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 : التحوالت واملؤشراتمصر املكارثية يف
 د. حال أحمد

 مدخل:
، زراعة ستبدادل ا

ً
 ومعنويا

ً
، العصف بالحقوق والحريات، اجتثاث الخصوم والطعن في وطنيتهم واغتيالهم سياسيا

الخوف في الناس باستدعاء أعداء وهميين وتضخيم املخاطر الخارجية، إهدار الدساتير والقوانين، التفتيش في 

املعارضة وعزلها وحظرها وتشويهها، تلفيق  وتحريم الرأي اآلخر، مطاردة والختالفاألفكار والضمائر، منع التعدد 

وفبركة التهم، محاكمات وإدانات بالجملة خارج أسس وقواعد وضمانات العدالة، أجواء من التحريض والكراهية، 

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، وسيطرة كاملة على كل املنابر اإلعالمية الصحفية 

والتعليمية، نفاٌق مأجور أو باإلكراه، قوانين وإجراءات استثنائية، سقوط آلف من الضحايا  والشعرية والفنية

لقطاعاٍت واسعة من املثقفين والسياسيين الشباب  والنسحاباألبرياء، انتشار الخوف من الجميع، الهجرة 

 والعبث بمصائر الناس وأمنهم والقذف بهم في مهب الريح.

 (1) سمى بالمكارثية.هذه هي بعض خصائص ما ُي

يقول الكاتب الفرنس ي "جوستاف لوبون" في كتاب )سيكولوجية الجماهير(: "أما الذين ل ُيشاطرون الجماهير 

إعجابهم بكالم الزعيم يعتبرونهم ُهم األعداء"، منطق جماهيري قديم ل يعرف غير الولء املطلق للحاكم، وَوْصم كل 

في الرؤى واملواقف ليست دليل  والختالفيست جريمة، مخالف لسياسته بالخيانة وعدم الوطنية، إن حرية الرأي ل

ا َيُمر به الوطن من أزماٍت طاحنة  ر ملم
ّ
خيانة، بل إن الخيانة الحقيقية هي تجميل الفساد، وتبرير العدوان، والتنك

ن في صناعة عدٍو لها من أجل البقاء في شرع
ّ
يتها وتضيق في الحريات، تحت ذرائع واهية، فاألنظمة املستبّدة تتفن

 . (2)الزائفة، والحفاظ على تماسكها والسيطرة على الجماهير، ويساعدهم في ذلك كافة الشرائح من كافة املجالت 

ى املختلف واملعارض، وُيقتل  الختالففمن الطبيعي، أن 
َ
في الرأي، ل ُيفسد للود، قضية، ولكن لدينا في مصر ُينف

، وانتهازية سياسية، والبعد 
ً
 فكريا

ً
. فسالمة الوطن لديهم تستدعي عدم املعارضة باعتبارها ترفا

ً
وُيسجن وُيعدم أيضا

ية مع هيمنة الفكر ديمقراطيروجون له. فال وآمن وُحر، وهذا ما  ديمقراطيعن الشعور باملظلومية، والحلم بمجتمٍع 

السهل  الستعمالالواحد، وعندما ُيقحم الوطن في البناء األيديولوجي لهذه الهيمنة، فالبد من أن نتخوف من 

الزائفة لبعض الصحف أو لخطابات  الستعمالتوالرخيص واملبتذل لُتهم الخيانة والَعمالة، وعندما تتسلل هذه 

 ملقاربة "مكارثية َمقيتة" في معالجة قضايانا السياسية، وتزيد بعض السياسيين، 
ً
فالبد من أن نتخوف أيضا
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إرهاصات هذه "املكارثية الجديدة" في ترادف بين حياة الوطن وموت السياسة، وتريد أن تجعل من الوطن فكرة 

حّوله في النهاية إلى ُحجة ضد ال
ُ
 لها ُمنطلٌق ية، عم ديمقراطمناهضة لالختالف والتعددية وأن ت

ً
 على أن تكون ُحجة

ً
َوضا

ٌق لترسيخها. 
ُ
ف
ُ
 لبقائها وأ

ي بنموذج الدولة الوطنية، وكيف ديمقراطفالواقع أن التجارب اإلنسانية، توضح بجالء، كيف يرتبط الغباء ال

 عن ديمقراطأعادت ال
ً
ك الحقيقة الوطنية في املواج الدعاءاتية تعريف الوطن بعيدا

ُ
هة الدائمة السلطوية، بَتَمل

، أن نقتنع بأن أعداء ال
ً
ية ديمقراطللمعارضين تحت يافطة "أعداء الوطن أو الخونة". ففي هذا الزمن، َيصُعب جدا

وحقوق اإلنسان ُهم في الواقع مدافعون جيدون عن املصلحة الوطنية، ألنهم في األصل أعداء حقيقيون للوطن، 

، لكن تحويل هذه التهديدات إلى مبرٍر سياس ي لغلق والستقرارمن تهديداٍت جدية وُمحدقة باأل  –بالتأكيد  –وثمة 

مساحات النقاش العام والرمي باألصوات املعارضة في الخانات الجاهزة للتخوين وتوزيعها حسب السياق واملزاج 

 من حيث املبدأ، ولكن من شأنه كذلك أن 
ً
 ليس فقط مرفوضا

ً
َيُمّس على واحدة من أجندات الخارج،  وُيعتبر أمرا

 (3)بمصداقية الحديث عن هذه التهديدات نفسها.

أّمل فيه املصريون  25لقد مّرت مصر، بعد ثورة 
َ
يناير بأحداٍث جسام، ومخاطر عسيرة، خرج منها مولوٌد ثوري، ت

 ينعمون فيه بال
ً
 أفضل ووطنا

ً
ية واملساواة، ولكن ُسرعان ما تم قتله عبر إجهاض أول تجربة ديمقراطغدا

 من الظلم السياس ي ساد فيه نمط السلطوية في ظل مؤسسات ديمقراطية
ً
 جديدا

ً
 ، لتبدأ مصر بعدها عصرا

راَجع دور مصر اإلقليمي في 
َ
ّدة التوتر السياس ي بين شرائح املجتمع املختلفة، وت ّممت األفواه، وزادت حم

ُ
الدولة، فك

 (4) طن ملقبرٍة بحجم دولة.املنطقة، وتعمقت تبعيتها املالية والسياسية لدوٍل أخرى، وتحّول الو 

طّور األمر، بشيطنة فريٍق من الناس، بهدف تسهيل القضاء عليهم وشرعنة قتلهم ومطاردتهم، فكانت أولها 
َ
وت

حيث تم شيطنة اإلخوان والنشطاء واملناضلين عبر وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة، وبلغت  2013تموز/يوليو/

)رابعة، النهضة، املنصة، والحرس، رمسيس وغيرها(، فكان القتل على الهوية،  الكبرى  العتصاماتذروتها في مذابح 

، وتم حبس اآللف ومطاردة وإخفاء 
ً
وبموجب حال املكارثية تم قتل اآللف في مصر بدم بارد ول يزال القتل مستمرا

 أو من عموم الشعب، كما كا الكثيرين
ً
 سواًء من الُقوى اإلسالمية خصوصا

ً
الجماعي  النتقامنت حالت إخفاًء قسريا

وتطورها باختراع قوائم )الكيانات اإلرهابية( التي تم إدراج املئات فيها وحرمانهم من حقوقهم األساسية، كما طالت 

 من نظام السيس ي ذاته مثل
ً
 والفنانينعالم الفضاء عصام حجي، ) ؛موجات املكارثية شخصياٍت عامة كانت جزءا

( بسبب مشاركتهم مع نشطاء مصريين آخرين في حلقة نقاٍش في الكونجرس األمريكي عمرو واكد وخالد أبو النجا
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ية في مصر، كما استخدمت القنوات املصرية ظهور الفنانين في قاعات ديمقراطحول حالة حقوق اإلنسان وال

 الكونجرس، فكان التهام بالخيانة والعمالة واإلسراع بشيطنة تلك الشخصيات.

سامي عنان، السفير معصوم مرزوق ويحيى القزاز وعبد املنعم أبو الفتوح ورائد سالمة ويحيى  وغيرهم مثل )الفريق

فّرق بين  الرأيحسين( إلى جانب عشرات اآللف من سجناء 
ُ
سواًء أكانوا إخوان أو غير إخوان، فاملكارثية، ل ت

 عليه مكانه السجون إن لم تكن 
ً
 (5)القبور. معارٍض وآخر، فكل َمن يعتبره النظام خطرا

 املكارثية، تعريفها، وأصولها، وتطورها: 
 المكارثية: 

( والتحريض على ذلك، عبر 
ً
 )وربما بدنيا

ً
عّرف باختصار بكونها تلك الطريقة في اغتيال الخصوم السياسيين معنويا

ُ
ت

عرف العنصرية: بأ همتووطنياتهاماٍت بالجملة تطعن في شرفهم 
ُ
 الضطهادنها ثم التنكيل بهم وإقصائهم، كما ت

رق أو اللون أو لختالف الدين، واملكارثية قد تشترك مع  لختالف الضطهادالطائفة أو األيدلوجيا، وبكونها  العم

العنصرية والطائفية بكونها اضطهاد ولكنها تكون على أساس األفكار، فهي اضطهاد ضد فئة من البشر لكونهم 

يؤمنون بأفكاٍر مختلفة عن أفكار املتحكمين في السلطة واإلعالم، وهي اتحاد سياس ي رجعي ظهر في الوليات املتحدة 

 (6)دف إلى تشديد الخناق على الشيوعيين الذين يعيشون في الوليات املتحدة. م َه 1950األمريكية عام 

والذى أّسس  ،املاض ي" فى خمسينات القرن مكارثي"ُجوزيف  األمريكيوُينسب لفظ املكارثية إلى عضو مجلس الشيوخ 

 باسمه تم فيها حشد الرأي العام بجملٍة تخويفيٍة شرسة، طا
ً
لت فيها محاكمات مئات ملرحلٍة سوداء ُسّميت لحقا

 بنجوميٍة سياسية، كان أساسها، 
ً
 فاشية ثقافية حقيقية، صاعدا

ً
املواطنين أصحاب امليول اليسارية، ناشرا

 (7)للحصول على املكاسب السياسية.  والفتراءالتخوين 

  الهيستيريا1950ظهرت ألول مرة ضمن كاريكاتير رسمه الفنان األمريكي هربرت بلوك سنة 
ً
الجماعية التي  م واصفا

 كانت البالد تعيشها وقتها.

  واملكارثية املنسوبة للسيناتور األمريكي "جوزيف مكارثي" دخلت القاموس املعاصر باعتبارها تلك الحالة من اغتيال

 عبر اتهاماٍت بالجملة تطعن بشرفهم ووطنيتهم ثم التنكيل بهم وإقصائهم.
ً
 الخصوم السياسيين معنويا

 ّض النظر عن وجود واملكارثية ظهرت ف
َ
ي خمسينات القرن العشرين، وكانت عبارة عن اتهاماٍت بالخيانة والَعمالة بغ

ثبت تلك 
ُ
ستخدمت وقتها ممارسة التفتيش في الضمائر وتلفيق التهامات والفضائح  الدعاءاتأدلة ت

ُ
أم ل، وا

 رثية ذاتها.إلسكات اآلراء املخالفة ليس فقط للحكومة وإنما لكل َمن يعترض على املكا

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 4 of 12 

 

 

 

  

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 18, 2020     

  ر
ّ
وف

َ
، وتم طرد أي شخٍص من وظيفته إذا ما ت

ً
ولقد انشغلت املكارثية بالعاملين في الحكومة الفيدرالية عموما

 
ً
أساٌس معقول ُيشير إلى أنه ل يدين بالولء للحكومة األمريكية "لكن ُسرعان ما احتّدت الحملة لتشمل آخرين بدءا

، صوت أمريكا ا
ً
 لهوليوود، حيث تم إعداد قوائم من اإلعالميين، خصوصا

ً
لتي استهدفها "مكارثي" بنفسه وصول

، فكانت تتم مالحقتهم، ومالحقة 
ً
دين من أشركهم فى هذا العمل فورا

ُ
سوداء لفنانين صارت مشاركتهم في أي عمٍل، ت

ءلت غير شخصياٍت عامة، ويتم استدعاؤهم للتحقيق واملثول أمام لجنة مكارثي بمجلس الشيوخ أو لجنة املسا

الحكومية في مجلس النواب ثم امتدت املكارثية لجميع قطاعات املجتمع األمريكي وراح ضحيتها أكثر من مائتي 

 عن ما يزيد عن 
ً
فق ُتهم  10شخص، تم الزج بهم في السجون، فضال آلف تم طردهم من وظائفهم والتنكيل بهم وم

 م
ً
. ملفقة ولقد لعبت هيئة التحقيقات الفيدرالية دورا

ً
 في دعم املكارثية، لم يفتضح أمره إل بعد عشرين عاما

ً
 خيفا

  سرب "وثائق" تبدو كأنها تحمل أدلة تجسس ضد املئات من املهنيين واألطباء واألكاديميين، وراحت
ُ
فالهيئة كانت ت

 لديها للوشا
ً
 يعمل ُمخبرا

ً
النا  أو عم

ً
ية بغيره بهدف إثارة تبعث رسائل إعالم مجهولة تحمل وثائق مزورة تفيد بأن فالنا

 باسم أالذعر، ولقد 
ً
نشأت الهيئة فى منتصف الخمسينات "برنامج مناهضة التجسس" الشهير الذي ُعرف اختصارا

 )كاونتلبرو( فكانت مهمته مراقبة الشخصيات العامة ونشر األكاذيب عنها.

  صلح
ُ
ضارين إضافة إلى: "ألبرت أينشتين"، من أهم هؤلء اكان "مارتن لوثر كنج"  األمريكيوالجدير بالذكر، أن امل

ُ
مل

 شابلن".  يو"أرثر مييلر"، و"تشرل

  وَحظى مكارثي وممارساته  ،% من تأييد األمريكيين52وفي إحدى استطالعات الرأي، كانت املكارثية تحظى بحوالي

 في ولية "ويسكنسن"، وَحظى بدعم رموٍز مهمة 
ً
كان على رأسها بتأييد الكثير من الكنائس الكاثوليكية خصوصا

 فيما بعد. األمريكي"جون كينيدي" الرئيس 

  بحملٍة مضادة بدأها واحٌد من أملع 
ً
لكن كما بدأت املكارثية، بحملٍة منظمة أفسدت الوعي العام، انتهت أيضا

، ونجحت الحملة في إنقاذ " اإلعالميين وقتها ُيدَعى
ً
البالد إدوارد مارو" وانضم لها األديب أرثر ميلر وآخرون لحقا

 (8) والعباد، من بالٍء كارثي اعتمد على قناع الخوف.

 الهتمامواملكارثية، كما ورد فى موسوعة "ويكيبيديا"، هي سلوك يقوم بتوجيه التهامات بالتآمر والخيانة، دون 

 (9)باألدلة. 

خصومها، وقتلهم  لغتيالإن املكارثية هي شيطنة الفكر املعارض، وإحدى وسائل األنظمة السياسية ورجالها 

، عبر اتهامهم، والطعن في شرفهم ووطنيتهم، بهدف التمهيد للتنكيل بهم وإقصائهم
ً
وفي كثيٍر من األحيان،  ،معنويا

 سجنهم وإعدامهم.

 ومن عواقب املكارثية: 

 .تحرم الدولة من طاقاٍت فاعلة في املجتمع، وهذه الطاقات ُيمكن أن تساعد على البناء والتنمية 
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  شق الصف
ُ
ضعف الوحدة الوطنية وت

ُ
 .الوطنيت

 .وظف استراتيجية شيطنة الخصم، وتستعمل آليات اإلعالم ووسائله، والتخوين ضد كل معارض
ُ
 ت

 .يّهئ األرضية للُمستبدين، وتعطيهم مبررات إلنزال العقوبات بخصومهم بال محاكماٍت حقيقية
ُ
 ت

 ة اإلقصاء.تعمل على تخويف الناس من بعضهم البعض وتدعم سياس 

 المكارثية على الطريقة المصرية: 

املكارثية أسهل الطرق للحشد والتجييش، عن طريق التخويف والتخوين والتفزيع، باستدعاء املنطلقات الشيطانية 

، وترويج الشائعات  لغتيالل"جوزيف مكارثي" واستخدامها 
ً
تنال من  والتيحولهم،  والتهاماتالخصوم معنويا

بل  ،أمام حقيقة أنشطتهم، بهدف فصلهم عن محيطهم الستفهامفي سمعتهم، وتضع عالمات شرفهم، وتطعن 

 (10)واستعداء الجماهير عليهم. 

ولقد أخذت تلك املكارثية فرصتها من التشهير، واّدعاء القدرة على حماية َمن ُيوالونها، وتخوين اآلخرين والتالعب 

جهزة األمنية وغيرها، وفق األهواء، والعمل بموجٍب عدائي يقوم على باملعلومات السرية التى يحصلون عليها من األ 

التأجيج ومالحقة الخصوم واستدعاء كل عنف التاريخ واألصولية في استخدام الظلم واألخطاء بأساليب غوغائية 

 بأوعيٍة لتمرير األذرع التي يتميز بها، ولكن القول بأن النسخة العربية من هذه املكارثية، جاءت ومازالت مس
ً
تمرة

 سطوتها من طروحاٍت طائفية، ونصوٍص سياسية، هدفها 
ً
على املشهد العام، برغم أنها تحمل  الستيالءُمستمدة

كل الجذور للمشاكل التي تعصف بهذا البلد العربي أو ذاك، ومنها النسخ املكارثية في العراق، وسوريا، ولبنان، وليبيا، 

لسياس ي الذي َيهُدف إلى اإلفالت من الحقيقة لصالح الفوض ى والتشكيك، ضمن محاولٍت متواصلة من النشاط ا

 (11)واّدعاء العصمة وفرض األجندة الطارئة على الحياة في تلك الدول. 

أما فيما يحدث في مصر، ُيعتبر مكارثية حقيقية بمعنى الكلمة، فإن لم تكن معي فأنت ضدي وعدوي، وعدو الجميع، 

افة األوساط السياسية، ويرجع السبب إلى فقدان الثقة في أحد، وغياب مفهوم العدل استقرت تلك الظاهرة في ك 

م معه  (12)الناجز،
ُ
فلقد َمّرت مصر، بعد ثورة يناير بأحداٍث جسام، ومخاطر عسيرة، خرج منها مولوٌد ثوري، حل

 جديمقراطاملصريون بغٍد أفضل، ووطٍن ينعمون فيه بال
ً
 من الظلم السياس ي ية واملساواة، لتبدأ مصر عهدا

ً
ديدا

 (13)ساد فيه نمط السلطوية في كل مؤسسات الدولة واملجتمع. 

باَرى إعالميو النظام فى شيطنة املعارضين والرافضين له، في خلفية مكارثية تتجاوز بمراحل "املكارثية" األصلية 
َ
وت

ل إلى حد القتل على الهوية،  ناهيك عن كما شهدتها الوليات املتحدة األمريكية، والتي تمت في إطاٍر مؤسس ي لم يص

التحريض عليه، والتصفيات الجسدية فى البيوت والطرقات، وممارسة شتى صنوف التعذيب بصورة ممنهجة 
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 إلى تورط أفراد بالجيش املصرى فى عمليات التعذيب منذ ثورة يناير وحتى النتشارواعتيادية وبشكل واسع 
ً
، لفتة

التعذيب )أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة  مناهضة التعذيب باألمم املتحدة اآلن، كما أعلنت ذلك لجنة

 أن اذهبوا فاقتلوا "اإلخوان 2017فى العالم فى تقريرها فى أغسطس 
ً
. إذ َمَنح قطاٌع عريٌض منهم لعقولهم إجازة

سحلوا نساءهم وبناتهم، بل اهم، اإلرهابيين" واملتعاطفين معهم، واعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وانتهكوا حرمات

وأخرجوهم من قريتكم، إنهم قوٌم إرهابيون، ل تخشوا فيهم لومة لئم، ويساندهم فى ذلك قضاٌء منحاز للنظام، 

حّرضين والقتلة 
ُ
فقد نظارة العدل، ويرى القشة في عين اإلخوان ومناصريهم، ول يرى الجذع في عيون غيرهم من امل

لم ُيجر هللا الحق على  ، الذينعراض والحرمات، وُيعزز موقفهم الالإنساني شيوخ السالطينوالبلطجية ومنتهكي األ 

ألسنتهم، ويستدعون من كل نصوص القرآن وأحكامه "حد الحرابة"، الذي لم ُيطبقه الرسول عليه أفضل الصالة 

دود على قاطعي الطرق، وأصبح والسالم ول خلفاؤه الراشدون من بعده رضوان هللا عليهم أجمعين، إل فى أضيق الح

  (14) .من املعتاد الثأر والتصفيق لكل اعتداء على الحقوق والحريات

ولم تقتصر املكارثية املصرية على "اإلخوان املسلمين" فحسب، بل تحولت إلى حالٍة من اإلرهاب الفكري، شملت كل 

 على أساٍس واقعي، أو سنٍد قان الختالفمعارض، حتى لو كان 
ً
والتهديدات، إذا ما أبدى  فالنتهاكاتوني، مبنيا

ا يحدث بحقهم، بينما وصل بعضهم حد املطالبة باإلعدامات  صاحب رأي أو فكر أو متعاطف مع اإلخوان أي رفٍض ملم

 (15)واملناداة بالتطهير. 

ية كوابيسه أن يتحول مشهٌد كوميدي يسخر من األنظمة الشمول ألم يكن أحد من املصريين يتخيل في أسو 

 تحت وطأته، لم يكن كاتبو 
ً
ئّن جميعا

َ
أفالم "إحنا بتوع األتوبيس"، و"البريء"، و"وراء  اوممارساتها إلى واقٍع حقيقي ن

الشمس" بعيدين عن واقعنا البائس، حين نسجوا تفاصيل دامية  ملآس ي املصريين في معتقالت األنظمة الباطشة، 

 "إحنا بتوع أي حاجة بس مش 
ً
منها هذا الزمن فقد دار دورته، وُعدنا، حيث يصرخ املعتقلون واملحبوسون ظلما

حاهم، فيما يخرج الشباب إلى الطرقات إخوان"، وأص معهم ما يدل على حاملين بح امللتحون يضطرون إلى حلق لم

 لألمان، من وجود 
ً
سوء سلوكهم، حيث صار البعض يتنّدر أن وجود قطعة الحشيش في طّيات املالبس أصبح مبعثا

ٍت ليس فيها ش يٌء من اإلنسانية، املصحف الشريف! وذلك كي ينجو املرء بنفسه من ظروف اعتقاٍل ُمهينة، وممارسا

حيث َيئّن املظلومون بال ُمجيب، وَيمرضون بال مداٍو، بل ويموتون حيث ل يستطيع ذووهم متابعة جنازاتهم، أو حتى 

 وبدون حٍد أدنى من وخز الضمير أو الخوف من املساءلة 
ً
 أو ليال

ً
مواساتهم في حال دفنهم، وإن كان البعض ُيدفن سرا

تَ 
َ
تل؟.والرجوع مل

ُ
 ى وكيف وملاذا ق
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أنه إلنقاذ البالد من جحيم الحرب األهلية لكنهم، بعد أياٍم قالئل، كانوا يغذون ماكينة  النقالبولقد قالوا في تسويغ 

 على املكارثية األمريكية في  املجتمعيحتراب ال 
ً
عد فوق خطاٍب عنصري تفّوق بشاعة

ُ
بكمياٍت هائلة من الوقود امل

، فنرى لعبة صناعة العدو، والتعليق عليه باألخطاء والكوارث السابقة والحالية، لكى ينعم اض ياملات القرن يخمسين

طّبعين واملجرمين لكي يغسلوا تاريخهم وُيداروا سوءاتهم ويدفنوا 
ُ
من عداه باملالئكية، فريق يفتح املجال للفسدة وامل

ما في  أن الوجود اإلنساني وإطالق أسو فضائحهم وجرائمهم. ولقد نجح البعض في استدعاء الجزء املعتم م

، بالنتقامالشخصية املصرية من نوازع وحشية، بحيث صار املجتمع يمور برغباٍت وحشية، ورغبات محمومة 

والتلذذ بالدماء والتضليل لَينَعم املجرم بإجرامه، وُيساق الضحايا إلى الجحيم، فهناك رعاية رسمية للمكارثية 

 (16)املصرية. والعنصرية على الطريقة 

 مظاهر المكارثية على الطريقة المصرية: -1

  إيجاد حالٍة من التشكيك والغموض والسلب وتلفيق التهامات والفضائح والنبش في أموٍر شخصية شديدة

سّول له نفسه إلبداء الرأي أو اإلعالن عن موقٍف مضاٍد لهم، فباإلضافة إلى استدعاء محاكم 
ُ
الخصوصية لكل َمن ت

، بل وتعالت دعوات التكفير والتشويه النتقامجديدة صاحبتها حالة من الَهَوس والرغبة الصارمة في  تفتيٍش 

 واملصادرة لكافة املمتلكات.

  َيمية ووجدانية وأخالقية ت في شكل ممارساٍت مادية ومنطلقاٍت قم
ّ
َجل

َ
 للمرحلة، حيث ت

ً
أصبح العنف عنوانا

ديولوجيا لتأجيج الصراع، واستمرار واستخدام كافة املعطيات لتحقيق وثقافية، حيث يتم فيه توظيف الدين واألي

 
ً
انتصاٍر زائف على الخصوم ليصبح العنف أداة لبناء الواقع، باإلضافة إلى العنف املادي، لعب العنف الرمزي دورا

ا يتميز تم توظيفها بعناية لخدمة أطراف الصراع، حيث مارس العنف دوره وفاعليت ةسوسيولوجيأكبر بصبغٍة  ه ملم

َنى  ّتى البم
َ
 من العنف املخفي وامللتبس واملتواري الجتماعيةبه من قدرة على التواري والتغلغل بهدوء في ش

ً
، كونه نوعا

صُدر من قوى الجتماعيةعن األنظار، حيث ُيتيح لنظاٍم من األفكار واملعتقدات 
َ
 ما ت

ً
وطبقية  اجتماعية، التي غالبا

محدودة  وأيديولوجياتة والسيادة، ويهدف هذا النوع من العنف إلى توليد معتقداٍت متمركزة من موقع الهيمن

ق من نظرية إنتاج املعتقدات وإنتاج الخطاب  وترسيخها في عقول وأذهان الذين يتعرضون له. فالعنف الرمزي ُمنطلم

يخها من خالل بناء تصوراٍت الثقافي وإنتاج القيم ومنح القدرة على بناء املعطيات الفكرية باإلعالن عنها وترس

 تتوافق مع إرادة الهيمنة والسيطرة. أيديولوجية

  الثوابت، وتناثر التهامات  وانهيار، الختاللزيادة املسافات البينية بين الفرقاء، بشكٍل دائم، فينشأ عنها حالة من

 ألمثل هو الخسارة للجميع.والهدف ا والنحدار النتهازيةهنا وهناك، وتفتح الصناديق السوداء، ويسود نمط 
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  من 
ً
 وخاصة ،املصري للغالبية من جموع الشعب  والشيزوفرانيا، الزدواجيةأوجدت املكارثية املصرية حالة

النشطاء واملثقفين والقضاة وكافة الشرائح، إذ يكفيهم ترديد كلمة حب الوطن مئات املرات ليكونوا وطنيين، ثم 

الوطني مع تلك الوصفة  النتماءحق فحص وطنية اآلخرين، لذلك يبدوا طريق قتلهم مع نفاق الحكومات، ليمتلكوا 

 واضح
ً
، فقط انضّم للجوقة املطبلة وتتمتع بمزايا الوطنية، خاصة مع ارتفاع منسوب التخّبط  ا

ً
 أيضا

ً
 وسهال

ً
جدا

ّتاب فوالتزيوالجنون، وإذا كان النفاق 
ُ
 دائمة، عند العديد من الك

ً
الحكوميين، فإنه بات  واحتكار الوطنية عقيدة

بعد الربيع العربي، حالة هجوٍم هيستيرية ُيعّبر عنها بصراخ وإدانة واتهامات، ومحاولة ُمستميتة نحو التغطية على 

 لُدعاة اإلصالح والتغيير...إلخ. فالوطنية الحقة، 
ً
كل األصوات، ووضع الجميع في موقف الدفاع عن النفس، وخاصة

، وأن الحرص على الوطن والخوف عليه وعلى أبنائه، ليست شعاراٍت جوفاء، وُمزا
ً
 ُمنّفرا

ً
يداٍت رخيصة ومديحا

 فضح كل تجميل األخطاء وتزوير الوقائع 
ً
يستدعي اإلشارة إلى كل خلٍل وخطأ والدعوة إلى إصالحه، ويستدعي أيضا

  ورفض التعددية باسم الوطنية وإطالق حمالت التخوين.

 ك:المكارثية إلي البوليميكيف انتقل الغرب من -2

املجتمعات بل  يل يبنالذي  من حالة الجدل العقيم لالنتقال، اإليجابيولقد اختص الغرب نفسه بنوع من السجال 

الذهني  النفتاحوهو ما ُيسمى: )البوليميك( وهو ذلك  اإليجابييهدمها، ول يرى فيه اإلنسان إل نفسه، إلى ذلك النوع 

  على رأي الخصم، دون 
ً
ق بّناء يهدف الداخل فيه إلى الخروج بنتيجة مختلفة جدليا

ّ
شجار أو خصام، بل بجدال خال

. ول يسعى إلى دحر أفكار اآلخرين وتثبيت فكرته وحده كما هي. فهناك 
ً
عن تلك التي انطلق منها وينتمي إليها حاليا

البوليمكي، ُيدخل َمن  النتصارعنى أن منتصر بطبيعة الحال، لكن املنتصرين عليهم أن ل يشعروا بالهزيمة، بم

ّدة  ر واملنهزم يدخالن النتصارانتصر عليهم في معادلٍة جديدة مفتوحة، قد تؤدي بعد فترة إلى عودتهم إلى سم ، فاملنتصم

، وعليه فإن  ديناميةضمن 
ً
ل يؤدي إلى القضاء على فكرة  النتصاراستراتيجية وتجعل نشاطهما السياس ي متكامال

 الستعدادعند الخصم أو القضاء عليه، بل يؤدي إلى فتح معادلٍة سياسيٍة جديدة، حيث يلجأ املنهزم إلى  السلطة

ية، ويسمح البوليميك النمطي بالتناقض املطلق بطريقه للتوليف ديمقراطلعودته إلى السلطة لألخذ باألساليب ال

، وينب
ً
 ل اختالفا

ً
ق للجدل، فيصبح الصراع السياس ي خالفا

ُ
ع املشروع البديل على الدوام من أنقاض املشروع كأف

 ودون اعتراٍض جوهرٍي منه ملجيء مشروٍع لحق.
ً
 السابق لُيمّهد ضمنا

وتتلخص الشروط املوضوعية للبوليميك، في خطوتين: األولى في وجود مناٍخ يسمح بُحرية التفكير والتعبير، والثانية 

 لتلك الحالة بشكٍل أو بآخر، فقد  الوصول إلى زمام السلطة في الدولة. وكان هي
ً
املناخ بعد سقوط حكم مبارك ُمَهّيأ

 وساد الحراك الفكري والسياس ي، حيث دخل  وطبقتهانهار نظامه 
ً
الحاكمة، وأصبح املجال العام أكثر انفتاحا
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باإلضافة إلى  الجميع في املعادلة بشكٍل غير مسبوق، لكن َمن وصلوا للسلطة كانوا أبعد ما يكونوا عن البوليميك،

حّول لساحة حرٍب دائمة 
َ
التحالفات القائمة، ويصبح حلفاء األمس، أعداء اليوم، وعاد الجميع إلى الشارع الذي ت

ق مرحلٍة غامضة يشوبها الصراع وتتصدرها مفاهيم التشكيك 
ُ
ف
ُ
وانتهى األمر بسقوط النظام والدخول في أ

، وغاب عن هذا التصور عقول الفرقاء، فأخذ والنهيارد من الترّدي ، وتبّني املزيالنتقاموالتخوين في ظل حالة من 

 (17) كٌل يعمل بَمعزٍل عن اآلخر، ويسعى إلى القضاء على مشروعه من خالل النقد غير املوضوعي.

د الشارع للدخول في مواجهاٍت دامية، وغاب التصور ال
ْ
ي َعّمن كافحوا من أجل التعددية...، وأصبحت ديمقراطوَحش

ي به، عقب الوصول يمقراطدال م خشب ُيلقم
ّ
 ل يستخدمه اآلخرون، بل  كيية مجرد أداة للسلطة وُسل

 ية، لكنه مضطٌر لستخدامها كوسيلة لبلوغ الهدف.ديمقراطظهر َمن يعلن صراحة فاشية فّجة، ول يعترف بال

، ذلك 
ً
خزي نحو  النزلقوهكذا، فهنا مدخل، لتالفي ما نحن فيه، من تلك املرحلة التاريخية والتي باتت مؤسفة

ُ
امل

البائس للقضاء على الخصوم،  النشغالمستنقع املكارثية، فضاقت مسافات املناورة السياسية، و انتشر 

 قامت  النتقامليغدو  النتصارزاعة العبثي في دوائر الطعن وَرّد الطعن، والتيه في ف والستمرار
ً
 أوَجد ثورة

ً
مشروعا

 في األساس من أجل اإلنسان.

 ممارسة مكارثية: -3

 القتصاديةأمعن النظام فى مصر فى القيام بممارسات مكارثية ضد معارضيه، ورافضيه، على جميع األصعدة، 

 وغيرها مثل: ةوالحقوقيوالسياسية والقانونية 

  لف األحكام املشددة آفى السجون واملعتقالت، وإصدار  اآللف، تم الزج بعشرات والحقوقي القانونيفعلى الصعيد

 فى العشرات بينما ينتظر آخرون التنفيذ ما بين وقت وآخر 
ً
بالسجن املؤبد واإلعدام، بل وتم تنفيذ اإلعدام فعليا

ون، وأصبح التعذيب سمة بارزة فى التعامل وتم تصفية العشرات خارج نطاق القان لصدور أحكام ناجزة فى حقهم،

  املدانينإلى حد تعديل القوانيين لحبس غير  الضطهاد، ووصل نالسياسييمع املعتقلين 
ً
ألجل غير  احتياطياحبسا

على قوائم األشخاص اإلرهابيين، ومئات  اآللفتم بموجبه وضع الذي  مسمى، وكذلك إصدار قانون اإلرهاب

، كمحكمة أمن الدولة العليا، ودوائر الستثنائيةملنظمات اإلرهابية، وإطالق العنان للمحاكم املؤسسات على قوائم ا

 إلدانة املعارضين وليس محاكمتهم التى تحتمل اإلدانة أو البراءة.  والتياإلرهاب بمحاكم الجنايات، 
ً
نشئت خصيصا

ُ
 أ

  ومصادرة األموال،  بالعتقالومعارفهم،  ربهماملعارضين وأقا أهالي، تم التعامل بقسوة مع العائليوعلى الصعيد

وغلق الشركات، واملنع من السفر، واملالحقة الداخلية بل والخارجية عن طريق وضع املئات منهم على النشرة الحمراء 

 لإلنتربول ....إلخ
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 ه، حتى وعلى الصعيد العام، تم استخدام اإلعالم لشن حمالت الكراهية والتخويف من كل معارض وأهله ومعارف

بالغ ولو  أيبجدية مع  األمنيمتعامل أو متعاطف معهم، وتم التعامل  أيبلغ بالبعض حد الحض على اإلبالغ عن 

 أو بدافع تصفية الحسابات مع بعض املواطنين تحت ذريعة التعامل مع اإلرهاب.  
ً
     كان كيديا

  تم الحجز على أموال الكثير من املعارضينالقتصاديوعلى الصعيد ،  
ً
وشركاتهم وأصولها، وتطور األمر لحقا

، بل  منهم؛ للمصادرة بقوانيين استثنائية، أما أصحاب الوظائف
ً
صل الكثيرون، حتى لو لم يدانوا قضائيا

ُ
فقد ف

منهم من أماكن عملهم، ما أثار الرعب فى قلوب املحيطين بهم، وفصلهم بعد ذلك جراء  الكثيرينألقى القبض على 

مصدر دخل ليعانوا بعد فقد عائلهم من فقد مصدر  أي، وحرمان أسر املعتقلين من عتقاللال  القسري الغياب 

 دخل، وترتب على ذلك عدم قدرة الطالب منهم على مواصلة تعليمهم. أيدخلهم لتخرج النساء واألطفال للبحث عن 

  "كما يصف النظام دائما رافضيه ومعارضيه  –أما على املستوى السياس ي، فبدعوى عدم إشراك "أهل الشر– 

 فى كل املشاركين فى العملية السياسية خالل السنوات السابقة، فلم 
ً
فى العملية السياسية فقد تم التحكم تماما

للنظام واستعداده للدفاع عنه، نفس األمر  انتمائهن ينفذ إلى البرملان إل من وافقت عليه الجهات األمنية وتأكدت م

تم فى املناصب التنفيذية )وزير أو محافظ(، بل تم عمل إعادة انتشار فى معظم املناصب التنفيذية واملحلية من 

خالل وضع جيش من الرتب العليا السابقة للجيش فى وكالت الوزرات وأروقتها، وفى مجالس إدارة املدن والقرى 

، وفى كل مرافق الدولة. القتصاديةياء واملحافظات، وفى رئاسة كل الهيئات واألح
ً
 تقريبا

 آليات تصحيح المسار:-4

حّول أكثر من ثالثة ماليين إلى إرهابيين 
ُ
 من الشعب، وت

ً
 عريضا

ً
عادي قطاعا

ُ
قرر املكارثية املصرية أنها ت

ُ
تخّيلوا عندما ت

 (18)، هذا املوضوع جد خطير، ومصر كلها تدفع ثمن ذلك. )فهناك دوٌل عدد سكانها ثالثة ماليين فقط(

 ،
ً
ض ى على الحقوق املدنية، وانتهك الحريات العامة، وأّدى إلى حبس الكثيرين ظلما

َ
فالخوف من انتشار الشيوعية، ق

لدولٍة   التجسس. لذا انتبه املجتمع األمريكي بعد سنواٍت إلى أنهم وضعوا بتلك املكارثية حجر األساس لنتشاروأدى 

 قمعية بُحجة مكافحة الشيوعية أو حماية القيم األمريكية.

 من  انتقادهالكن وقفت تلك اإلجراءات القمعية بعد سنواٍت وتم 
ً
بقوة داخل املجتمع األمريكي، والخوف أيضا

 من تلك األمريكية األصلية، 
ً
ُد وطأة

َ
ش

َ
 عن مكارثية مصرية أ

ً
املصرية وتلك بين هذه  والختالفاإلخوان أسفر فعليا

فإن املحرك لهذه املكارثية رأس السلطة، والذى يستمد  -بخالف األمريكية  –أنه فى التجربة املصرية  هياألمريكية، 

شرعيته وقوة نظامه من نشر حالة الخوف والفزع من املعارضين، بل ويعتبر بقاء حكمه ما بقى تغذية هذه الحالة، 

"أهل الشر"، فى  إشارة واضحة إلى معارضيه، والرافضين ـ ل َمن يسميهم بلذلك ل يخلوا حديثه الكثير من تناو 

الحرة للجماهير. ثمة فارق آخر هو أن املجتمع األمريكي به من  اإلرادةعلى الديمقراطية، والكارهين إلهدار  لالنقالب
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، إذا ما أدرك فساد هذا املسار وخطورته على
ً
، وهو الجتماعيسلمه وأمنه  اآلليات ما ُيمكنه من تعديل مساره سريعا

ما حدث بعد أربع سنواٍت عندما تم توجيه اللوم إلى "جوزيف مكارثي" ووقف قراراته والسؤال الذي يطرح نفسه، 

 كبديل عن اإلقصاء؟ الختالفهل يملك املجتمع املصري من آليات لتصحيح املسار؟ وهل يقبل 

 (19). والختالفالخوف، ل مكان فيه للتنوع ملشاعر النفاق و  الستسالمفالبديل يصبح أصعب مع 

 مع ازدياد حالة الشوفينية، والتهويس، والتخوين لكافة التيارات الوطنية
ً
 ( 20)،وخاصة

ً
والتي ينتهزها البعض سعيا

الوطنية، فإن توحيد األطياف واألفكار والقيم ل ُيقّوي  واألولوياتلتحقيق رغباتهم تحت ذريعة املصلحة العامة 

لدى أبنائها، ل بالنفاق  النتماءن، ول يحمي جيوشها ول أمنها، فاألوطان تكون أقوى بتنوعها، وبتعزيز روح الوط

لهم شعوب العالم، الثقة في ( 21)وإظهار الولءات الزائفة. 
ُ
 من املعارك اإلنسانية الكثيرة، واملتعددة التي ت

ٌ
إنها واحدة

، والحفاظ على مصداقية اسم أي، والتبعية تحت والستبداداع القهر على كل أنو  والنتصارقدرتها على النضال 

الطرح، واملوضوعية في التناول، والبعد عن الفوض ى املمنهجة والوقوع في تيار الوقيعة الذي استمر ول نزال ندفع 

 .
ً
 (22)الثمن باهظا

 بتجريف البنية التحية اإلنسانية  الحالييدعمه ويرعاه النظام الذي  إن انتشار تيار املكارثية
ً
فى مصر، يقوم فعليا

ؤخر تلك املمارسات الوحشية البالد سنوات عن تجاوز آثارها السلبية، ولكن تبقى 
ُ
املصرية املوغلة فى القدم، وربما ت

رت من تجارب أمم أخرى م والستفادةالدروس والعبر، بل  استيعابناضج على  يجمع يإرادة املصريين قادرة بوع

حفظت املستقبل للبالد بعدما ضيعت املمارسات املكارثية  انتقاليةمن هذا الطريق، ورسخت بعد ذلك لعدالة 

 أن العدل أساس امللك، وأن التعايش فٌن 
ً
ترعاه  إنسانيوالفاشية ماضيها، بل إن الشعب املصرى لبد أن يدرك يوما

، و 
ً
شاوة لبد وأن تزول يوما أن أثر ما تنفثه اآللة اإلعالمية من السموم وتغييب الوعى األمم املتحضرة، وأن الغم

 يوتكريس الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ألجل بعض املنافع املادية أو السياسية حتما سيزول، وسيبقى وح

 على مكارثي"جوزيف 
ً
البشرى حينما تخالطه األنانية وحب الذات وتفضيلها على  النحطاط" للمكارثيين الجدد علما

 . (23)القيم العليا ومصلحة الوطن

 الهوامش:
 م.2015أغسطس،  24املكارثية"، مصر العربية،  ءاملثقفون بال واجهمحمد سيف الدولة، "كيف ي (1)

 .2017أكتوبر  7، 21، املكارثيون الجدد، عربىالصاوي على  (2)

 24حسن طارق، هل نحن على أبواب املكارثية الكريهة؟ اليوم  (3)
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 .2019، 21  العربيفى مصر؟  رالتغيي يأتي، من أين الصاوي على  (4)

 فى مصر، بوابة الحرية والعدالة، أبريل العربيقطب  (5)
ً
 .2019، املكارثية إذ تنتفش مجددا

 .2015مايو  19تكسب وظيفة، رصد  إرهابياملكارثية املصرية، بلغ عن  (6)

 . 2019أكتوبر  29وليد الشرهان، املكارثيون ومحاكم التفتيش، املجلة  (7)

 .2013أغسطس  6، املكارثية، املصرى اليوم، الشوربجي( منار 8)

 . 2019يونيه  9مصطفى عبد الرازق، نجو تأمالت جديدة للمكارثية، الوفد،  (9)

مؤسسة  لسياس ي غير املكارثية والبوليمك،سامح محمد إسماعيل، الدين ومتطلبات املجتمع الراهنة، املشهد ا (10)

 .2014مؤمنون بال حدود، أمن األسس والحريات، 

 .2019أكتوبر،  29عادل سعد، مناقشة عن مكارثية عربية، الوطن،  (11)

 .26/6/2016شريف مانجستو، املكارثية في مصر، الجوار املتمّدن،  (12)

 2019، 21علي الصاوي، من أين يأتي التغيير في مصر،  (13)

 2014إبريل،  17مكارثية بنكهة مصرية، روضة الحق، الخميس،  (14)

 2015يناير،  17، 6املصرية، الوطن،  ياسر الكومي، من اآلخر، املكارثية (15)

 .2013 يوليو 24الهولوكوست املصرى، الشروق،  ،وائل قنديل (16)

يونيه  11سامح محمد إسماعيل، الدين وقضايا املجتمع الراهنة، مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، (17)

2014. 

 .2019يوليو،  23سيد صابر، املكارثية املصرية، العربي اليوم،  (18)

 2013تقاُسم على قانون الثورة املصرية، مكارثية مصرية، البوابة، األربعاء، سبتمبر، رشا رمزي،  (19)

 2016، اضطرارية أم اعتياش باملكارثية، في وصف املصرية، مبتدأ، شيزوفرنيامروان لويس،  (20)

 م1/8/2015هديل عبد العزيز، املكارثية وصكوك الوطنية، موقع عمان نت،  (21)

 2019ديسمبر،  11بية، الوطن، فهد الشبراوي، املكارثية العر  (22)

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها ول تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات. (23)
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