يونيه  .٧٢٧٢ماذا لو لم تحدث ثورة  0٢يونيو؟ ٧٢

 ٧٢يونيو ٧٢٧٢

لواء د .سمير فرج

تمر الشعوب ،واألمم ،بأحداث عظيمة ،كالحروب والثورات ،فمما تتييأ ليم أسباب النجاح،
قد يظن البعض أنو أمر طبيعي ،أو حتمي ،وال تجد من يسأل نفسو ،إال القميل ،ماذا لو لم
يكتب لنا النجاح … ومن ىذا المنطمق سألت نفسي ،سؤاالً مباش اًر ،ماذا لو لم تقم ثورة 03

يونيو  ،3300التي فجرىا شعب مصر ،وأيدىا جيشيا؟ ماذا لو بقت جماعة اإلخوان في
حكم مصر ،وىو ما كان يقدر ،المحممون السياسيون ،بأن مدتو قد تمتد لخمسون عاماً؟

واإلجابة ،ببساطة ،أن تمك الجماعة اإلرىابية ،كانت ستبدأ ،أوالً ،بالتخمص من الجيش
المصري ،وتأسيس الحرس اإلسالمي ،بديالً عنو ،أسوة بنيجيم المعتاد ،الذي سمكتو إيران
بعد وصول الخميني لمسمطة ،وما يسير عميو أردوغان ،حالياً ،مع الجيش التركي؛ إذ تقوم
شريعتيم عمى أن يدين حرسيم الثوري بالوالء لممرشد أو الفقيو ،عكس الجيوش الوطنية
التي تؤدي قسم الوالء لمدولة ،وليس لألشخاص ،وبالتخمص من الجيش الوطني ،الستباح،
تنظيم اإلخوان اإلرىابي ،الحدود ،وسمح بالتدخالت األجنبية ،وفرط في السيادة المصرية.

ولو لم تقم ثورة  03يونيو ،ألحكم تنظيم اإلخوان سيطرتو عمى مفاصل الدولة المصرية،
بالزج بعناصره في مختمف وظائفيا ،حتى وان كانوا غير مؤىمين لشغل تمك المناصب،
بيدف الييمنة عمى الدولة ،تمييداً لتحويميا إلى نموذج متخمف ،يخدم أغراضيم ،وتختفي

فيو الثقافة والفنون ،بكل قنواتيا ،من تميفزيون ،وسينما ،ومسرح ،وموسيقى ،وغناء ،وفنون
الشعر ،والرسم ،والنحت ،وغيرىم ،غير آبيين بالدور الفعال لمقوة الناعمة المصرية ،بل

ولتمادوا إلى تدمير جميع اآلثار القديمة ،كما فعمت ميميشيات داعش اإلرىابية في شمال

العراق ،من تدمير آلثار الحضارات العراقية القديمة.

وغني عن الذكر أنو ،تحت حكم اإلخوان ،لفقدت المرأة المصرية مكانتيا في المجتمع،

وسمبت كل مكاسبيا الثقافية ،وحقوقيا السياسية واالجتماعية والدستورية .وعمى صعيد

دولي ،لدخمت مصر في عزلة دولية ،كحال إيران ،التي فقدت مكانتيا الدولية ،منذ تولي

الخميني مقاليد الحكم ،فتدىور اقتصادىا ،نتيجة لمعقوبات االقتصادية المفروضة عمييا،

رغم كونيا من أثرى بالد العالم ،الغنية بالثروات الطبيعية ،كالبترول ،بل وأصبحت تصنف

كدولة راعية لإلىاب ،ومرفوضة من المجتمع الدولي.

السيناريوىات المظممة لحكم اإلخوان ال تنتيي ،ويمكن تمخيصيا بأن استمرارىم في حكم
مصر ،كان من شأنو تجييميا ،وعودتيا لموراء ،لعقود طويمة … لذلك أكرر أن التاريخ

سيذكر أن أحد أىم إنجازات الرئيس السيسي ،العظيمة ،تخميصو لمصر من حكم جماعة

اإلخوان اإلرىابية.
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