون له وجود بأرض الشام،
يدم نظام سياسي يف مصر إال بضمان االطمئنان لعالقته بأرض الشام وهذا من دروس التاريخ على مدى العصور،
ومل م
ولذلك كان من الطبيعي للساسة الربيطانيني أن ميتد بصرهم ألرض الشام ولفلسطني املتامخه للحدود املصرية الشرقية
الشمالية .ولذلك نلحظ من اتفاق سايكس بيكو الذي جرى عقده سنة  8481بني اإلجنليز والفرنسيني حول اقتطاع
أرض الشام بينهما ،أن منطقة سوريا ولبنان كانت من نصيب الفرنسيني ،ومنطقة فلسطني وشرق األردن والعراق من
نصيب اإلجنليز؛ وذلك لضمان طريق بري لإلجنليز إىل ما يقرتب من اهلند وملتامخة فلسطني شرقًا لألرض املصرية.
والنقطة األخرى كان نبهنا إليها ما كتبه داوود بركات رئيس حترير جريدة األهرام طوال الثلث األول من القرن
العشرين ،أي من  8144إىل  8455عندما ذكر يف بعض كتاباته أن "مصر حتتل بالقوة العسكرية وباملاء"؛ مبعىن أن
من يتحكم يف املورد الوحيد للمياه اآليت ملصر من خارج حدودها اجلنوبية إمنا يكون قد حتكم يف مصر وأخضعها
لسيطرته؛ ألن مصر ليس هلا وجود بغري هذا املورد الوحيد .ومن هنا نلحظ أن مصر عندما كانت تابعة للخالفة
العثمانية كانت هذه التبعية متتد إىل السودان مبوجب اجلامعة اإلسالمية ،وأن السودان مل تكن له حكومة كاملة ذات
بعد وذات قرار سياسي يتعلق باخلارج السوداين ،وملا منت الذاتية املصرية لدولة حممد علي منذ بدايات القرن
بأس م
حبرا إسالميًا كامالً من خالل السيطرة على شؤاطئه الغربية
العشرين بدأ يتوغل جبيشه يف السودان وليجعل البحر األمحر ً
كلها ،فضالً عن السيطرة على الشواطئ الشرقية يف حربه ضد الوهابيني اليت جرت لصاحل مصر ولصاحل دولة اخلالفة
ومنها ،وذلك حسبما أرشدنا أستاذ أساتذة التاريخ املصري احلديث الدكتور شفيق غربال يف كتابه عن حممد علي.

وذات الفكرة والسياسة نراها يف املمارسة اإلجنليزية حبرب  8141إىل  8144املسماة بإعادة فتح السودان بعد أن
كان استقل هبا السيد حممد أمحد املهدي ،وحرص اإلجنليز بعد إعادة الفتح أن جيربوا مصر على توقيع معاهدة 8144
اليت تعرتف فيها مصر باشرتاك بريطانيا معها يف حكم "السودان املصري اإلجنليزي" .وكل ذلك يعكس فكرة صحيحة
حتكما يف مصر
وبسيطة مؤداها أن التحكم يف مياه النيل من خالل حكم السودان أو غريه من دول اجلنوب يفيد ً
متاما مع مطلب استقالل
شعارا ً
متحدا ً
وسياساهتا .ولذلك نلحظ أنه كان شعار وحدة وادي النيل بني مصر والسودان ً
فوعا بذلك ضد السيطرة اإلجنليزية سواء على
مصر من اهليمنة األجنبية طوال النصف األول من القرن العشرين ،وكان مر ً
مصر أو السودان ،فلما استقل السودان يف سنة  8431ورفض الوحدة مع مصر جاءت فكرة بناء السد العايل ليكفل
قدرا من الصمود بضعة أعوام إن امستخدم "سالح احلياة" أو متَّ التحكم فيه إلرغامها على شيء ،ولكي تتدبر
ملصر ً
مصر أمورها خالل هذه الفرتة ضد أية مشاريع للمياه يف اجلنوب تؤثر على جريان املياه إليها ومواعيدها.
وخالصة ذلك أننا عندما نتكلم عن األمن القومي ملصر يف إطار حدودها املصرية ،فالبد أن نلحظ أن مصر ميكن
أن "حتتل من خارج أراضيها"؛ وذلك بالسيطرة املعادية هلا على أرض الشام املتامخة أو القريبة من حدودها الشمالية
الشرقية ،أو من خالل السيطرة والتحكم املعادي هلا من اجلنوب بالسودان أو غريه من دول منابع النيل.
ومن هنا ننظر يف الشأن الفلسطيين ويف إنشاء دولة إسرائيل ،وإذا كانت بريطانيا قد أدركت هذا األمر إبان سيطرهتا
على مصر وحتكمها فيها ،فإن الواليات املتحدة األمريكية ورثتها يف السيطرة على العامل ،ويف سياستها جتاه مصر
والدول العربية وسائر أركان املعمورة منذ بدأ جنم اإلمرباطورية الربيطانية يف األفول بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية.
بعد وهي من متتع باآلثار السياسية هلذا
وكانت هي-الواليات املتحدة األمريكية -من دعم إسرائيل ودولتها من م
االحتالل اإلسرائيلي جتاه مصر واملنطقة العربية كلها.
ويف مواجهة هذا األمر ،ال نكاد جند أيه مسألة التقت فيها سياسات كل من امللك فاروق ومصطفى النحاس زعيم
احلركة الوطنية املصرية يف ا لربع الثاين من القرن العشرين واملخاصم للملك فاروق ،وكذلك مجال عبد الناصر الذي أطاح
بامللك فاروق وحل حمل النحاس يف الزعامة الوطنية للبالد بعد أن صفَّى حزب الوفد وألغاه ،ال تكاد جند اتفاقًا يف أي
متاما على العداوة لدولة إسرائيل نشأةً واستمر ًارا ،إدرا ًكا خلطرها
أمر بني هؤالء الثالثة وتوجهاهتم وسياساهتم إال اتفاقهم ً
على مصر ،ووقف كلٌّ منهم ضد هذا الكيان الدخيل ما وسعه جهده وقدرته وظروف إعمال سياساته .كما نلحظ أنه
ما من مرة انتكست فيها السياسات الوطنية املصرية وابتعدت عن طريق االستقالل ،إال كان إلسرائيل شأن يف هذا
السعي لالنتكاس ،كما حدث يف سنة  8431ففشلت ،ويف سنة  8411فنجحت.
()2

أنتقل إىل نقطة أخرى ،تتعلق بسؤال عما الذي حدث ملصر ولدولتها ولشعبها حىت جتري سياسة دولتها على غري
هذا الطريق الذي كان مجع بني امللك فاروق وزعيم األمة يف وقته مصطفى النحاس وقائد ثورة االستقالل والتنمية منذ
 35يوليو  8433مجال عبد الناصر؟ ما الذي حدث وجعل الدولة املصرية تسري يف طريق تصفه الصحافة الصهيونية
اآلن يف إسرائيل بأنه حلف اسرتاتيجي بني مصر وإسرائيل؟
إن إسرائيل هي عدو اسرتاتيجي ملصر ،فكيف لدولة مصر أن جتري حل ًفا اسرتاتيجيًا مع العدو االسرتاتيجي؟ كما
أنه من املعروف يف إطار اخلربة الوطنية املصرية خالل عشرات السنني املاضية ،من املعروف أن الواليات املتحدة
األمريكية ساندت إسرائيل يف قيامها األول واستخدمتها ضد مصر يف سياساهتا التالية ،وكانت الدولتان األمريكية
واإلسرائيلية متحدتني يف سياساهتما منذ هذه النشأة وحىت اآلن ،وبذات درجة الوثوق والرتابط مبا يقطع بأهنما ليستا

ذاتًا سياسة واحدة فقط ولكنهما تكادان تشكالن دولة واحدة ،كما لو أن إسرائيل هي إحدى الواليات األمريكية.
عدوا اسرتاتيجيًا حلركة التحرر املصرية املستقلة ،ورغم ذلك فإن
وهبذا النظر التارخيي والسياسي تعترب الواليات املتحدة ً
ساستتنا املصريني يف مراكزهم احلاكمة للدولة املصرية يكررون القول الفصيح بأن مصر على حتالف اسرتاتيجي مع
الواليات املتحدة ،أي أهنا تتحالف اسرتاتيجيًا مع من يرتبط حبلف وجود اسرتاتيجي مع العدو االسرتاتيجي .والسؤال
الذي يرد على الذهن هو :كيف ميكن أن حيل هذا التناقض؟ وإذا قام حتالف اسرتاتيجي مع عدو اسرتاتيجي فضد من
يوجه؟ وعلى أي أساس يقوم هذا التحالف؟ وما هي األهداف اليت يسعى لتحقيقها؟
هداين إىل اإلجابة على هذا السؤال العويص ،خطاب كان وجهه الرئيس السابق ملصر حممد حسين مبارك يف 81
نوفمرب سنة  3115إىل اهليئه الربملانية حلزبه احلاكم "احلزب الوطين الدميقراطي" مبناسبة افتتاح الدورة الربملانية لسنة
األمني العام للحزب وقتها ،السيد صفوت الشريف ،يف صحيفة األهرام ،فنشر
 3119 -3115وأذاع هذا اخلطاب
م
يوما
يف اليوم التايل يف الصفحتني األوىل والثالثة ،حتدث الرئيس عن خماطر زيادة السكان يف مصر مث قال" :إننا ال نريد ً
أن نصل إىل تلك الدول اليت ال هتتم سوى بنسبة  %81من سكاهنا ،وترتك اآلخرين يف العشوائيات دون رعاية أو
هتديدا للمصريني
تعليم" .وكانت هذه العبارة من العناوين اليت نشر هبا اخلطاب يف الصحيفة ،كما لو كانت حتمل ً
ببلوغ هذا املصري.
هبذا أفصحت احلكومة عما جيول يف ذهنها من بدائل وحلول ملا تواجه من صعوبات ،وكشفت عن أهنا تضع أمام
نفسها من بدائلها العملية والواقعية أال تعرتف إال بنسبة حمدودة من السكان هي  %81أو أقل وترتك الباقي بغري رعاية
وال تعليم ،وهي حترص أن تسميهم "سكانًا" وال تشري إليهم بوصفهم مواطنني؛ ألن السكان ميكن أال يعتربوا مواطنني
ذوى حقوق عليها ،كما أهنا جتردهم من وصف جيعلهم مشمولني حباكميتها عليهم ومسئوليتها حنوهم ،وهي ترى ذلك
أمرا ممكنًا ومطب ًقا يف دول أخرى ،فهو بديل سياسي عملي وذو اعتبار وله سوابق حياتية يف سياسات الدول.
ً
بديال سياسيًا عمليًا ملا تنتهجه احلكومة من سياسات
و من هذه اإلشارة ومع أخذها يف االعتبار من حيث كوهنا ً
على مدى الفرتة املعيشة ،جند ما يظهر أهنا سياسة مطبقة فعالً يف العقدين األخريين أو أكثر قليالً ،فنلحظ أن التعليم
العام قد اهنار يف املدارس احلكومية أو اليت تشرف عليها احلكومة ،ونلحظ أن العشوائيات قد انتشرت حول املدن بغري
اهتمام حبل مشاكلها أو إجياد بدائل حلدوثها ،ونلحظ فعال أن فقدان الرعاية يعم بني "السكان" يف كل جمال .وإشارة
الرئيس السابق إىل التعليم تكشف مثالً حقيقة ما حدث ،وهو اهنياره شبه الكامل مع نشوء التعليم اخلاص واألجنيب
ٍ
لقلة حمدودة مبصروفات باهظة مل تعرفها مصر قط يف سابق تارخيها احلديث ،وال يقدر عليها إال خنبة النخب من
األثرياء القادرين .وحىت يف تارخينا السابق على العصر احلديث قبل بدايات القرن التاسع عشر ،كان التعليم جمانًا تقريبًا
يف الكتاتيب ويف األزهر ،ويمنفق على هذه األنشطة العامة من أموال األوقاف وأموال الزكاة ،بل كان شباب من طاليب
التعليم األزهري يتقاضون "اجلراية" من إدارة األزهر وقتها.
كثريا من الصناعات اليت كانت قامت على مدى القرن العشرين قد توقفت أو
ومن جهة أخرى ،نلحظ مثالً أن ً
آلت إىل جمال اخلسائر الباهظة ،وأن البطالة قد تزايدت ،وأن النهضة يف زراعة األرض وإداراهتا عن طريق الدورات
أيضا (مثل الدورة اخلماسية لكل سنتني حملاصيل
الزراعية اليت تشرف فيها احلكومة من ما قبل ثورة  35يوليو ً 8433
حيتاجها الوضع االقتصادي للبالد) ،هذه النهضة قد توقفت وتركتها الرعاية احلكومة .كما كاد أن يتوقف النشاط
احلكومي الفعلي الستصالح األراضي ،وأن النشاط االقتصادي السائد اآلن على مستوى اجملتمع جذبًا لرؤوس األموال
املتاحة واستخداما للطاقة العاملة هو بناء املنشآت العقارية يف املدن وغريها ،وذلك لفئة من املشرتين واملستثمرين ليسوا

يف حاجة إىل السكن الفعلي هلذه الوحدات السكنية ،ولكنهم يشرتوهنا ويستغلون فيها أمواهلم كمجرد ختزين هلذه
األموال يف عينيات عقارية غري مطلوبة لالستخدام احلايل ولكنها ذات قيمة مستقرة .ومن الظاهر أن النشاط الصناعي
دائما إىل عمل من عمال وأيد عاملة من غري الـ %81من السكان
والزراعي املهجور اآلن إمنا هو كذلك ألنه حيتاج ً
الذين اقتصرت رعاية احلكومة عليهم .وقد ظهر من مطالعة الصحف أن من النتائج األولية للتعداد العشري لسكان
مصر الذي جيري اآلن يف سنة  3181تظهر أن مبصر  93مليون وحدة سكنية يف القرى واملدن ،وأن منها عشرة
ماليني وحدة بال سكان أي غري مستعملة ،ومن هذه املاليني العشرة ما يقل عن املليون خيص املصريني املقيمني
8
حال ،ولنا أن نق ّدر ما أمنفق يف
باخلارج؛ مبعىن أن مثه تسعة ماليني وحدة سكنية أنشئت بغري حاجة آنية وبغري احتياج ّ
هذه املنشآت من رؤوس أموال وما كان ميكن أن ينتفع به منها يف تشغيل الصناعات املتوقفة واستصالح األراضي
الزراعية ،وليس من سبب هلذا العوار إال أن الدولة توجه الناس الستثمارات ال حيتاجها كل سكاهنا وتضع كل قدرهتا يف
إطار من اعرتفت هبم من سكان البالد يف حدود نسبة ال تزيد على .%81
كما يلحظ مثالً أن فكرة التنمية االقتصادية صارت تعتمد أكثر ما تعتمد وأكثر من أي وقت سابق ،على
كثريا من االهتمام بالزراعة والصناعة وتنميتهما ،كما صار االهتمام أكثر باستخراج اخلامات الطبيعية
السياحة بأكثر ً
والسعي الكتشافها لتصديرها حبالتها الطيبعية ال بتصنيعها وإعدادها؛ وذلك يعين احلرص على استخراج الثروات بأقل
احتياج للعمالة البشرية ،ويصاحب ذلك االجتاه ،خروج الفئات النخبوية من أرض وادي النيل حيث تعلو نسبة الكثافة
السكانية إىل جماالت مدن وأحياء بعيدة عن أرض وادي النيل ،وقد تبلور مع هذا التوجه السعي لبناء عاصمة إدارية
بعيدا عن وادي النيل حيثما يسكن أكثر من تسعة أعشار املصريني؛ أي العمل على هتجري احلكومة
جديدة ملصر ً
وأجهزة الدولة املصرية من القاهرة عاصمتها ألكثر من ألف عام فضالً عن سوابقها كالفسطاط والقطائع وغريمها.
وذلك ألن احلكومة تبنت فيما يمظن االكتفاء بنسبة تدور حول  %81من سكان مصر ليكونوا هم املواطنني وحدهم
أيضا أنه ظهر للحكومة من إحداث  33يناير  3181أن شعب ال %41ميكن أن
دون السكان الباقني .واحلاصل ً
تتجمع مجاهري غفرية منه وحتاصر قيادات أجهزة الدولة األساسية من قوات مسلحة ،كما حدث يف حي حدائق القبة،
أو الشرطة كما حدث يف أحداث شارع حممد حممود.
إن دولة الـ %81حتتاج إىل مصادر دخل ال تعتمد على العمالة الكثيفة ،وهي تفتش عن ذلك يف السياحة
واستخراج اخلامات من املناطق النائية البعيدة عن الوادي ،وعن كل ما فيه من أنشطة العمالة الكثيفة يف الزراعة
والصناعة وغريها .وحىت النشاط السياحي جيري التفضيل بشأنه واالهتمام الزائد ال بالسياحة لآلثار الفرعونية
بعيدا عن أرض
واإلسالمية اليت ترتكز يف وادي النيل ،إمنا جيري التفضيل واالهتمام بشواطئ البحرين األبيض واألمحر ً
الوادي ،مثل السواحل الشمالية ملصر املتامخة للصحراء ومثل شرم الشيخ والغردقة على البحر األمحر.
وكان مما يتفق مع هذا النظر الذي حيصر مصر يف مع ْشر سكاهنا أو أقل ،أن ينحصر كذلك جهاز الدولة ذو
الفاعلية السياسية يف التقرير والتنفيذ يف قلة حمدودة من النخب احلاكمة ،وقد بدأ اختاذ هذه السياسات من زيادة
سلطات القلة احلاكمة على مجاهري املوظفني يف األجهزة التابعة للدولة من التسعينيات من القرن العشرين ،وذلك هبدف
نزع الذاتية اخلاصة بكل جهاز من أجهزة الدولة لديه متيز مهين وتارخيي وحتارب األعراف السائدة من قدمي وحيملها
 -8من نتائج التعداد الرُسي اليت نشرت فيما بعد أنه مبصر  81،3مليون مبىن هبا  95،3مليون وحدة سكنية (األهرام ا ،3181/81/ص .)3وذكر رئيس اجلمهورية
يف تعقيبه على نتائج التعداد أنه أظهر أن مثة  81ماليني وحدة سكنية غري مشغولة (الشروق  .) 3181/81/8وذكر صالح منتصر عن التعداد أن مثة تسعة ماليني
وحدة سكنية خالية وأن إمجايل املباين  81،3مليون مبىن تضم  95مليون وحدة سكنية وأن منها  9،1مليون مبىن تضم  83مليون وحدة سكنية أنشئت بعد سنة
( 3188األهرام .)3181/81/3

موظفوه وعماله ،وكانت هذه الذاتية تنظمها القوانني وتتعبها أعراف العمل وأحكام احملاكم .وجيري بتعديل القوانني نزع
هذه الذاتية لكي تكون لكل قيادة فردية يف أي من جماالت العمل ،سلطة طليقة يف اختيار من دوهنا من مستويات ،مما
عرضت له ساب ًقا يف دراسة يل نشرت ضمن ما نشر يف كتاب بعنوان "مصر بني العصيان والتفكك" وذلك يف
سبق أن
م
جماال لتفصيله اآلن .وأعقبتها بدراسة أخرى نشرت يف ذات الكتاب
طبعتني سنيت  3111و ،3181ومما ال أجد ً
بعنوان "هذه إمارة شرم الشيخ وليست دولة مصر".
ولكن ،ما تتعني اإلشارة إليه هو أن هذه السلطة الفردية واليت قامت ثورة  33يناير للعدول عنها قد عادت على
غلوا وسيطرًةا فيما آلت إليه األوضاع من بعد.
أكثر مما كانت عليه ً

()3
إن ما حدث من أحداث يف  33يناير سنة  3188قد أثبت هلؤالء الداعني والعاملني على إنشاء وإبقاء "مصر
الصغرى" ،أي مصر الـ %81أو األقل ،أثبت هلم أن احللول التوفيقية اليت تعتمد على االستبقاء الشكلي "ملصر
كثريا
الكربى" واإلحالل العملي لسياسات مصر الصغرى أو إمارة شرم الشيخ ،هذه احللول التوفيقية لن جتدي ً
مادامت الدولة بأجهزهتا اهلامة باقية يف وداي النيل وبني أحضان الشعب املصري برمته ،وأنه البد من اخلروج كلية
باألجهزة ذات التقرير والتنفيذ من هذه األحضان حذر أن حيدث ما حدث يف الفرتة من  33يناير حىت  81فرباير سنة
 .3188فقد كان الظن من قبل أن شرم الشيخ مبا فيها من س َك ٍن لرئيس اجلمهورية ومن مكاتب وقاعات حمدودة
تكفي ،وظهر أنه البد من مدينة تسع كل األجهزة احليوية اليت حتويها الدولة وتكون خارجة عن جمال التجمع السكاين
العريض يف أرض وادي النيل فنشأت فكرة "العاصمة اإلدارية اجلديدة".
إن التهديد األساسي ملصر الصغرى إمنا يأتيها من هذا التجمع الكبري الذي تسعى المتام االنسالخ عنه ،ويعلمنا
التاريخ أن أي كيان سياسي ينسلخ عن كيان أكرب البد لنجاح مسعاه يف االنسالخ أن يعترب هذا الكيان األكرب هو
مصدر اخلطر الرئيسي عليه ،وذلك سعيًا لتحطيم أي حماوالت للعودة واالجنذاب إىل التشكل القدمي بأفكاره وقواه
وتشكيالته وانتماءاته ،وألن االنسالخ يف جريانه إمنا حيرص على إهناء ما اليزال عال ًقا من الروابط واللحمة مع
التشكيالت االجتماعية اجلاذبة للقدمي .ومن هنا نلحظ املبالغة يف رفع شعار "اإلرهاب" ال للقضاء عليه وحده ،وهذا
مسلك صحيح وواجب ،ولكن املبالغة هي يف إلصاق كل معارضة به وكل حركة احتجاج ،والقصد من ذلك ليس جمرد
مواجهة أعداء احلكم ،إمنا املقصود لدى املبالغني السعي إلزالة مثل الروابط القدمية واملضي يف عملية االنسالخ الفكري
والسياسي والثقايف والتنظيمي واجملتمعي؛ أي إرساء تشكيالت تتفق يف تكوينها التشكيلي ويف أجهزهتا وفكرها مع
جديد ينبين يف نطاقه احملدود .وأنا ال أقصد بذلك املوقف من اإلرهاب والعمل العنيف الذي جيب لصاحل "مصر
الكربى" مقاومته وإهناؤه ،وإمنا أقصد التضخم يف هذا األمر واملبالغة فيه وجعله هو الشكل األضخم وأساس القرار
الوحيد مبصر كلها على حنو اسرتاتيجي طويل املدى.
ومن الطبيعي واملنطقي أنه مىت اتضح مصدر اخلطر ألي كيان أو سياسة واتضح التوظيف الالزم ملواجهة هذا
احلظر ،فإنه من الطبيعي أن جيري السعي للتحالف مع كل من يعادي هذا احلظر ومصدره .وهنا نلحظ اإلجابة على
خصما اسرتاتيجيًا ،وميكن من هذه الزاوية تتبع
السؤال السابق إثارته وهو كيف ميكن التحالف اسرتاتيجيًا مع من يعترب ً
أيضا نفهم قصر مشروعات
ما جيري من سياسات تنبع يف اجلانب الشرقي من حدود البالد الشمالية ،ومن هذه الزاوية ً
اإلصالح االقتصادي على ما كان خارج وادي النيل والرتكيز يف ذلك على حمور قناة السويس والنظر إىل إقليم قناة
متميزا يف الساحة املصرية.
السويس حبسبانه جماالً ً

واحلاصل أنه بدأ احلديث عن إقليم قناة السويس بوصفه منطقة ذات استقالل نسيب عن مصر وادي النيل يف أوائل
سنة  ،3185وقد كان نشر يف صحيفة "املصري اليوم" يف  31أبريل  3185مشروع قانون أعدته احلكومة ال يتضمن
أحكاما قانونية تفضي إىل عزل منطقة قناة السويس عن سيادة الدولة
أيه جوانب اقتصادية ،إمنا يكتفي بأن يذكر
ً
وبعيدا عن نطاق
بعيدا عن أجهزة الدولة اإلداريةً ،
املصرية واستقالهلا عنها وعدم تبعيتها إال إىل رئيس اجلمهورية ً
بصا لسياسات تتبع ال ندري عنها شيئًا .وقد سبق يل أن
القوانني والنظم املصرية املطبقه يف سائر احناء البالد ،وذلك تر ً
نشرت مقاالً ناقشت فيه هذا وهامجته وذلك يف صحيفة "الشروق" يف  81مايو سنة  ،3185ولقد استمر االهتمام
متاما يف يوليو سنة .3185
اجلوهري هبذه املنطقة إىل اآلن حىت بعد تغري النظام ً
كما يمالحظ أن السياسات تعدلت بالنسبة لعالقة مصر بقطاع غزة الذي يسيطر عليه الفلسطينيون ،وذلك من
حيث تضييق احلصار على القطاع أكثر مما كان من قبل ،مع اإلجراءات اليت اختذت إلخالء قطاع رفح املصري من
اهتماما
املواطنني وغري ذلك مما ال يتسع اجملال لتفصيله .ويف ذات الوقت الذي تنفذ فيه هذه اإلجراءات ،نالحظ
ً
مصريًا سعوديًا للحديث عن مشروعات يف سيناء متول من اململكة السعودية ،وذلك حسبما ذكرت األخبار عند زيارة
امللك سلمان ملك السعودية ملصر يف أبريل سنة  3181وتوقيع وفده مع املصريني ما قيل يف الصحف أنه  51اتفاقية
ومذكرة تفاهم قيمتها  3163مليار دوالر لتطوير منطقة قناة السويس ،وإنشاء شبكات املرافق واملنطقة احلرة
واملشروعات السياحية على البحر األمحر.
وكان من توابع هذا التوجه ما أمبرم من اتفاق بني مصر والسعودية خالل هذه الزيارة حول حتديد احلدود البحرية بني
البلدين يف البحر األمحر ،واشتمل على تنازل مصر عن سيادهتا املؤكدة بالوثائق وأحكام احملاكم عن جزيريت تريان
وصنافري ،ومها اجلزيرتان اللتان كانت مصر متارس سيادهتا عليهما منذ بدايات القرن العشرين يف سنة  ،8411ويكفالن
ملصر السيادة الكلية البحرية على مضيق العقبه والتحكم يف املالحة اليت تأيت للخليج عرب هذا املضيق من مدخله
اجلنويب ،وقد صار املضيق هبذه االتفاقية مشرتًكا بني دولتني مبا يكفل حرية املالحة العاملية فيه ،ال إلسرائيل وحدها
ولكن لكل دول العامل وسفنه اآلتية عربه .ولن يستفيد من ذلك إال إسرائيل اليت يقع ميناء إيالت التابع هلا يف أقصى
مشال اخلليج.
وحنن نذكر احلديث اإلعالمي الذي أجراه اإلعالمي وائل اإلبراشي يف قناة درمي يف  85يونيه  3181مع الفريق
ئيسا للوزراء يف آخر عهد حسين مبارك يف فرباير  3188ووزير الطريان املدين منذ ،3113
أمحد شفيق الذي كان ر ً
وهو حديث أصر فيه على سيادة مصر على اجلزيرتني وأهنما من أرض مصر ،كما أكدت أحكام جملس الدولة من
مياها مصرية،
قبل ،وذكر أن مضيق تريان بني اجلزيرة وساحل سيناء عرضه مثانية كيلو مرتات وتعترب بامتالك اجلزيرتني ً
وأن ترك تريان للسعودية يؤدي إىل إزالة هذه السيادة املصرية عن مياه اخلليج فيصري لكل من مصر والسعودية كيلو
مشروعا
مرتان حبريان فقط وتعترب أربعة كيلو مرتات الوسطى مياها دولية .وذكر أن هذا الطريق الدويل سيفتح إلسرائيل
ً
إلنشاء سكة جديد أو قناة حبرية موازية لقناة السويس حتل حمل قناة السويس كطريق للتجارة العاملية أو نقوم كمنافس
هلا يف هذا الشأن ،وأن املسألة ال تفيد السعودية املتمسكة هبذه اجلزيرة وإمنا تفيد إسرائيل يف األساس.
()4

يعلمنا القانون الدويل أن الدولة هي شعب على أرض له حكومة ،والشعب وهو اجلماعة السياسية اليت تداخلت
روابطها الثقافية واملصلحية هو حجر الزاوية يف هذه األركان الثالثة ،واستطراداً للحديث اجلاري يف هذه الصفحات
انعكاسا ثقافيًا وسياسيًا ومصلحيًا له ،مىت
ميكن القول بأنه مىت هان الشعب على حكومته واستبدت به فلم تعد
ً

انعكاسا هلذا الشعب
أيضا على هذه احلكومة من باب أوىل ،وصارت احلكومة ال متثل
حدث هذا فقد هانت األرض ً
ً
ولكنها صارت حمدَّدة له وهي تعربّ عن ذاهتا وعن النخب املضمحلة احملدودة اليت ترتبط هبا وتتصل هبا بروابط العالقات
االقتصادية واملصاحل السارية املشرتكة.
اضا
ومن هنا نفهم احلراك الشعيب العريض غري التابع لتنظيمات متكونه بعينها يف  33يناير سنة  3188اعرت ً
وخوفًا من الوصول إىل هذا املصري ،ومن هنا نفهم مدى العنف والتضييق الذي واجهوا به هذا احلراك من بعد ،ومن هنا
املؤدى احلقيقي ملا جرى التعبري عنه هبدف "الدميوقراطية" يف احلراك الشعيب الواسع ،ومن هنا جيري الربط بني ما يظهر
َّ
بوصف كونه أسلوب حكم مستبد وبني ما يتحقق منه حبسبانه إزاله لوصف املواطنة عن الشعب حبسباهنم جمرد
"سكان" .ومن هنا ندرك يف مواجهة هذه احلالة أن مطلب الدميوقراطية ليس حمض مطلب لتعديل أسلوب احلكم
الذي تدار به شئون املواطنني ،ولكنه ينطوي على جوهر التحقق الفعلي واحلقيقي للوجود السياسي لعامة الشعب
التصافهم بوصف املواطنة ،أي إنه ينطوي على الوجود الفعلي للوطن وللشعب أي إنه يتعلق بالتحقق الواقعي ملا
نسميه اجلماعة السياسية اليت هي أصل تكوين الدولة ومنبت وجودها وشرعيتها.
وفر ،ومها مطلب الدميوقراطية
لقد كان لدينا ً
كر ّ
دائما هدفان سياسيان نسعى لتحقيقهما وخنوض معاركهما بني ّ
كثريا كهدفني منفصلني ،وكان مطلب االستقالل
ومطلب االستقالل الوطين ،وكانا على مدى القرن العشرين يبدوان ً
الوطين يطغى على مطلب الدميقراطية بدليل قيام أحزاب وحركات سياسية تركز على هذا املطلب دون املطلب اآلخر،
وذلك يف النصف األول من القرن العشرين ،وبدليل ما حتقق بعد ذلك يف ثورة  35يوليو  8433من استقالل كامل
ملصر طوال عهد مجال عبد الناصر ،وحتقق ما تفرع على هذا االستقالل السياسي الكامل من تنمية اقتصادية مستقلة
متاما .مث جاء العدوان اإلسرائيلي على مصر يف سنة
ومن توجه للعدالة االجتماعية ،رغم أن احلكم كان استبداديًا ً
 8411مث زوال حكم عبد الناصر بوفاته (رمحه اهلل) وعدول خلفه أنور السادات عن كافة سياسات االستقالل
السياسي ،مما أقره وعمقه وأكد عليه حكم حممد حسين مبارك ،حىت آل األمر إىل ما آل إليه مما سبقت اإلشارة إليه
من اتباع سياسة  %81من السكان وترك اآلخرين بغري رعاية وال تعليم وال غريمها.
انتكست ثورة  35يوليو  8433لغياب املشاركة الشعبية يف تفعيل سياساهتا املستقلة ،وملا ظهر جليًا يف النصف
مجيعا؛ قامت
األخري من حكم حسين مبارك انفصال "مصر الصغرى" أي مصر  %81عن الشعب كله وسكان مصر ً
ثورة  33يناير  3188لتستجيب هلذا الدرس التارخيي وليكون مطلب الدميوقراطية هو مطلب استعادة "مصر الكربى"
ذات الـ %811من مواطنيها .ولكن سرعان ما هنضت مصر الصغرى لالنتكاس على هذا املطلب كما سبقت
اإلشارة .ويف ذات الوقت حدث يف البالد العربية األخرى ،كل بأسلوب عمله وطريقه إنقاذه ما التزال نتائجه مل تتم
فصوالً.
إن املسألة اآلن يف جوهرها وسياقها التارخيي وبعد التجارب السياسية املريرة اليت جرت ،هي مسألة الوجود احلقيقي
السياسي والفعال للش عب العريب كله ،يف مصر ويف غريها من بالد العرب ،كل يف حدوده وسياق أحداثه ،أن تتوىل كل
خضوعا إلرادة أجنبية عنها وال تفريط يف
من هذه الشعوب واجلماعات السياسية جيمعها كله زمام أمرها بنفسها ،ال
ً
وجودها العام الشامل لصاحل نسبة قليلة من سكاهنا متلك زمام األمر وحدها وتبدو أهنا هي الشعب وهي الوطن ،شأهنا
شأن الكيان اإلسرائيلي الذي وعد به بلفور وأقامته اإلرادة األجنبية.

وما جرى يف مصر باألسلوب املصري من خالل سلطة االستبداد ،جرى يف العراق بأسلوب خمتلف وجتري حماولته
يف سوريا واليمن وليبيا بأساليب أخرى ،فيستبدل بدولنا اليت عرفناها على مدى القرن العشرين إمارات الـ %81البعيدة
عن سكاهنا؛ سكان العشوائيات.
****

