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عزمي بشارة

*

الثورة ضد الثورة
والشارع ضد الشعب ،والثورة المضادة

تتنــاول هــذه الدراســة بالتحليل مســارات ثــورة  25يناير وتفويت مهمــة تغيير النظــام والصراع
المبكر بين األحزاب ،ومنح الشــرعية لقوى النظام الســابق في ّ
خضم هذا الصراع .وتستعرض
الدراسة بنية (أو انعدام بنية) المرحلة االنتقالية ودور التيار اإلسالمي ومأزق اإلخوان المسلمين
في الحكم خالل هذه المرحلة .كما تناقش هذه الدراسة عجز األحزاب التي "ورثت" جيل الشباب
الثائر ،عن استيعاب معنى مرحلة التحول نحو الديمقراطية ،والدور المنوط بها خاللها.
ً
كاشــفة الغطــاء عــن اللغــط
تعيــد الدراســة لمصطلحــي "الثــورة" و"االنقــاب" مدلولهمــا،
الجــاري بشــأن توصيف مــا وقع في  3تموز  /يوليــو  .2013كما تحلل مســعى القوى المضادة
للثورة التي وضعت "شرعية الشارع" ،في مواجهة "شرعية الشعب".
الدراســة مقاربــة فكريــة ،تتجــاوز تحليــل الوضــع المصــري كحالــة ،ل ُتبــرز آليــات عمــل الثــورة
المضــادة .وتستشــرف فــي خالصتهــا وجهة الثورة المصريــة بعد ما حدث فــي  3يوليو ،وفي
شهر آب/أغسطس.
*

مدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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1
مل تبدأ أحداث  25يناير االحتجاح َّية ثورةً ،ولكنها بدأت بوصفها تح ُّركًا
شعبيًّا غاضبًا ض َّد مامرسة أجهزة األمن ،وهي نفسها التي يُ َّدعى اآلن
أنَّها انض َّمت إىل ث َور ٍة جديد ٍة هي ثورة  30يونيو .وقد انطلقت أعامل
االحتجاج يف أجواء الثَّورة التُّونس َّية ،ولكن بعد تراكم تجرب ٍة يف مسا ٍر
املرصي هو خالد سعيد الذي قُ ِتل تحت
خاص .كان البوعزيزي
مرصي ٍّ
ُّ
ٍّ
الشطة وال َّداخليَّة يف بيانٍ شبي ٍه ببيانات
التَّعذيب ،وبعد قتله ا َّدعت ُّ
الشطة
ُوف إثر ابتالع "لفافة" مخ ِّدرات .واختري يوم ُّ
هذه األيَّام ،أنَّه ت ِّ َ
ليك يُعلَن يو ًما للغضب.

الشطة واألمن
كانت تظاهرة  25يناير حرك ًة احتجاج َّي ًة ض َّد مامرسات ُّ
في ،وقد تنتهي بالقتل
التي تبدأ َّ
بالضب والتَّعذيب واالعتقال التَّ ُّ
عس ِّ
الذي يسبقه الكذب ،ويتبعه الكذب أيضً ا .والقتل والكذب توأمان
يف عرف أجهزة األمن يف أنظمة االستبداد .إنَّها أجهزة األمن نفسها؛
السياسة واملامرسة ،وال حتَّى يف اإلخراج.
تغي ،ال يف ِّ
إذ ال يشء فيها َّ
وقد ثبت ذلك م َّر ٍ
ات ع َّد ًة من خالل مامرساتها يف املرحلة االنتقال َّية،
فض اعتصام رابعة
وتُ ِّوج ذلك يف املجزرة ال َّرهيبة التي رافقت عملية ِّ
(((
العدويَّة يف  14آب /أغسطس ،وما تال ذلك من مامرسات  .ومن حقِّنا
بفض اعتصامي أنصار
 1صبيحة يوم األربعاء  14آب /أغسطس ،قامت ق َّوات األمن املرصيَّة ِّ
ال َّرئيس املعزول محمد مريس يف ميداين رابعة العدويَّة وال َّنهضة .وبحسب مصادر رسم َّية
قتيل؛ من بينهم
حكوم َّية ،زاد عدد ضحايا االشتباكات يف امليدانني ومحيطهام فقط ،عىل ً 740
 43رشط ًّيا ،يف حني تحدَّثت مصادر اإلخوان املسلمني يف املستشفى امليدا ِّين عن مقتل أكرث من
 2200وجرح اآلالف ،وقد أصدر مجلس الوزراء ،بتاريخ  17آب /أغسطس ،قرا ًرا لوزارة الص َّحة
ٍ
ٍ
بيانات صحف َّي ٍة بشأن أعداد القتىل والجرحى يف األحداث ،وأن
معلومات أو
بأي
بعدم اإلدالء ِّ
يكون مجلس الوزراء هو املنوط به ذلك.
الخاصة بأعداد القتىل والجرحى
الصحة :مجلس الوزراء املنوط له إصدار البيانات
َّ
"وزيرة ِّ
لألحداث ال َّراهنة" ،أصوات مرصيَّة ،2013/08/17 ،عىل ال َّرابط:
http://goo.gl/Z3XPX8
قتيل؛ أغلبهم من
املرصي للحقوق االقتصاديَّة واالجتامع َّية أسامء ً 1063
وقد نرش املركز
ُّ
قتيل حتَّى
فض االعتصام ،وبلغ العدد أكرث من ً 1360
املدن ِّيني ،سقطوا يف ِّ
كل أنحاء مرص يوم ِّ

عبي األ َّول يف 25
أن نفرتض أنَّه مبا أنَّها مل َّ
تتغي ،ومبا أ َّن التَّح ُّرك الشَّ َّ
ٌ
إفشال ألحد
يناير كان مو َّجها ض َّدها ،فإ ّن بقاءها من دون إصال ٍح هو
أه ِّم أهداف الثَّورة ،وإنَّها إذا تح َّركت فإنَّ ا تتح َّرك ض َّد هذه األهداف؛
الصوغ ،أن تفعل
ويتلخَّص الفرق يف أنَّه مل يعد بوسعها ،من حيث ّ
ذلك من دون تعبئ ٍة "الشَّ ارع" وتجييشه ،وذلك أل َّن ثورة  25يناير
ٍ
جديد اسمه "رشع َّية الشَّ عب".
جاءت بكائنٍ
مؤس ٍ
سات متثيليَّ ٍة منتخَب ٍة ،ح َّولت
تجسدت رشعيَّة الشَّ عب يف َّ
فمنذ أن َّ
السياس َّية املعارضة "رشع َّية الشَّ عب" إىل "رشع َّية الشَّ ارع".
القوى ِّ
تتغي إىل "رشعيَّة الشَّ ارع" ليك تتح َّرك
واحتاجت أجهزة ال َّدولة التي مل َّ
ٍ
سلطات منتخَب ٍة متثِّل "رشعيَّة الشَّ عب" ال ِّدستوريَّة .ومن سخرية
ض َّد
أقل خطور ًة
الشع َّية يكون َّ
التَّاريخ أ َّن القمع من دون مثل هذه َّ
سلطوي؛ والثَّاين قد يتح َّول
من القمع الذي يستند إليها .فاأل َّول قم ٌع
ٌّ
فايش يعبِّئ الشَّ ارع قاص ًدا توجيه قطاعات املجتمع كلِّها
إىل قمعٍ ٍّ
يف خدمة الهدف نفسه ،فهو ال يرتك ال َّناس وشأنهم ،بل يحاول أن
يغي مفاهيمهم بوسائل ال ِّدعاية املعروفة؛ وأه ُّمها التَّحريض وشيطنة
ِّ
السمعة،
الخصم القامئَان عىل صناعة الكذب والشَّ ائعات وتشوية ُّ
وغال ًبا ما يُستعان باستثارة املشاعر الوطن َّية ض َّد األيدي األجنب َّية
واملؤامرة لتخوين اآلخر.
لقد تج َّندت عوامل ع َّد ٌة يف حشد "رشع َّية الشَّ ارع" ،منها تف ُّرد اإلخوان
بالحكم من دون خرب ٍة ،ومنها أيضً ا تج ُّند عوامل الثَّورة املضا َّدة يف
اإلقليم كلِّه ملساعدة جهاز ال َّدولة وفلول نظام مبارك عىل إفشال
التَّجربة ال ِّدميقراط َّية عمو ًما ،ال تجربة اإلخوان وحدها .وعملت
رضر
قطاعاتٌ واسع ٌة عىل تجهيز الشَّ ارع لهذا ال َّدور؛ بعضها بدافع التَّ ُّ
رضرين من ثورة 25
من حكم اإلخوان ،وبعضها اآلخر بسوء ن َّي ٍة ،كاملت ِّ
رضرون من حكم
رضرون من ثورة  25يناير واملت ِّ
يناير .فلقد اجتمع املت ِّ
املرصي بأجهزته
اإلخوان لخلق رشعيَّة الشَّ ارع التي احتاج إليها األمن
ُّ
الخاص
 وعىل رأسها الجيش  -ليك يقوم باالنقالب .وعمل اإلعالمُّ
الخليجي بكثاف ٍة إلنتاج التَّعبئة اإلعالم َّية وترويج أجواء
وال َّدعم املا ُّيل
ُّ
اب معارض ٌة لإلخوان عىل
الفشل والتَّشاؤم الالزمة لذلك .وعملت أحز ٌ
إزالة الحظر عىل التَّعاون مع الفلول ض ّد اإلخوان ،ألنَّه "مل يعد هنالك
تاريخ  19آب /أغسطس ،وذكر املركز أ َّن العدد مرشَّ ح لالزدياد .كام نرش املركز أسامء أكرث من
والشوع يف القتل،
فض االعتصام ،بتُهم القتلُّ ،
 1734مواط ًنا اعتقلتهم ق َّوات األمن املرصيَّة منذ ِّ
واالنضامم إىل عصاب ٍة مسلَّح ٍة ،والتَّعدي عىل األمن وحيازة أسلح ٍة ناريَّ ٍة.
املرصي للحقوق
لالطِّالع عىل أعداد القتىل والجرحى واملعتقلني ،راجع املوقع اإللكرتوين للمركز
ِّ
االقتصاديَّة واالجتامع َّية ،عىل الرابط:
http://ecesr.com
ٍ
الوحيش ،يع ّد عدد القتىل والجرحى سابقةً ،حتَّى باملقاييس العرب َّية.
بساعات قليل ٍة من القمع
قياسا
ً
ِّ
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منذ اليوم ٌ
السابق يف
فلول" ،أي منذ أن أصبحت جامعة اإلخوان املسلمني العد َّو ال َّزوايا املظلمة حول امليدان ،وحني كانت حثاالت ال ِّنظام َّ
صيغتهم العنيفة املعروفة بـ "البلطجيَّة" تعتدي عىل ساحات الثَّورة
ال َّرئيس.
الشخ منذ االستفتاء عىل التَّعديالت ال ُّدستورية األوىل يف  19للتَّنكيل بشبابها وشابَّاتها ،كان الجيش ينتظر ال َّنتائج.
وظهر َّ
َّ
آذار  /مارس  ،2011وإرصار اإلخوان عىل تحويل الثَّورة فو ًرا إىل حكمِ يف مقابل هذه املميِّزات الثَّالث ،ال نقاش يف أ َّن تح ُّرك  30يونيو كان
ٍ
قطاعات واسع ٍة من حرك ًة احتجاجيَّ ًة واسعةً ،تدعو إىل تقديم موعد االنتخابات ،وتن ِّحي
سيايس ،من دون مراعا ٍة ملخاوف
حزب
أك ِرب ٍ
ٍّ
(((
يني اإلمال ِّيئ  ،ومن دون محاول ٍة ج ِّديَّ ٍة لتبديد ال َّرئيس بح َّجة ج ْمع ماليني التَّواقيع ،ولك َّن ذلك مل يج ِر ض َّد ال ِّنظام
ال َّناس من خطابهم ال ِّد ِّ
القائم ،وال ض َّد أجهزة ال َّدولة ،بل مبشاركة أغلب َّية جهاز ال َّدولة يف
هذه املخاوف تتجاوز العالقات العا َّمة.
لقد شملت ثورة  25يناير ،بدايةً ،آالفًا من الشَّ باب الواعي واملقدام الحشد والتَّنظيم والتَّوقيع ض َّد رئيس ال َّدولة املنتخب .وال َّ
شك يف أ َّن
املرصي التي تؤكِّد حامية املتظاهرين كانت يف الواقع
(وهام صفتان قلَّام تجتمعان يف العمل السيايس) ،واتَّسعت يف ال ِّنهاية بيانات الجيش
ِّ
ِّ ِّ
(((
وكل هذا قد حدث يف نظام حكمٍ أنجزت الثَّورة
أحد دعو ًة إىل التَّظاهر ُّ .
لتشمل ماليني املشاركني يف أغلبيَّة محافظات مرص ،ولك ْن ما من ٍ
اعتقد أ َّن أعداد املتظاهرين واملعتصمني املشاركني فيها بأجسادهم إمكان َّية تغيري رئيسه وبرملانه باالنتخابات.
كانت هي األساس .ويف املقابل ال َّ
شك يف رضورة توافر كتلة حرجة لقد غابت أمو ٌر جوهريَّ ٌة عن ال ِّنقاش املتعلِّق بتسمية األحداث الواقعة
من املواطنني ليك تُس َّمى الثَّورة ثور ًة شعب َّي ًة بتوافر عنارص أخرى بني  30حزيران  /يونيو و 3متوز  /يوليو  2013التي تجمعها يف ٍ
حدث
ٍ
الضوريَّة
واحد رغم أنف الكثري من املشاركني يف  30يونيو الذين ال يؤيِّدون
مه َّمة تع ِّرفها بوصفها ثورةً ،وقد كانت هذه الكتلة الحرجة َّ
قامئةً ،ولكن "ع ّد ال ُّرؤوس" مل يكن أم ًرا مصرييًّا؛ فأ ّول العنارص امله َّمة ما جرى يف  3يوليو ،فبعضهم يعتقد أ َّن  30يونيو شهد خروج حركة
يف ثورة  25يناير أنَّها كانت مو ِّحد ًة لفئات الشَّ عب
نقاش
عسكري يف  3يوليو .لكن يدور ٌ
انقالب
املرصي كافَّ ًة (ما شعب َّية ،يف حني وقع
ِّ
ٌّ
ٌ
عدا الحزب
الوطني وبعض األحزاب والشَّ خص َّيات االنتهازيَّة املعارضة سفسطا ٌّيئ بشأن هذين الحدثني االثنني :أهام يشكِّالن ثور ًة أم انقالبًا.
َّ
املعروفة باالسم ،وهي التي كانت تعيش عىل تخوم الحزب
مصطلحي
علمي
حل إشكا ٍل
الوطني ونقول سفسطا ٌّيئ أل َّن املقصود ليس َّ
ِّ
ٍّ
ٍّ
يف الهوامش التي أتاحتها دولة الفساد واالستبداد لها للعمل ،لتحظى
مفهومي بالوصول إىل نتيج ٍة يُصطلَح عليها ،ولكن أل َّن هدف القائل
ٍّ
مبقابلة مسؤو ٍل أو آخر ،من حني إىل آخر) ،وثانيها أ ّن أعامل االحتجاج بالثَّورة هو إعالن موقفه الذي يؤيِّدها ،وليس تعليل تسميتها؛ يف حني
مناهض لها يف األغلب األع ِّم .وهذا ٌ
خالف
الواسعة كانت جديرة بثورة ،ألنَّها ح َّولت هدفها إىل تغيري نظام الحكم أ ّن من يك ِّنيها انقالبًا هو
ٌ
ِ
بح ْرفيَّ ٍة ووضو ٍح مل تشهدهام الثَّورات عرب التَّاريخ إلَّ يف مراحل متق ِّدم ٍة ال يُ َح ُّل باالتفاق عىل معنى املفهوم ،ولكن بالتَّوافق عىل املوقف،
من ثورة تونس" :الشَّ عب يريد إسقاط ال ِّنظام" .وثالثها أ َّن جهاز ال َّدولة وال عالق َة للتَّسميات بتوافر مق ِّومات هذا االتفاق أو عدمه .ومن
نلقي نظر ًة إىل مكانٍ ال يحتاج
بأكمله وقف ض َّدها ،وعمل ض َّدها ،بل إنه قد أعمل فيها القتل .وانحاز أجل تصوير املقصود ،من املفيد أن َ
الجيش إليها بعد فرتة تأ ُّه ٍب ،أعقبتها فرتة تر ُّد ٍد .لقد غادر الجيش ال َّناس فيه إىل تغطية مواقفهم من املس َّميات بتغيري التَّسميات ،ألنَّهم
مثل،
ثكناته وحارص ميدان التحرير مو ِّجها فوهات دبَّاباته إليها بأم ٍر من ال يصنعون املس َّمى ،وال االختالف عىل أسامئه .ففي إرسائيل ً
ال َّرئيس ،ولك َّنه أحجم عن إطالق ال َّنار
ألسباب عديد ٍة؛ أه ُّمها استعداده يستخدم مؤيِّدو ما جرى يف مرص من خلعٍ لل َّرئيس ومالحق ٍة لتنظيم
ٍ
انقالب يف وصفه ،ومع ذلك فهم يؤيِّدونه؛
للتَّضحية باألرسة الحاكمة إلنقاذ ال ِّنظام إذا اقتىض األمر ،وتدخُّل اإلخوان املسلمني مصطلح
ٍ
حكم معياريًّا .فهم
انقالب
وصف
ٍ
الواليات املتَّحدة ض ّد إطالق ال َّنار عىل املتظاهرين .ولهذا ح َّول ف َّوهات وذلك أل َّن ْ
عسكري ال يعني يف نظرهم ً
ٍّ
اإلسالمي،
انقالب ،وميتدحونه ألنَّه يضع ح ًّدا للم ِّد
املدافع والبنادق عن امليدان .ولك َّنه أتاح لآلخرين فسح ًة زمنيَّ ًة طويل ًة يس ُّمونه انقالبًا ألنَّه
ٌ
ِّ
اطي ِ
نفسه أيضً ا ،بحسب رأيهم .وهم يرون أ َّن هذا مفي ٌد
لقمعها ،مبا يف ذلك ما يُس َّمى "موقعة الجمل" .وحينام كانت ُّ
الشطة وللم ِّد ال ِّدميقر ِّ
بغض ال َّنظر عن نوايا الفاعلني ،ويُج ِمعون عىل فائدته هذه،
واملباحث تقوم بالقمع والقنص ،وحتَّى بتعذيب بعض املشاركني يف إلرسائيلِّ ،
ويسانده ساستُهم ،ويضغطون عىل الغرب ملنع محارصته.
املرصي عىل استفتاء
والسلف ُّيون عىل تصوير تصويت الشَّ عب
ِّ
 2حرص اإلخوان املسلمون َّ
التَّعديالت الدُّستوريَّة باإليجاب أنه انتصا ٌر للدين ،وقد َج َرت التَّعبئة عىل مستوى القواعد
الشَّ عب َّية بشأن املادَّة الثَّانية من الدُّستور ،وهي متعلِّقة بدين الدَّولة ،عىل ال َّرغم من أنَّها مل
تكن مطروح ًة ضمن التَّعديالت.

السياس َّية
 3أصدر الجيش
ُّ
املرصي ،بتاريخ  23حزيران  /يونيو ،بيانًا أمهل به جميع القوى ِّ
ٍ
ساعات من بدْء التَّظاهرات يف 30
أسبو ًعا للتَّوافق من أجل الخروج من األزمة ،كام أصدر ،بعد
حزيران  /يونيو ،إنذا ًرا لـ"جميع األطراف" ،مدّته  48ساعةً ،لالستجابة ملطالب الحركة االحتجاج َّية.
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يايس
ومن الجدير بالذِّكر يف هذا السياق أ َّن سجال الخصومة ِّ
الس َّ
العر َّيب الرائج ما زال يخلط بني استفادة إرسائيل من فعلٍ  ،وبني ات ِّهام
الفاعل بالعاملة إلرسائيل ،مثلام يسارع بعضهم إىل الحديث عن والدة
وسفر الخصم إىل إرسائيل ...فمن أل ِّد
الخصم "الحقيقيَّة" اليهوديَّةَ ،
شهريي اإلقصا َّيئ املتخلِّف هو
أعداء ضحايا االستبداد أ َّن خطابهم التَّ
َّ
نفسه من نتاج االستبداد.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

العسكري وتحظر تقديم
ومن هذه الحكومات التي تع ِّرف االنقالب
َّ
ٍ
انقالبات يف
العون له الحكومة األمريك َّية التي كانت ضالع ًة يف تنظيم
املايض ،كام هو الشأن يف حالة تشييل .ولذلك يسعى الحكَّام الجدد
يف مرص إلقناعها بأ َّن ما حدث ثور ٌة وليس انقالبًا ،وال َّدليل  30يونيو.
فإذا كان ما جرى يف مرص انقالبًا عسكريًّا عىل حكوم ٍة منتخَب ٍة ،فإنه
ال يجوز لحكومة الواليات املتَّحدة  -من الناحية القانونيَّة  -أن تق ِّدم
له املساعدة .ونحن ال نستبعد معرفة أجهزة األمن األمريك َّية بالتَّح ُّرك
عبي قبل وقوعه .ولو نجح االنقالب من
االنقال ِّيب املرافق للتَّح ُّرك الشَّ ِّ
دون أن يرتك أث ًرا ملا كانت يف األمر مشكل ٌة سياس َّيةٌ ،أل َّن ال َّرأي العا َّم ما
كان لينشغل به كث ًريا .ولك َّن سياسة القمع الواسع ال ِّنطاق واملكارثيَّة
السياس َّية التي تلتْه ،ومامرسات أجهزة األمن املرصيَّة الفظَّة التي مل
ِّ
تتغيَّ  ،ومل تتج َّنب التَّنكيل ،حتَّى بالصحفيِّني األجانب ،كفيل ٌة بإثارة
التَّداعيات الالزمة واالهتامم الالزم.

ليست الثَّورة واالنقالب مفهومني علم َّيني يق ِّدمان لنا مناذج تفسرييَّ ًة
لظواهر معقَّد ٍة كام يُف َرتض أن تكون املفاهيم يف العلوم االجتامع َّية،
"مصطلح" ألنَّه يُصطلَح عليه؛ أي يُتَّفق عليه
بل هام مصطلحان .ويُقال
ٌ
كل
العمومي مبجمله ُّ
يف تسمية الظَّواهر واألشياء .وغاب عن ال ِّنقاش
ِّ
السلطة،
ما اصطُلِح عليه حتى اآلن .فمصطلح "انقالب" يعني قلْب ُّ
ٍ
أوساط من ال ِّنظام عىل
وال يعني قلْب نظام الحكم ،مبعنى انقالب
ٍ
أوساط أخرى من ال ِّنظام ِ
نفسه ،بوسائل غري دستوريَّ ٍة .والعنرص األه ّم
هنا أ َّن أحد أجهزة ال ِّنظام أو مك ِّوناته ينقلب عىل الحاكم .وغالبًا
ما يكون الهدف من االنقالب هو الوصول إىل الحكم ،وليس تغيري
َّبيعي أن يكون االنقالب عسكريًّا ،فالطَّرف القادر
ال ِّنظام .ومن الط ِّ
السلطة من داخل ال ِّنظام هو الجيش ،أو جهاز األمن عىل
عىل إطاحة ُّ
األقل .أ َّما الثَّورة فغال ًبا ما تكون تح ُّركًا شعب ًّيا واس ًعا من خارج ال ِّنظام
ّ
لتغيري نظام الحكم .وقد ُس ِّميت بعض االنقالبات ثورةً ،كام حصل يف
انقالب الضُّ َّباط عام  1952يف مرص ،ألنَّه انتقل إىل تغيري ال ِّنظام ٍ
بتأييد
شعبي .ولالستزادة نقول :إ َّن الضُّ بَّاط يف تلك الحالة بذلوا جه ًدا كب ًريا
ٍّ
للحصول عىل غطا ٍء
ٍّ
املرصي يحتاج إىل كلم ِة ثور ٍة ،وليس ذلك
يايس
َّ
شعبي حني ألغَوا األحزاب ،وحلُّوا الربملان ،وأزاحوا واأله ُّم أ َّن الخطاب ِّ
الس َّ
رئيس مجلس قيادة الثَّورة ،محمد نجيب .ومن سخرية التَّاريخ أ َّن إلقناع ال َّرأي العا ِّم فحسب ،بل إلقناع املشاركني يف  30يونيو ذاته بأ َّن
تظاهر ٍ
ات خرجت تهتف بسقوط األحزاب وسقوط الح ِّريَّات.
ما قام به ض َّباط  3يوليو هو انضام ٌم إىل الثورة أيضً ا ،حتَّى لو مل يعلنها
مصطلحات .وبعد تجربة املشاركون فيها ،وحتى لو اكتفَوا بالخروج للمطالبة بتقديم موعد
ٍ
ليس الحديث هنا عن مفاهيم ،بل عن
اجعي ،فإعالنها ثور ًة
الصيت بقيادة بينوشيه عىل نظام ألليندي االنتخابات .فال بأس ،إذن ،من إعالنها ثور ًة بأث ٍر تر ٍّ
انقالب عسكر تشييل الس ِّيئ َّ
املنتخب ،وتجارب أخرى يف العامل الثَّالث ،ح َّددت بعض قوانني ال ُّدول واحد ًة متتد من  30حزيران  /يونيو حتَّى  3متوز  /يوليو  ،2013أفضل
عسكري عىل حكوم ٍة منتخَب ٍة ،ومنعت من اعتبارها تح ُّركًا شعبيًّا مطلبيًّا مرشو ًعا ،جرى استغالله غطا ًء شعبيًّا
انقالب
الغرب َّية االنقالب بأنه
ٌّ
ٌ
ٍ
بانتخابات
عسكري يف دول ٍة ميكن فيها تغيري الحاكم الفاشل
النقالب
ٍ
أي مساعد ٍة لفعلٍ
سيايس شبي ٍه به.
ٍّ
القوانني حكوماتها من تقديم ِّ
ٍّ
تداعيات منفِّر ًة بعد موجة ناجح ٍة .وهكذا جعلها الحكَّام الجدد :سياسيّوهم ،وإعالميّوهم،
ٍ
وبهذا التعريفه أصبح هذا املصطلح يثري
اجعي ،رغم أنف جز ٍء كبريٍ من املشاركني يف
اطي .فحتَّى االتِّحاد
األفريقي أصبح يق ِّيد نفسه يف ومثقّفوهم ،ثور ًة بأث ٍر تر ٍّ
ُّ
التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
مسألة االعرتاف بالحكومات التي تأيت من خالل االنقالبات .وبعض  30يونيو الذين خرجوا لتقديم موعد االنتخابات ،ومل يخرجوا ليحصلوا
من ظلُّوا يعيشون بعقل َّية خمسين َّيات القرن املايض ال يدركون مدى عىل قلْب الجيش لل ِّنظام .فهؤالء ليسوا مسؤولني عن تواطؤ جز ٍء آخر
والعسكري ،وكان يشاور
األمني
َب ،من املشاركني كان عىل علمٍ بالتَّخطيط
انقالب
سلبيَّة التَّداعيات التي يثريها
عسكري عىل نظامٍ منتخ ٍ
ِّ
ٌّ
ٌ
ِّ
وبخاصة يف دو ٍل م َّرت بتجارب شبيه ٍة.
هذه األجهزة يف عمل َّية جمع التَّواقيع.
َّ

دراسات وأوراق تحليليّة
الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ،والثورة المضادة
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رضرون من حكم اإلخوان املسلمني،
بدوافع عادلة .فهؤالء إ َّما أنهم مت ِّ
2
أو معتقدون أنَّهم يكملون طريق الثَّورة .ومن دون هؤالء ما كان ليوم
حدث الثالثني من يونيو أن ينتج ما أسامه العسكر وأبواقه من اإلعالم ِّيني
كل ٍ
كل ما يف الثَّورة املرصيَّة منذ بدايتها ،نلتقي يف ِّ
كام هو حال ِّ
السابق أن
ظام
ن
ال
فلول
بوسع
يكن
فلم
ارع".
الشَّ
ة
ي
"رشع
ًا
ق
الح
ِّ
َّ
َّ
كل ٍ
ويطل علينا من ِّ
بنقيضنيُّ ،
نقيض وجهان .ففي نظام مبارك و ْجه
التش ُّدد يف القمع ،ووجه الثِّقافة السياسية التشهريية واالحتوائية .ويف يستعيدوا رشع َّيتهم من دونهم ،ولو نزل ناخبو أحمد شفيق إىل
َّ
ِّ َّ َّ َّ
َّ
فعل يف  30يونيو.
الشَّ ارع باملاليني ،وقد خرجوا باملاليني ً
الثِّقافة االحتوائيَّة مثقّفون ينظِّرون مبارش ًة للقمع ،وآخرون يج ِّملون
ال ِّنظام بشأن لجنة سياسات جامل مبارك .وبني هؤالء وأولئك من مل يح َظ مريس بأغلب َّي ٍة رشع َّية يف مرص يوم  30يونيو ويف األسابيع التي
أصبح يف ال ُّزمرة املق َّربة من ال ِّنظام ،ومن مل ْ
ٍ
انقالب
انتخابات ،وقع
ينل حظوةً ،وأصبح يع ّد سبقته .ولكن بدل التَّعبري عن ذلك بتغيريه يف
ٌ
لربال ًّيا ألنَّه صار نقديًّا وأصبح ض َّد التَّوريث .ويف مقابل انحطاط
عسكري كان أ ّول ما فعله هو تعليق ال ُّدستور ،وإحالل حكم الق َّوة
ٌّ
والسياسة يف نهاية عهد مبارك ،جاء ميدان التَّحرير ،بني
الثَّقافة ِّ
الشع َّية ال ُّدستوريَّة والشَّ عب َّية .فلم يعد املوضوع موضوع
َّ
محل حكم َّ
 25كانون الثاين  /يناير و 11شباط  /فرباير  ،2011ليق ِّدم وج ًها ّ ً
السياسة .ومن
السؤال هو سؤال الق َّوة القديم قدم ِّ
نيا رشع َّي ٍة ،بل أصبح ُّ
للمجتمع
ِّ
املرصي .ويف مقابل هذا الوجه برزت ظاهرة حثالة املجتمع هنا يبدو ال ِّنقاش املتعلّق بالتَّفاصيل منذ ذلك اليوم عبث ًّيا .وأصبح
وغوغاء املدن التي تس َّمى يف مرص بـ"البلطج َّية" .ويف مقابل الهجوم الهدف هو امله ُّم .ومل يهت َّم مؤيِّدو االنقالب كث ًريا بالوسائل وبال َّدوس
يايس
املنظَّم الباهر عىل قالع نظام مبارك يف األسبوعني األسطوريَّني جاء عىل حقوق اإلنسان ،وبإنكار القتل ،إذ إ ّن منطق الفعل ِّ
الس ِّ
أيضً ا االنسحاب غري املنظَّم من َّ
الساحات ،وتف ّرق الثُّ َّوار أيدي سبأٍ بعد الحا ِّيل الذي علَّق ال ُّدستور ومعه قيم ثورة  25يناير وإنجازاتها ،هو
تن ِّحي مبارك .ومثلام وصل إىل الحكم ٌ
عم يلزم من قمعٍ وقتلٍ وحتَّى إبادة ،ومن دون
رئيس مد ٌّين منتخ ٌَب أ َّول م َّر ٍة ،ال َّنتائجِّ ،
بغض ال َّنظر َّ
ألي ٍ
ال ميكن ِّ
باحث تجاهل حقيق ٍة بارز ٍة ،هي أنَّه يف الواقع مل يحكم .اكرت ٍ
يل لِام يفكِّر فيه اآلخرون بشأن خ ْرقِ حقوق اإلنسان
اث فع ٍّ
ومثلام جرت خمس عمليَّات اقرتا ٍع نزيه ٍة خالل َّ
وبدل
أقل من عامني ،فإ َّن واملواطن .ومل يعد القانون يحمي أح ًدا من املخالفني يف ال َّرأيً .
تحمي سلطة القانون ظهر املخالف يف الرأي ،أصبحت تطعنه
ال ُّدستور الذي نجم عنها مل يكن مدن ًّيا عىل نح ٍو كاملٍ  ،ومل يكرتث من أن
َ
وطني ،وكانت أجزا ٌء من يف ظهره بتلفيق التُّهم الجنائ َّية بسبب ٍ
اإلخوان إلرصار اآلخرين عىل خروجه بإجام ٍع ٍّ
سيايس ،وراحت تحمي
خالف
ٍّ
بدل من أن ت َ ِق َي ُه إيَّاها.
الربملان املنتخب مستع َّد ًة لالنقالب عىل االنتخابات التي خرست فيها .الغوغاء عند اعتدائها عليهً ،
العسكري وج ٌه آخر،
كذلك كان لألحداث التي انتهت بانقالب  3يوليو
ِّ
نحن أمام دول ٍة ما زالت تتصارع فيها قيم الثَّقافة ال ِّدميقراط َّية
هو وجه تظاهرات  30يونيو الشَّ عب َّية املليون َّية.
واألصوليَّة ال ِّدينيَّة ،وثقافتا الخنوع والكرامة اإلنسانيَّة ،وثقافتَا
ومهام بالغ أصحاب الشَّ أن يف تقدير أعداد تلك التظاهرات ،ويف ف ْرض الح ِّريَّات وقمع الح ِّريَّات ،وغريها .نحن أمام دول ٍة مل تتَّضح فيها وكال ٌة
اإلعالمي لزرعها يف
أرقامٍ خرافيَّة من عرشات املاليني عىل الخطاب
ِّ
اطي بع ُد ،وما زال عمودها
اجتامعيَّ ٌة قويَّ ٌة لصريورة التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
األذهان بهدف ترجيح كفَّتها عىل األغلبيَّة ال ِّدميقراطيَّة (مع أ َّن املقارنة
الفقري تنظيم الجيش .أ َّما أحزابها فال تحمل ت َّياراتها األساس َّية ثقاف ًة
ُّ
بني األمرين ليست عدديَّةً) ،فإنَّها ظلَّت تظاهر ٍ
ات عظيم ًة حاشدةً،
حكم دميقراطيًّا ،ومع ذلك
أي منها وحده ً
دميقراطيَّةً ،حتى يحكم ٌّ
بلغت املشاركة فيها املاليني .وحتى لو مل يتجاوز عددها الثالثة ماليني
كل منها اآلخر ويضع
ال ميكنها أن تتَّفق عىل تع ُّدديَّة يوازن فيها ٌّ
أو األربعة ،فإنَّها تبقى سابق ًة من ال َّنوع الذي تس ِّجله مرص  -مر ًة
َّ له حدو ًدا ،يك يُستعاض بالضَّ بط وال ِّرقابة املتبادل َْي (وليس اإلقصاء)
بعد م َّر ٍة  -يف تاريخ الثَّورات يف العامل .ولقد حاول بعضهم أن يُثبت
عن الثَّقافة ال ِّدميقراط َّية التي تضمن الضَّ بط الذَّا َّيت .وأخ ًريا ،نحن إزاء
أ َّن عنرصي اإلعداد واإلخراج مل يغيبا عن تظاهرات  30يونيو ،وهذا
الوطني بع ُد بدوره يف حامية ال ِّدميقراطيَّة ،وما
صحيح .ولكن حتى لو ساهمت يف إعدادها أجهزة األمن وأجهزة دول ٍة مل يقبل جيشها
ُّ
َّ
يل إرادته يف ما يتعلَّق بنظام الحكم يف ال َّدولة ،إن
إعالمٍ مملوك ٌة من رجال أعام ٍل مم َّولني من فساد نظام مبارك ومن زال يريد أن مي َ
ضعيف األحزاب – يف ما
سيايس
أنظم ٍة خليجي ٍة ناصبت الثَّورات العربية جميعها العداء (ما عدا مل يحكم مبارشةً .وأمامنا مجتم ٌع
ُ
ٌّ
َّ
َّ
سيايس بال ثقاف ٍة لربال َّي ٍة أو
ع
مجتم
؛املسلمني
اإلخوان
حركة
عدا
ٌ
ٌّ
السوريَّة ،ألسباب خاطئة) ،يبقى عد ٌد كب ٌري ج ًّدا من املتظاهرين
الثَّورة ُّ

العدد 4

10
ثقاف ٍة دميقراط َّي ٍة عميق ٍة ،ولذلك يستعاض عنها بالخلط غري امل َّربر
فكل علام ٍّين صار يس َّمى لربال ًّيا حتى لو كان
بني العلامن َّية واللربال َّيةُّ .
بأي قيم ٍة من قيم الح ِّريَّات
فاشيًّا ،أو نيولرباليًّا ال تع ُّز عليه التَّضحية ِّ
وال ِّدميقراط َّية.
السياس َّية
وبعد تف ُّرق الثُّ َّوار من دون إقامة تنظيمٍ لهم ،مل تفهم القوى ِّ
وري أن تجري عملية تحديد
املعارضة بعد ثورة  25يناير أ َّن من َّ
الض ِّ
شكل نظام الحكم مبشاركتها جمي ًعا ،وبالتَّشاور مع الثُّ َّوار وليس
مع ال ِّنظام ،وأ َّن هذا يتطلَّب وحد ًة وطن َّي ًة تفرض نفسها عىل جهاز
كسه ،وال ترغب يف ذلك ،وال يف
ال َّدولة ،أل َّن األحزاب ال تستطيع ْ
الوطني منه .ولذلك ،ال بُ َّد من فرض تسوي ٍة
اجتثاث عنارص الحزب
ِّ
تاريخ َّي ٍة بشأن ال ِّنظام ،مبا يف ذلك الجيش ،بحيث يقبل فيها مببادئ
الحكم الجديد .ولهذا الغرض ،ال بُ َّد من االتِّفاق عىل هذه املبادئ
تجري االنتخابات َّإل بعد التَّأكُّد من
وفرضها يف وحد ٍة وطن َّي ٍة ،عىل ّأل
َ
اإلجامع عليها .ويف هذه األثناء ،تنفِّذ حكومة الوحدة الوطن َّية مطالب
عديد ًة للثَّورة غري االنتخابات؛ ومنها :احرتام حقوق املواطن ،وتغيري
مامرسات أجهزة األمن بإصالحها إصال ًحا جذريًّا ،ومكافحة الفساد،
مهمت مل َّح ٌة قبل التَّنافس االنتخا ِّيب .وهي
وإصالح القضاء .وهي َّ
املهمت
مستحيل ٌة من دون وحد ٍة وطن َّي ٍة ،إذ ال ميكن القيام بهذه َّ
ٍ
سقف يتألَّف من هذا ال َّنوع
ظل
الكربى يف ِّ
تنافس انتخا ٍّيب ال يضبطه ٌ
املهمت املشرتكة ،وال يقف عىل قاعد ٍة مشرتك ٍة هي مبادئ نظام
من َّ
الحكم الجديد .ويف ال ِّنهاية ،كان اعتبار التَّنافس االنتخا ِّيب بني قوى
املعارضة معرك ًة رئيس ًة بدلً من اعتبار تغيري ال ِّنظام القديم املعركة
كل ٍ
السابق
كفيل برشعنة تحالف ِّ
الرئيسة ً
طرف مع أجهزة ال ِّنظام َّ
وفلوله ض َّد الطَّرف اآلخر.

أيلول  /سبتمبر 2013

الشاكة والوحدة الوطن َّية
أن يحكم .ومل يفهم  -عىل اإلطالق  -قض َّية َّ
األقل .ويف
فعل يف مواجهة جهاز ال َّدولة القديم عىل ِّ
التي يحتاج إليها ً
رصف بوصفها
رصفت املعارضة بوصفها معارض ًة فقط ،ومل تت َّ
املقابل ،ت َّ
اطي .ومن هنا فإ َّن مه َّمتها هي اإلفشال
ً
مسؤول عن التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
مهمتها .ورسعان ما
فقط ،أ َّما إنجاح التَّجربة ال ِّدميقراطيَّة فليس من َّ
قاد هذا إىل رشعنة التَّحالف مع الفلول وال ِّنظام القديم ،وما لبثت
الثَّورة أن تح َّولت إىل عكسها حني أصبح "ال َّنجاح" حليف من تقبل به
الفلول واألجهزة ،ال حليف من يقبل بها.
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تغي ثورة  25يناير نظام الحكم فحسب ،بل أطاحت باألرسة الحاكمة،
مل ِّ
عالو ًة عىل مبارك وخطَّة التَّوريث ،وذلك بأجوائها الثَّوريَّة ،واإلجامع
العاملي حولها ،وعدم انصياع الجيش ألوامر ال َّرئيس .وأُطلِقت خالل
ِّ
ٌ
والقيمي للعدل والح ِّريَّة ،يحملها عد ٌد
ين
العقال
الوعي
من
ة
موج
ذلك
ِّ
ِّ
كب ٌري من جيل شباب الثَّورة ،يصعب علينا أن نص ِّدق أنَّه باإلمكان
إفساده بصناعة ال ِّدعاية اإلعالم َّية .وما إن انفضَّ ت االعتصامات ،خالل
بقي عىل حاله ،وأ َّن
شباط  /فرباير  ،2011حتَّى تبيَّ أ َّن جهاز األمن َ
الجيش هو الجيش بالقيادة نفسها ،وأ َّن قطاع األعامل مل يطرأ عليه
بقي قضاء مبارك ،وليس حتَّى القضاء الذي
تغي ٌري يُذكَر ،وأ َّن القضاء َ
مت َّرد عىل مبارك بعد انتخابات عام  ،2005بل أولئك الذين ع َّينهم
ظل
مبارك ض َّد القضاة الذين مت َّردوا عليه .فهذا الجهاز القضا ُّيئ الذي َّ
يف مكانه بعد ثورة  25يناير هو قضاء نظام مبارك ،ولك َّنه احتمى
بسمعة أولئك القضاة الشُّ جعان الذين وقفوا ض َّد تزوير االنتخابات،
نفسه الذي حاول أن
وتربئة الفاسدين ،والذين تنكَّر لهم هذا الجهاز ُ
ومن هنا ،ومنذ نهاية ثورة  25يناير  -بانفضاضها غري املنظَّم بعد يستخدم أعاملهم لتنظيف نفسه تحت كليشهات مثل "قضاء مرص
تن ِّحي مبارك  -اتَّصفت املرحلة االنتقال َّية بقدرة جهاز ال َّدولة وفلول العريق" و"قضاء مرص الشَّ امخ".
السابق عىل توسيع هامش املناورة باستمرارٍ ،نتيج ًة لتف ُّرق
ال ِّنظام َّ
الصورة.
السابق سوف يخرج من ُّ
وبدا عىل امتداد أيامٍ أ َّن إعالم ال ِّنظام َّ
نصبت نفسها ورث ًة للثَّورة .وجرى قص
الثُّ َّوار وفُرقة األحزاب التي َّ
ْ وتناقلت وسائل اإلعالم أخبار عويلٍ يف أروقته ،ثم ما لبثت الثَّورة أن
الثَّورة عىل تسمي ٍة هي "شباب الثَّورة" الذين يجري احتواؤهم طورا،
ً وقعت ضح َّية انسحابها املبكِّر من الشَّ ارع ورهينة خطابها املطالِب
ونبذهم طو ًرا آخر .وتُركت لهم مه َّمة العودة إىل امليدان احتجاجا،
ً باستقالل القضاء وح ِّريَّة اإلعالم ،وكأ َّن املقصود بح ِّريَّة اإلعالم هو حريَّة
م َّر ًة عىل عدم محاكمة ال َّرئيس ،وم َّر ًة عىل استمرار حكم العسكر،
إعالم الفلول ،وكأ َّن استقالل القضاء شعاراتٌ أوجدت ملنع محاربة
وم َّر ٍ
ات بنا ًء عىل أجند ٍة معارض ٍة ض َّد أجند ٍة معارض ٍة أخرى.
الفساد يف القضاء ،مع أ ّن فساد القضاء هو أل ُّد أعداء استقالله .ولهذا،
قوى سياسيَّ ٍة منظَّم ٍة أمين ٍة عىل قيم الثَّورة ،احتمت فلول
وحني حكم أحد هذه األحزاب بأغلب َّي ٍة انتخاب َّي ٍة ،سارع إىل التَّرصف ويف غياب ً
ٍ
أي
ائتالف حاكمٍ يق ِّرر وحده ،كام لو أنّه كان يف دول ٍة دميقراطيَّ ٍة ال ِّنظام من الثَّورة بشعارات الثَّورة ،وباستعطاف شبابها غري املتم ِّرس
مثل ّ
كل االت ِّجاهات ليحظى بلقا ٍء مع هذا الضَّ ابط وذاك
حق املعارضة أن تعارض ،ومن حقِّه الذي تشتَّت يف ِّ
عريق ٍة ،وإىل التأكيد يوم ًّيا أ َّن من ِّ

دراسات وأوراق تحليليّة
الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ،والثورة المضادة
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من هيئة األركان ،وبلقا ٍء يف هذا الـ"توك شو" التِّلفزيو ِّين أو ذاك من
الساسة الغربيِّني.
برامج فلول مبارك ،وبالكثري الكثري من ز َّوار مرص من َّ

تنظيم اإلخوان املسلمني من بني املرت ِّددين ،بينام صنع شبابه ،مع
آخرين من غري الحزبيِّني وقليلٍ من شباب األحزاب األخرى ،الثَّور َة
بشجاع ٍة وحكم ٍة وبراع ٍة يف التَّنظيم ،ولك َّنهم خرجوا إىل الشَّ ارع عىل
مسؤوليتهم.

مذَّاك ،مل تعد كلمة "الشَّ عب" تعني الثُّ َّوار الذين واجهوا ال ِّنظام
بوعيهم ،وال َّرصاص بصدورهم العارية ،بل أصبح الشَّ عب هو الشَّ عب
الذي ح َّررته الثَّورة ،وأتاحت له املشاركة سياس ًّيا بوعيه هو ،ال بوعي
الثُّ َّوار .إنَّه الشَّ عب املع َّرض لوسائل اإلعالم قبل الثَّورة وبعدها ،وقد
تحتوي وسائل اإلعالم
تع َّرض الشَّ عب لخطابها فرت ًة قصريةً ،قبل أن
َ
هذا الخطاب وتح ِّرفه ملصلحتها ،وحني أصبح حتَّى أعداء الثَّورة هم
الفاعلني واملتح ِّدثني باسمها الكتساب رشع َّي ٍة يف مقاومة نتائجها.

انتهت ثورة  25يناير بتوقُّعات مرتفع ٍة لجامهري متأل الشَّ وارع صخ ًبا،
ٍ
مطلب
كل ذي
مكلف ،وأصبح ُّ
فقد درج التَّظاهر وأصبح أم ًرا غري
ٍ
الساحقة كانت جز ًءا من ال ِّنظام
اب غالبيَّتها َّ
متظاه ًرا .وبرزت أحز ٌ
القديم؛ فقد كانت تُس َّمى معارض ًة َّإل أنَّها عاشت معه ،وعاش
حب وكر ٍه حميم َّيةً؛ إذ ترك
معها ،وأصبحت العالقة بينهام عالقة ٍّ
املرصي املجال لعمل األحزاب حتَّى ح ٍّد معيَّ ٍ ،يُستثنى
جهاز األمن
ُّ
من ذلك اإلخوان املسلمون الذين عاداهم ال ِّنظام وعا َدوه ،ولك َّنهم
مل يكونوا حزبًا ثوريًّا يف يومٍ من األيَّام .وكانوا يح ِّبذون لو أ َّن نظام
عوي ،ومنحهم اعرتافًا
مبارك مل يعا ِدهم ومكَّنهم من العمل ال َّد ِّ
إصالحي يف املجتمع
دعوي
ورشعيَّةً .فجامعة اإلخوان املسلمني تنظي ٌم
ٌّ
ٌّ
ٌ
ومعروف
تنظيم ثوريًّا .أصبح هذا كلُّه معروفًا،
والسياسة ،وليست
ً
ِّ
أيضً ا أنّهم يُ ِع ُّدون املجتمع وأنفسهم بنف ٍَس طويلٍ للوصول إىل "حكمٍ
بغض ال َّنظر عن معنى هذا املصطلح ،ولك َّنهم ال يس َعون
إسالمي"ِّ ،
ٍّ
واالجتامعي ،وليسوا
يايس
الس
ظام
ن
ال
تهديد
عب
الحكم
إىل
للوصول
ِّ
ِّ
ْ
ِّ
ِّ
ممن يكفِّرون الحاكم املسلم.

ثوري يحافظ عىل
ومبا أنّه مل تكن مث َّة ثور ٌة منظَّم ٌة يتبعها تنظي ٌم ٌّ
مكتسباتها ويتابع عمليَّة تحقيقها ،فقد جرى احتواء قسمٍ كبريٍ
من جمهور الثَّورة ،وتع َّددت مصائر قياداتها الشَّ ابَّة بني ال َّراديكا ِّيل
(تعويضً ا عن بؤس الواقع بالخطاب الحا ِّد) ،وذلك املتأقلم مع بؤس
بخطاب ٍ
بائس ،والثَّالث اليائس ،وبعض من حاولوا حثيثًا
الواقع
ٍ
الحفاظ عىل قيم الثَّورة يف أحزابهم ،وآخرين واصلوا ال ِّنضال وأقاموا
ٍ
ٍ
ومنظامت فاعلةً .وباملجمل ،ال ميكن لومهم عىل يش ٍء من
هيئات
بوعي
ليحتج ،وصنع ثور ًة
شباب اجتمع
هذا ،فالحديث هو عن
ٍ
ٍ
َّ
وشجاع ٍة ،ومل تك ِ
ْف أسابيع قليل ٌة عاشها يف امليدان إلحداث الثِّقة
ثوري يصل
واللُّحمة الفكريَّة ،وحتَّى القيميَّة ،الالزمة إلقامة تنظيمٍ
ٍّ
إىل الحكم ،أو يفرض قيم الثَّورة عىل األحزاب.

انتهت ثورة  25يناير بأجواء ثوريَّة ،ووعود بالح ِّريَّة والعيش والعدالة
ٍ
ومجلس
االجتامع َّية تشبه وعود الخالص؛ ولكن بجهاز ال َّدولة نفسه،
ٍ
وتنظيامت حزب َّي ٍة مل تصنع الثَّورة،
عسكري يديرها يف مرحل ٍة انتقال َّي ٍة،
ٍّ
(((
وبعضها اعرتض عليها عل ًنا  ،ورأى الحوار مع عمر سليامن إنجازًا،
وحوا ًرا مع "شخص َّي ٍة نظيف ٍة" ميكنها أن تكون وريثًا ملبارك((( ،وكان
السعيد ،بيانًا ،يف  25كانون الثَّاين /يناير ،رفض فيه
 4أصدر رئيس حزب التَّج ُّمع ،رفعت َّ
الشطة،
املشاركة يف التظاهرات بالنظر إىل أ َّن يوم  25يناير غري مناسب لالحتجاجات ،ألنه عيد ُّ
وكان قد دعا ىف بيانٍ يف ٍ
الشطة بعيدها.
وقت سابقٍ إىل تهنئة ُّ
سيايس" ،بوابة األهرام/01 /21 ،
السعيد :أرفض استخدام ’ 25يناير‘ ىف رصا ٍع
انظر" :رفعت َّ
ٍّ
 ،2011عىل ال َّرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/34333.aspx
معلل ذلك
ارصي ،سامح عاشور ،بيانًا قاطع فيه التظاهرات؛ ً
كام أصدر نائب رئيس الحزب ال َّن ِّ
بأ َّن "الحزب ال بُ َّد أن يكون صاحب املبادرة ىف مثل هذه الوقفات االحتجاجيَّة ،وال ينصاع وراء
ٍ
وقفات احتجاجيَّ ٍة ال يعرف منظِّميها الحقيقيِّني"!
رشطي..
جندي وألف
مركزي وأكرث من  3آالف
انظر" :الداخليَّة تستع ُّد بـ 20سيارة أمنٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
والشطة توزِّع الورد يف طرقات القاهرة والجيزة" ،الجريدة ،2011 /01 /25 ،عىل الرابط:
ُّ
http://goo.gl/FJbIyR
 5ق ّرر حزبَا الوفد والتَّج ُّمع وجامعة اإلخوان املسلمني املشاركة يف جلسات الحوار مع
املرصي ،عمر سليامن ،يف  2شباط  /فرباير  ،2011قبل أن تنسحب هذه القوى
نائب ال َّرئيس
ِّ

عبي ،عىل ال ّرغم من أ َّن الذين شاركوا بق َّو ٍة يف الثَّورة  -من بني هذه
الحقًا بسبب الضَّ غط الشَّ ِّ
القيادي يف جامعة اإلخوان املسلمني ،نائب
االحزاب الثَّالثة  -هم اإلخوان وحدهم .وقد ظهر
ُّ
رئيس حزب الحريَّة والعدالة الحقًا ،محمد الكتاتني ،عىل قناة املحور املرصيَّة يف برنامج "توك
قائل :إ ّن "الشَّ عب
شو" بتاريخ  4شباط  /فرباير ،راض ًيا عن مجريات الحوار مع عمر سليامنً ،
املرصي إذا حصل عىل بعض حقوقه يصرب" ،ث ّم إنَّه مل يستبعد وجود بعض "أصحاب املصالح"
َّ
عب عن رسوره من اتصال قناة النيل
يف ميدان التَّحرير الذين يريدون عرقلة الحوار ،وقد َّ
ٍ
وسم الجامعة بأنَّها "محظورةٌ"،
اإلخبارية التَّابعة للحكومة لإلدالء
بترصيحات إعالم َّية دون ْ
ٍ
ٍ
صحف
مكاملات من
وعب أيضً ا عن رسوره بتلقِّي
صحف حكوم َّية مثل األخبار واألهرام .فهذه ٌ
َّ
كانت تقاطع اإلخوان وتطلق عليها تسمية "الجامعة املحظورة" .وقد ع َّد الكتاتني هذا التَّط ُّور
إنجازًا ،انظر عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=A1S-9JLWD1o
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4
ما ليس مطروقًا أو مبحوث ًا بال َّدرجة التي يستحقُّها هو أم ٌر آخر
متعل ٌِّق بطبيعة تنظيم اإلخوان وثقافتهم التَّنظيميَّة .فاإلخوان تنظي ٌم
من عرشين َّيات القرن املايض ،مرحلة انتشار األحزاب الشُّ مول َّية .وهو
مركزي شمو ٌّيل
يشبه يف تركيبته تركيبة األحزاب الشُّ يوع َّية .إنَّه تنظي ٌم
ٌ
يتوقَّع من أعضائه تكريس أنفسهم عىل نح ٍو كامل للحزب؛ ومبقاربة
مجال لل َّنشاط
لل ُّدنيا تتطابق مع خدمة ال ِّدين أيضً ا .فالتَّنظيم ال يق ِّدم ً
يايس فحسب ،ولك َّنه هو بيئتهم
يايس والتَّعبري عن املوقف ِّ
ِّ
الس ِّ
الس ِّ
يايس
االجتامعيَّة ،وناديهم الثِّقا ُّيف ،وبوصلتهم الفكريَّة ،وحزبهم ِّ
الس ُّ
أيضً ا .ومع انتقال حركة اإلخوان املسلمني من "محن ٍة" إىل أخرى،
تح َّول التَّنظيم ،يف رأيي ،إىل ما يشبه الفرقة ال ِّدين َّية ،وال س َّيام يف
السياسية والشُّ عور باالضطهاد.
الثَّقافة ِّ

من ٍ
فئات واسع ٍة ،وربطوا مصريهم مبصائر هؤالء .مل ي ُر ْق هذا األمر
للتَّنظيم ،ولك َّنهم تركوهم يقومون بذلك عىل مسؤوليَّتهم الشَّ خصيَّة.
وحقَّقت إسرتاتيج َّية شباب اإلخوان نتائج باهر ًة يف  25يناير وما
تاله .ومل يبخل التَّنظيم عليهم بالثَّناء .ولكن حني انتهى دورهم
وبدل من أن يسري
هذا ،عادوا يف نظره شبابًا ال يستحقُّون القيادةً .
التنظيم عىل هدي طريق شبابه ،ه ّمشهم وأقصاهم؛ إذ انتهى بعد
 11شباط  /فرباير عمل الشَّ باب وجاءت مرحلة مجالس الكبار التي
يصغي فيها الشَّ باب وال يتكلَّمون .دخل اإلخوان هنا لعبة األحزاب
التي أرادت أن ترث ثورة  25يناير .وال َّ
شك يف أنَّه من بني جميع
الساحة  -والتي عارض قس ٌم منها
األحزاب التي كانت قامئ ًة عىل َّ
ثورة  25يناير ،أو شارك فيها مشارك ًة رمزيَّ ًة بحيث تحتاج إىل مجه ٍر
للتَّمييز بني سلوكها وسلوك ما يُس َّمى "حزب الكنبة"  -كانت الجامعة
تأهيل للفوز
ً
هي التَّنظيم األكرث مشارك ًة يف ثورة  25يناير ،واألكرث
ٍ
انتخابات .كان ذلك بسبب تراثه ال ِّنضا ِّيل أو قدرته التَّنظيميَّة
بأي
ِّ
األسايس لإلخوان
االنتخاب َّية وقاعدته الجامهرييَّة .ومن هنا ،كان اله ُّم
ُّ
وصل إىل ٍ
موعد لالنتخابات .وحني اختلفوا مع العسكر  -وهي
هو التَّ ُّ
قص ٌة طويل ٌة أخرى  ،-كان
قص ٌة طويل ٌة  ،-وحني تفاهموا معه  -وهي َّ
َّ
بدل
نصب أعينهم الوصول إىل االنتخابات حتى يحكم ممثلو األغلبيَّةً ،
من العسكر؛ وحتى يحكم ممثلو األغلب َّية أيضً ا يف ما اختلفوا فيه مع
حصد األغلب َّية يف
األحزاب األخرى .وكانوا يعلمون أنَّهم قادرون عىل ْ
االنتخابات الربملانيَّة .وهذا ما حصل.

ـزب بعدد أعضائه فحسب ،ولكن بحسب
أي حـ ٍ
وال تُقاس قـ َّوة ِّ
القطاعات االجتامعيَّة التي تدعمه أيضً ا ،فال َّ
شك يف أ َّن الحزب
الجامهريي يحتاج إىل كتل ٍة مه َّم ٍة من العضويَّة ال َّنشطة ،ولك َّن الهدف
َّ
هو أن يشكِّل هؤالء األعضاء طليع ًة لحرك ٍة جامهرييَّ ٍة واسع ٍة أوسع
من الحزب نفسه .ومن هنا ينشط أعضاء الحزب يف مجتمعاتهم
ٍ
مؤس ٍ
ونقابات ،وال يشكِّلون مجتم ًعا قامئًا بذاته،
سات
ومرافقها من َّ
حزب إىل طائف ٍة.
ً
منفصل عن املجتمع ،فهم بذلك يتح َّولون من ٍ
كانت جامعة اإلخوان منغلق ًة قيم ًّيا وتنظيم ًّيا ،ومنفتح ًة يف العمل
الجامهريي .واستم َّرت هذه االزدواجيَّة مرحل ًة طويل ًة حتَّى ثورة
ِّ
ٍ
أحداث،
 25يناير .فهي حزب جامهريي ينشط أعضاؤه يف النقابات والعمل ويف هذه األثناء ،تغاىض اإلخوان عن جرائم أجهزة األمن يف
ِّ
ٌّ
ٌ
الخريي ،ويحيطون أنفسهم بشبكة دعمٍ اجتامعي لفئات املجتمع مثل أحداث ماسبريو((( وأحداث محمد محمود .ويف مرحلة الخصومة
ِّ
ٍّ
الفقرية ،بل إنَّهم قد امتازوا بهذا العمل ،ولكن يف قلْب هذه الشَّ بكات
فض اعتصام مواطنني ٍ
أقباط بالق َّوة ،اعتصموا أمام مبنى اإلذاعة والتِّلفزيون
 7هي أحداث ِّ
يل
ح عىل ال َّناس ،ال يثق يف  9ترشين األ َّول  /أكتوبر  ،2011وأسفرت عن قتل  25مواط ًنا ،بعضهم دُهس تحت
حديدي غري منفت ٍ
ٌّ
الواسعة كَ َم َن تنظي ٌم داخ ٌّ
إلَّ بأعضائه .وتقولب هذا التنظيم وتحول إىل حال ٍة اجتامعي ٍة عميق ٍة مجنزرات ال َّدبَّابات ،كام نقلت مقاطع مرئ َّية انترشت عىل وسائل اإلعالم .وقد سبق هذا
َّ
َّ
َّ
االعتصام اعتصاماتٌ عدَّة واحتجاجاتٌ أخرى عومل أغلبها بالعنف ،وكان أغلبها ردًّا عىل
الصعيد .وقد كان هذا االعتصام الذي بدأ يف  4ترشين
متوا َرث ٍة ،لها رمو ٌز وتراثٌ وحكاياتٌ ت ُتناقَل من جيلٍ إىل جيلٍ  ،كام االعتداء عىل كنائس أو إحراقها يف قرى َّ
األ َّول  /أكتوبر ردًّا عىل هدْم سكانٍ من قرية املريناب مبحافظة أسوان كنيس ًة قالوا إنها غري
َّائفي(((.
يتوارث ال َّناس االنتامء الط َّ
ٍ
وترصيحات ملحافظ أسوان ُعدَّت مسيئ ًة إىل األقباط .وتحول األمر إىل مواجهات
مرخَّصة،
وكرس عد ٌد من شباب اإلخــوان يف جيلهم األخري هذا ال َّنمط من
شباب
التَّنظيم ،وخرجوا يف أعام ٍل سياس َّي ٍة ،تكاد تكون "مغا ِمرة" ،مع ٍ

 6اشتُهِرت ِمحن زينب الغزايل ،وحكايات جابر رزق عن مذابح اإلخــوان يف سجون
السييس ،وغريها ،وهي ال تزال ت ُتداول يف أُ َس
عبد ال َّنارص ،وذكريات الدَّعوة والدَّاعية لع َّباس ِّ
خاصا بجامعة اإلخوان ،ومن املثري لل َّنظر أن تجد موق ًعا عىل اإلنرتنت
الجامعة بوصفها تراث ًا ًّ
مخص ٌص لتاريخ الجامعة وقياداتها ،وهذا املوقع هو ويكيبيديا
يحايك موقع ويكيبيديا ولك َّنه َّ
اإلخوان املسلمني ،انظر عىل الرابط:
http://www.ikhwanwiki.com

َّ
بني املتظاهرين وق َّو ٍ
الحكومي
اإلعالم
شارك
املركزي ،وقد
الشطة العسكريَّة واألمن
ات من ُّ
ِّ
ُّ
العسكري وفلول
يف شتْم األقباط وإثارة ال َّنعرات الطَّائف َّية .وات َّهمت القوى الثَّوريَّة املجلس
َّ
السابق باملسؤول َّية يف افتعال األحداث من دون أن تقدم أدلَّ ٍة ،يف حني ب َّينت التَّحقيقات
ال ِّنظام َّ
ال َّرسم َّية والحقوق َّية أ َّن دافع الجنود إىل ده ِْس األقباط بال َّدبَّابات وإطالق عيارات الخرطوش
عليهم كان "طائف ًّيا".
فض االعتصام وغريه من انتهاكات حقوق املواطنني األقباط ،انظر :إسحق
بشأن أحداث ِّ
ٍ
ونصف من جرائم ’املرحلة
إبراهيم (محرر)" ،األقباط تحت حكم العسكر :وقائع عامٍ
االنتقال َّية‘" ،عىل الرابط:
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/CoptsUnderMilitaryRule.
aspx?articleID=1084

دراسات وأوراق تحليليّة
الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ،والثورة المضادة

بالسحل والقتل يف هذه
نيس معارضو اإلخوان أ َّن من قام َّ
ِّ
السياس َّيةَ ،
املواقع هو أجهزة األمن .وو َّجهوا أصابع االتِّهام إىل اإلخوان وحدهم.
واألفدح من هذا أنَّهم تحالفوا مع أجهزة األمن القاتلة ذاتها ض َّد
الشطة عىل األكتاف يوم  30يونيو
اإلخوان .وكانت صورة ح ْمل أفراد ُّ
الشطة اعتذا ًرا لها ،من دون أن
معبةً؛ إذ فهمتها ُّ
يف ميدان التَّحرير ِّ
يجري إصالحها ،وفهمتها ال َّداخلية عىل أنها ضو ٌء أخرض (تفويض بلغة
َ
املرحلة) لالستمرار يف املامرسات نفسها ،ويف تصعيدها ض َّد اإلخوان،
وكل من يعارض االنقالب أو يقف يف الطَّريق.
واإلسالم ِّينيِّ ،
ويف موقفهم املعلَن ،امتنع اإلخــوان ،بدايةً ،عن خوض انتخابات
غيوا رأيهم  -بأغلب َّي ٍة ضئيل ٍة يف مجلس شورى
ال ِّرئاسة ،ث َّم ما لبثوا أن َّ
(((
خطريا ين ُّم عىل
الجامعة  -ملصلحة خوض االنتخابات  .كان هذا قرا ًرا ً
ئايس عن الحصول
رغب ٍة يف حكم ال َّدولة .فهذا يختلف يف الحكم ال ِّر ِّ
رشع وتقيِّد حاكم ال َّدولة .لقد ق َّرروا
عىل األغلبيَّة الربملانيَّة التي ت ِّ
حكم ال َّدولة وحدهم يف أخطر مرحل ٍة يف تاريخها ،كام منعوا وصول
السلطة ،وهو عبد املنعم أبو الفتوح .ورمبا
مرشَّ ٍح
إسالمي معتد ٍل إىل ُّ
ٍّ
التشُّ ح ال َّرئيس هو الحفاظ عىل التَّنظيم ،خوفًا عليه من
كان سبب َّ
السري خلف أمثال أبو الفتوح ،عىل غرار تفسري العصبيَّة التَّنظيميَّة (ال
َّ
ال ِّدين َّية) كث ًريا من مامرسات اإلخوان املسلمني.
يف هذه اللحظة التَّاريخيَّة حصلت ثالثة أمو ٍر خطري ٍة أخرى .أ ّولها أ َّن
فعل ،فجهازها ال يتعاون
تول إدارة دول ٍة ال يديرها ً
ال َّرئيس مح َّمد مريس َّ
نفيذي املس َّمى بال َّدولة العميقة،
معه ،بل يقاومه .وأقصد هنا جهازها التَّ
َّ
كل مرحل ٍة يفشل أحد هذه
األمني .ويف ِّ
وجهازها القضا َّيئ ،وجهازها
َّ
 8استدعى مترير جامعة اإلخوان املسلمني لقرار طرح مرشَّ ٍح للمنافسة يف انتخابات رئاسة
ٍ
اجتامعات ملجلس شورى الجامعة ،وقد كان الخيار األ َّول هو دعم مرشَّ ٍح من
الجمهوريَّة ثالثة
ٍ
حينئذ اسم املستشار طارق البرشي (الذي رفض العرض) ،ث َّم
خارج صفوف الجامعة ،وبرز
حسم مجلس شورى الجامعة قراره بأغلب َّي ٍة بسيط ٍة يف األ َّول من نيسان  /أبريل  2012برتشيح
العسكري بحكوم ٍة فاشل ٍة دفعنا
متسك
ِّ
خريت الشَّ اطر لرئاسة الجمهوريَّة ،انظر" :املرشد العا ُّمُّ :
لرتشيح الشَّ اطر" ،إخوان أونالين ،2012 /04 /1 ،عىل ال َّرابط:
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=104958&SecID=470
التاجع عن عدم ترشيح رئيس للجمهوريَّة بعد أن صدر قرا ٌر من املحكمة
وقد جاء قرار َّ
مخالف للدُّستور ،وذلك عىل ال ّرغم
حل مجلس الشَّ عب بدعوى أنَّه
اإلداريَّة العليا يؤيِّد َّ
ٌ
من أ َّن قانون مجلس الشَّ عب قد صدر بإعالنٍ
دستوري يف  25أيلول  /سبتمرب  .2011وبعد
ٍّ
إعالمي بني
ر
ت
وبعد
األوىل،
ة
ي
أسيس
ت
ال
ة
ي
اشقٍ
َّ
انسحاب أغلب األحزاب ِّ
َّ
السياس َّية من الجمع َّ
ٍّ
العسكري ذكّر اإلخوان بدروس التَّاريخ "لتج ُّنب تكرار أخطاء ٍ
ماض
جامعة اإلخوان واملجلس
ّ
ال نريد له أن يعود".
العسكري انظر" :بعد بيانني شديدي اللهجة من اإلخوان وحزب الحريَّة
ملراجعة بيان املجلس
ِّ
السياسية) :نطالب الجميع أن ي ُعوا دروس التَّاريخ"،
والعدالة:
ُّ
العسكري ُمه ّددًا (إحدى القوى ِّ
الشوق املرصيَّة ،2012 /03/25 ،عىل الرابط:
صحيفة ُّ
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032012&id=4c513ba88c82-450d-9dfe-5ac41b3c841d
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األجهزة يف إفشاله يتص َّدى له آخر ،حتَّى أصبح القضاء مالذًا أخ ًريا ت ُلغى
فيه ترشيعات الربملان املنتخب ،وقرارات ال َّرئيس املنتخب .وثانيها أ ّن
اإلخوان أصبحوا يف هذه املرحلة يف حاج ٍة إىل الثَّورة .وأقصد جامهري
الثَّورة وشبابها ومزاجها وروحها .ولك ّن هذا آخر ما أرادوا أن يسمعوا به؛
من أجل ذلك قلنا إنَّهم ليسوا ثوريِّني .ويف هذه املرحلة أرادوا ال َّدولة،
ولكن ال َّدولة ض َّدهم .وإذ مل يرغبوا يف استدعاء شباب الثَّورة وروحها،
األقل  -يف حاج ٍة إىل الوحدة الوطن َّية مع األحزاب،
فقد كانوا  -عىل ِّ
حزب ،مهام كان كب ًريا،
مهام كانت ضعيفةً ،لتعط َيهم غطا ًء يح ِّولهم من ٍ
إىل جبه ٍة وطن َّي ٍة واسع ٍة ،عىل ِصغَر أعضائها اآلخرين ،للتَّص ِّدي ألجهز ٍة
ت َّدعي عدم الحزبيَّة؛ مثل القضاء واألمن وغريها .ومل يتح َّمس اإلخوان
لذلك ،فقد اعتقدوا أ ّن املشهد هو سلطة ومعارضة .وحني رغبوا يف
ذلك كانت رشوط هذه األحزاب شبه مستحيل ٍة ،أو أنَّها كانت راغب ًة
يف إفشال اإلخوان .أ ّما الشَّ خص َّيات الوطن َّية ،عىل أنواعها :املبدئ َّية،
واالنتهازيَّة  -وهي التي دعمت اإلخوان يف ال َّدورة الثَّانية  -فأقىص ما
وصل إليه خيال اإلخوان هو رؤيتهم بصيغة مساعدين ومستشارين ،ال
تنصلوا من الوعود التي ق َّدموها
رشكاء يف صنع القرار .ولذلك رسعان ما َّ
خيص .وثالث
لهم((( ،وحتَّى من االستجابة َّ
السهلة لطموح بعضهم الشَّ ِّ
األمور الخطرية التي حدثت :دخول اإلخوان الحكم بوصفهم إخوانًا،
اإلسالمي ،حتى صعب
أي ب ُع َّدتهم األيديولوج َّية والفكريَّة وخطابهم
ِّ
ف ْه ُم خطاب ال َّرئيس مريس أحيانًا حني يقول" :نحن" ،فهل يقصد "نحن
املسلمني"؟ أم يقصد "نحن املرصيِّني"؟ لقد كان خطابه دين ًّيا إىل هذه
ال َّدرجة ،وحني انتبه لذلك كان متأ ِّخ ًرا .ومن بني األحزاب التي تنافسوا
السلف َّية؛ ذلك
معها يف الربملان ويف كسب تعاطف "الشَّ ارع" األحزاب َّ
أ ّن اإلخوان خشوا السلف ِّيني ،فجا َر ْوهم باملبالغة يف التَّش ُّدد يف خطابهم
 9اتفاق "فريمونت" الذي ُعرف باسم الفندق الذي ُعقد فيه ،بتاريخ  22حزيران  /يونيو
 2012بني املرشح للرئاسة محمد مريس و"الجبهة الوطن َّية لحامية الثَّورة" التي ض َّمت ممثلني
لت َّيار ٍ
ات مدن َّي ٍة وق ًوى ثوريَّ ٍة وسياس َّية ،وذلك قبيل إعالن نتيجة الجولة الثَّانية من االنتخابات
الرئاس َّية؛ إذ أثارت عمل َّية تأخري اإلعالن عن ال َّنتائح مخاوف جامعة اإلخوان املسلمني من
الشاكة الوطن َّية
نصت االتفاق َّية عىل تأكيد َّ
تزوير ال َّنتيجة ملصلحة منافسه ،أحمد شفيق .وقد َّ
رئايس،
وتشكيل
باب،
والشَّ
واألقباط
مع جميع أطياف املجتمع ومك ِّوناته ،مبا فيها :املرأة
فريقٍ
ٍّ
وحكومة وحد ٍة وطن َّي ٍة تض ُّم جميع التَّ َّيارات الوطن َّية ،يكون رئيسها شخص َّي ًة وطن َّي ًة مستقلَّةً،
وتكوين فريق إدارة أزم ٍة يشمل رموزًا وطن َّي ًة للتَّعامل مع الوضع الحا ِّيل ،وضامن استكامل
ئايس وحكومته عىل نح ٍو كاملٍ  ،ورفض
إجراءات تسليم ُّ
السلطة لل َّرئيس املنتخب وفريقه ال ِّر ِّ
يؤسس دول ًة عسكريَّةً ،ويسلب ال َّرئيس صالحياته ،ويستحوذ
اإلعالن الد
ِّ
ُّستوري املك ِّمل الذي ِّ
بحل الربملان املمثِّل
العسكري ِّ
السلطة التَّرشيع َّية ،ورفْض القرار الذى اتَّخذه املجلس
ُّ
عىل ُّ
الوطني أيضً ا ،وإعادة تشكيل الجمع َّية
ِّفاع
د
ال
مجلس
تشكيل
ار
ر
ق
ْض
ف
ور
ة،
ي
عب
الشَّ
لإلرادة
َّ
ِّ
لكل املرصيِّني ،انظر :وائل قنديل" ،معاهدة
التَّأسيس َّية مبا يضمن صياغة مرشوع دستو ٍر ِّ
الشوق املرصيَّة ،2012/07/07 ،عىل ال َّرابط:
فريمونت بني ال َّرئيس والقوى الوطن َّية"ُّ ،
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?id=a87dcc81-d96c-42f1afe4-d2b5db538938
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يني ،وخافوا من مزايدتهم اإلسالم َّية ،فم َّرروا وجب ًة دسم ًة من األقباط ،ويف قواعد غريهم أيضً ا .وليس من ٍّ
شك لدينا يف أ َّن املوقف
ال ِّد ِّ
لبي من مساواة األقباط قائ ٌم أ َّو ًل يف جهاز ال َّدولة ،وأجهزتها
خطاب ال يق ِّدم وال يؤخِّر ،ولك َّنه
يني يف لجنة ال ُّدستور ،وهو
َّ
ٌ
الس َّ
الخطاب ال ِّد ِّ
األمن َّية ،ويف كثريٍ من األحزاب ،يف حني كان ُيكن لإلخوان أن يضطلعوا
ينفِّر الكثري من أركان ثورة  25يناير وجامهريها وحلفائها يف العامل.
بحل قضايا األقباط ،وأن يكونوا هم املؤ َّهلني لذلك؛ ألنه ما من ٍ
أحد
ِّ
ميكنه املزايدة عليهم يف اإلسالم .ث ّم إنّهم لو خاضوا هذه املعركة مع
السلف ِّيني لكانت نتائجها يف مصلحتهم ،وبخاصة يف أوساط الفئات
َّ
تناسوا أنَّهم مل يحصلوا عىل
الوسطى .ولك َّنهم  -كام يبدو  -نسوا أو َ
األغلبيَّة يف املدن الكربى ،وبني الطَّبقات الوسطى ،حتَّى يف الجولة
لحزب ما أن يحكم دميقراط ًّيا
الثَّانية النتخابات ال ِّرئاسة .وكيف ميكن ٍ
دون أن يكسب إىل جانبه أغلب َّية الطَّبقة الوسطى واألغلب َّية املدين َّية،
وخصوصا أ ّن جهاز ال َّدولة يقف ض َّده؟ مث َّة أوسا ٌط اجتامعيَّ ٌة تفوق
ً
حزب
أهم َّيتها يف الحكم أهم َّيتها العدديَّة .ويصعب أن يفهم ذلك ٌ
السياس َّية الطَّويلة يف املعارضة.
إ ّن الحكم يحتاج إىل قرارٍ ،والقرار يف حالة اإلخوان املسلمني يُتَّخذ يف أمىض حياته ِّ
إطار تنظيم اإلخوان املسلمني ،ال خارجه ،وال حتَّى بالتَّشاور مع أقرب لهذا وجد اإلخوان املسلمون أنفسهم معزولني حزب ًّيا ،وكلَّام ضعفوا
األصدقاء .ومث َّة لحظاتٌ يشعر فيها أوثق حلفاء ِّ
بدل من كونهم حزبًا ،من
أي تنظيمٍ شمو ٍّيل بأنهم ازداد التَّعامل معهم كأنَّهم طائف ٌة أو فرقةًٌ ،
املجتمعي مالز ًما لهم؛ إذ ميكن بالتَّحريض
الشخ
غريبون عنه يف الواقع أمدا َء كثريةً .يضاف إىل ذلك انشغال وسائل أجل ذلك ّ
ظل هذا َّ
ُّ
اإلعالم بقتل شخص َّية ال َّرئيس وتشويه صورته ،والتَّأليب عليه ،والبحث
أن توضع الحدود بينهم وبني بقيَّة املجتمع ،وهي حدود يسهل
ونش الشَّ ائعات التي ال يعتذر
عن أخطاء ،وتضخيم أخطاء فعل َّيةْ ،
رسمها ،بأ ْن يُؤلَّب ال َّناس عليهم باألساليب الشَّ عبويَّة القدمية التي
يتبي كذبها وضحالتها ،وفقدان األمن الذي تواطأت
عنها أح ٌد بعد أن َّ
تؤ ِّدي إىل تسخني هذه الحدود.
وزارة الداخل َّية وأجهزة األمن يف السكوت عىل ضياعه أو تضييعه،
واستمرار املشكالت االجتامعيَّة واالقتصاديَّة القامئة ،بل وتفاقمها يف هل َحكم اإلخوان املسلمون مرص يف الفرتة الواقعة بني حزيران  /يونيو
السعوديَّة واإلمارات  2012 -ومتُّوز  /يوليو 2013؟
ِّ
ظل مقاطع ٍة حقيقيَّ ٍة من دول الخليج  -بقيادة ُّ
ملرص؛ ذلك أنّها مل َ
ترض يو ًما بثورة  25يناير ونتائجها .أصبح اإلخوان ،مل يحكم اإلخوان املسلمون ،يف الواقع ،مرص خالل هذا العام ،فجهاز
وال َّرئيس مريس عىل نح ٍو ٍّ
خاص ،إذن ،موضو ًعا للتَّحريض .وأصبح امله ّم ال َّدولة إ َّما غري متعاون معهم ،وإ ّما أنّه أفشلهم مبارشةً .ولك َّن أغلبيَّة
إفشال حكمهم ،ولو كان ذلك بإفشال مرص ِ
نفسها .فإذا تج َّرأت دول ٌة
السنة .ومع أنَّها فرت ٌة
املرصيِّني كانت تعتقد أنَّهم حكموا يف تلك َّ
عىل االستثامر يف مرص ومساعدة حكومة مرص يف فرتة حكم اإلخوان،
كل
ال تتجاوز ثلث املرحلة االنتقال َّية ،فإ َّن األغلب َّية توقَّعت منهم َّ
فإنها تُتَّهم بد ْعم اإلخوان املسلمني ،وباالنحياز ،أل ّن األحزاب غري
املرصي من ٍ
عيش كريمٍ وح ِّريَّ ٍة وعدال ٍة
ما وعدت به الثَّورة الشَّ عب
َّ
رصف عىل أساس وجود ٍ
سقف وطني
ال َّناضجة دميقراطيًّا ووطنيًّا ال تت َّ
العسكري الذي حكم م َّد ًة
وكل ما مل تتوقَّعه من املجلس
ٍّ اجتامعيَّ ٍةَّ ،
ِّ
يجمعها مع بقية األحزاب ،فليس مث ّة من خطوط حمراء لديها يف
معركة إفشال الحزب الخصم ،حتى لو كان ذلك عىل حساب عالقات أطول من م َّدة اإلخوان .وكان هذا هو الف ُّخ الذي وقعوا فيه.
حزب آخر أن يصل إىل الحكم وأن يفرض نفسه عىل
القومي ،عىل ال ّرغم من أنها تكون هل كان بإمكان ٍ
ال َّدولة الخارج َّية واقتصادها وأمنها
ِّ
– أغلب األحيان  -أكرث األحزاب تغ ِّن ًيا مبا يُس َّمى"األمن
القومي" ،من جهاز ال َّدولة؟
َّ
ٍ
تحديد ملعناه أو مبناه.
دون
حزب آخر باالنتخابات،
ال ،فام كان سيحصل هو العكس لو وصل ٌ
َّ
أي مرشَّ ح آخر ،وال ينشأ
استخف اإلخوان مبوضوع األقباط ،والتَّمييز الواقع عليهم بالتَّعامل أي إ َّن جهاز ال َّدولة كان سيفرض نفسه عىل ِّ
معهم عىل أنهم أقل َّية دين َّية يف ٍ
بلد يع ُّدون فيه أنفسهم سكانًا أصل ِّيني .رصاعٌ؛ وليس ذلك أل َّن ال َّرئيس لن يسعى لفرض نفسه ،ولكن أل َّن
وتعامل بال ُحسنى ،وتجاهلوا الجهاز يفرض نفسه عىل ٍ
ٌ
تسامح
لقد نظروا إىل املسألة عىل أنّها
قوي .ومن هنا نقول :إ ّن
رئيس بال ٍ
حزب ٍّ
ٌ
العنرصي يف قواعدهم ُهم أنفسهم ض َّد أحد أسباب صدام جهاز ال َّدولة مع اإلخوان يعود إىل حقيقة مفادها
يف الوقت نفسه التَّحريض
َّ

دراسات وأوراق تحليليّة
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ٍ
ٍ
السالح ،كام صار
عالقات بديل ًة متكِّنهم أحيانًا من القيام ببعض بأدوات أخرى يف
أ َّن لديهم حزبًا وشبكة
ظروف أخرى إن استخدم الجيش ِّ
وظائف جهاز ال َّدولة حني ال يتعاون معهم.
يفعل الجيش املرصي ذلك ض َّد املتظاهرين بعد  3يوليو.

5
طويل وغنيًّا ،ومرتبكًا
فصل ً
يف اليوم الثَّالث من يوليو  2013بدا أ َّن ً
(وربا
غني  -من فصول الثَّورة املرصيَّة َّ
وفوضويًّا  -بقدر ما هو ٌّ
اج املهزلة .واملقصود
الثَّورات يف العامل) شهد نهاي ًة مأسويَّ ًة أُخرجت إخر َ
هو نهاي ٌة مأسويَّ ٌة أُخرجت يوم  3متوز  /يوليو إخرا ًجا مرسح ًّيا يكاد
يكون هزليًّا ،أل َّن صورة الفريق أ َّول وهو يلقي خطاب االنقالب
منص ٍة تشبه مرس ًحا بجناحنيُ ،رت ِّبت فيها شخص َّياتٌ
العسكري عىل َّ
ِّ
عسكريَّةٌ ،ودينيَّ ٌة من شيخ األزهر وبابا الكنيسة القبطيَّة ،وشباب،
وشيوخ ،وقادة املعارضة ،فبدت كأنَّها ديكو ٌر يف فصلٍ
ختامي من
ٍّ
مرسحيَّ ٍة غربيَّ ٍة رديئ ٍة تتظاهر بأنَّها تفهم عقليَّة العرب .كان اإلخراج
مرسح ًّيا من دون ٍّ
شك ،وال ب َّد أ َّن من نظَّمه قد استشار مخر ًجا مرسح ًّيا
السياسيِّني يف هذه األيَّام.
كام ُ
يفعل بعض القادة ِّ

والحقيقة أ ّن "رشعيَّة الشَّ ارع" التي يجب أن تلفظ "رشعيَّة الشَّ عب"،
هي من ابتكارات ثورة  25يناير يف مقارعتها ح َّجة ال َّنظام القائم
والتهيب ،والعرف والعادة،
عىل الق َّوة والفساد واإلفساد ،واإلرهاب َّ
والخوف واالستكانة ،مدع ًّيا أنه يحظى بـ"رشع َّية الشَّ عب" .تقوم
رشعيَّة الشَّ عب يف الحالة الثوريّة مقام ال ُّدستور يف الثَّورات ،أل َّن الثَّورة
شعبي خارج ال ُّدستور لتغيري نظام الحكم.
فعل
 بحكم تعريفها ٌ -ٌّ
وخالل تلك املرحلة القصرية الفاصلة بني عدم االعرتاف بال ُّدستور
القائم والخروج عليه ووضع ال ُّدستور الجديد يكون لرشع َّية الشَّ عب
القول الفصل .وتتَّخذ رشعيَّة الشَّ عب يف هذه الحالة شكل الخروج
إىل الشَّ ارع ،إىل الفضاء العا ِّم ،للتَّظاهر واالعتصام؛ ورمبا يكون ذلك

ٍ
انتخابات دوريَّ ٍة
وتتَّخذ رشعيَّة الشَّ عب يف ال َّدولة ال ِّدميقراطيَّة شكل
مكتوب
بنا ًء عىل مبادئ دستوريَّ ٍة متَّفقٍ عليها ،أو بنا ًء عىل دستو ٍر
ٍ
متَّفقٍ عليه .وتصبح رشعيَّ ُة الشَّ عب "رشعيّ َة الشَّ ارع" حني ال تكون
االستبدادي .أ َّما ط ْرح رشعيَّة
االنتخابات ممكنةً ،وذلك يف ال ِّنظام
ِّ
الشَّ ارع ض َّد االنتخابات فإنَّها تعني "رشعيَّة الشَّ ارع" ض َّد رشعيَّة
الشَّ عب .وهذه الرشعيَّة منظَّم ٌة دستوريًّا ،ولها بنيةٌ ،ومفهو ٌم قانو ٌّين
عميق ال يتج َّزأ إىل أعدا ٍد وأرقامٍ  .أل َّن رشعيَّة الشَّ عب مفهو ٌم منظَّ ٌم
ٌ
مجال
ُم َق َّنن ،ناج ٌم عن اقرتا ٍع ُم َق َّنن ومنظَّم أيضً ا .ويتيح القانون ً
لتكراره يف أزمن ٍة مح َّدد ٍة ،بطريقة منتظمة ،من أجل اإلتيان بنتيجةٍ
يغي الشَّ عب ،أو جز ٌء منه ،موقفه من الحاكم؛ كأن يكون
مختلف ٍة حني ِّ
الحاكم وعد وكذب ،أو أوعد وجنب ،أو غري ذلك .ففي االنتخابات ال
تغي رأيه .وبعد فرز ال َّنتائج ال ينفع
يُطالَب الشَّ عب بإبداء أسباب ُّ
عويل ،وال رصير أسنان .فالع ُّد يكون محاي ًدا ،وأصحاب
رصاخٌ ،وال ٌ
ال َّرأي مجهولون ،إلَّ إذا طُعن قانونيًّا يف نزاهة االنتخابات .أ َّما رشعيَّة
الشَّ ارع ،بوصفها تعب ًريا عن رشعيَّة الشَّ عب ،فتصلح حني ت ُك ُّم أفواه
وتشل أيديهم عن التَّصويت .ومن هنا فإ َّن
أفراد الشَّ عب عن التَّعبريُّ ،
اطي رشعيَّ ًة
أي محاول ٍة لطرح العمل
ِّ
َّ
الجامهريي يف ال ِّنظام ال ِّدميقر ِّ
شعبوي وليست بفعل
فعل
الشعيَّة ال ُّدستوريَّة هي ٌ
بديل ًة من َّ
ٌّ
شعبي .وحتَّى حني يكون هذا الفعل رشعيًّا ،فإ َّن هذا ال يعني أنَّه
ّ
الشعيَّة .وهذا ال يقلِّل من رشعيَّته الجزئيَّة املح َّددة ،أي
ٌ
بديل من َّ
املطلبي الضَّ اغط من أجل تحقيق مطالب ،أو إبداء الغضب،
ال ِّنضال
َّ
ٍ
ٍ
سيايس.
أو عدم الرضا عن سياسة مح َّددة ،أو عن برنام ٍج
ٍّ
وبهذا املعنى فإ َّن حركة  30يونيو مبنطوق خطابها ال َحر ِّيف حرك ٌة
احتجاج َّي ٌة واسع ٌة ورشع َّيةٌ .وقد تفوق أعداد املشاركني فيها أعداد
املشاركني يف  25يناير ،ولكنها كذلك بوصفها حرك ًة شعب َّي ًة طالبت
رشعي
بتقديم موعد االنتخابات .فتقديم موعد االنتخابات هو
ٌ
مطلب ٌّ
واضح ،ميكن أن يجتمع عليه أغلبيَّة ال َّناس .ولك َّنه ،يف ح ِّد ذاته،
عيني
ٌ
ٌّ
سبل
الشع َّية ،أل َّن هناك ً
بديل من االنتخابات ،وليس ً
ليس ً
بديل من َّ
الشع َّية هي رشع َّية بديل ٌة
قانون َّي ًة لتقديم موعد االنتخابات .فهذه َّ
مطلب من حرك ٍة جامهرييَّ ٍة واسع ٍة ،لك َّنها ،بالنظر إىل
افرتاض َّيةٌ ،ألنَّها
ٌ
أنها رشعيَّة بديلة ،ال تتحقَّق َّإل باالنتخابات .هذا إذا أخذنا خطاب
 30يونيو بحرف َّيته كام هو .وال َّ
لدي يف أ َّن حش ًدا كب ًريا من حشود
شك ّ
ذلك اليوم املشهود كان يؤمن بهذا املطلب ،ومل يعلم أ َّن انقالبًا يُدبَّر
بح َّجة أ َّن املطلب ،يف ح ِّد ذاته ،يُغني عن تحقيقه ،أي عن تنظيم
ٍ
انتخابات مبكِّر ٍة ،ويجي ُز انقالبًا عسكريًّا.
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فعل ،وات َّسع
لقد أظهرت املجتمعات تن ُّو ًعا سياس ًّيا وأيديولوج ًّيا مفاجئًا ً
ظل االستبداد ،حني
الفضاء لنقد اإلسالم ِّيني نق ًدا مل يكن متا ًحا حتَّى يف ِّ
كانوا يف املعارضة ،أل َّن الشَّ ارع كان متضام ًنا معهم؛ دين ًّيا وسياس ًّيا .كام
أ َّن اإلسالم ِّيني وصلوا إىل الحكم ،ووقفوا أمام خيار إ َّما التَّغيري وإ ّما
الفشل يف إدارة البالد ويف االنتخابات املقبلة .ولك َّن مث َّة من مل يع ِّول
عىل االنتخابات ،فعاد إىل حليفه القديم.

يف مثل هذه الحالة تصبح حركة  30يونيو  -عىل عظمة حشودها
عسكري ض َّد نظام حاكمٍ يتيح
النقالب
ورشعيَّة مطلبها -غطا ًء شعبيًّا
ٍ
ٍّ
أصل عىل األبواب .أ َّما من
االنتخابات ال َّدوريَّة ،وهي التي كان موعدها ً
رص عىل جعل  30يونيو ثور ًة انض َّم الجيش إليها ،أو كام يُقال عادةً:
ي ُّ
"انحاز الجيش إىل مطالبها العادلة" ،فهذا يعني أنَّها ثور ٌة مضا َّدة،
ألنَّه إن كانت هذه ثور ًة مبساندة بقايا نظام الحكم القديم وأجهزة
ال َّدولة املعادية للثَّورة فإنَّها تكون ثور ًة مضا َّدةً ،أي ثور ًة تهدف إىل وال َّ
شك يف أنَّه سيكون إلفشال تجربة اإلسالميِّني مع ال ِّدميقراطيَّة بعد
دريجي يف هذا االتجاه أث ٌر بال ٌغ يف ثقافة شبابهم
إزالة نتائج ثورة  25يناير ،وإعادة االمتيازات ملركَّبات ال ِّنظام القديم عقو ٍد من التَّط ُّور التَّ
ِّ
يايس يف املستقبل .ومثل هذا األمر ال يحتاج إىل تأكيد.
وشخوصه وعنارصه.
ومزاجهم ِّ
الس ِّ

6
يف الوقت الذي برز مثقَّفون دميقراطيُّون يعملون مع الشَّ باب من
اطي ،عارض كث ٌري من القوى العلامنيَّة واللرباليَّة يف
أجل التَّغيري ال ِّدميقر ِّ
الوطن العر ِّيب تغيري أنظمة الحكم االستبداديَّة .فقد امتلؤوا خشي ًة من
وصول اإلسالم ِّيني إىل الحكم .وتحالف مثقَّفون الئك ِّيون( ((1كثريون من
اليسار واليمني (الذين غال ًبا ما تُطلَق عليهم خطأً تسمية "لربال ِّيني")
العسكري أفضل من الشُّ مول َّية
عل ًنا مع االستبداد ،بح َّجة أ َّن االستبداد
َّ
الصعب
ال ِّدين َّية التي تحكم ال ُّدول وتستعبد العقول ،فيصبح من َّ
التَّخلُّص منها .وغال ًبا ما استحوذت عليهم متالزمة الجزائر التي كاد
يفوز فيها اإلسالم ُّيون يف االنتخابات .ومل يخطر ببال كثريين أ َّن الطَّريق
الوحيدة لكرس هذه الحلقة هي ال ِّدميقراط َّية نفسها ،فال ميكن تغيري
ظل االستبداد .أ َّما
السياس َّية إىل ثقاف ٍة دميقراط َّية يف ِّ
ثقافة ال َّناس ِّ
الثُّنائيَّة التي تجعل الخيارات تقترص عىل االستبداد أو اإلسالميني فام
هي إال ثنائيَّة أنظمة االستبداد نفسها .وحني تسقط هذه األنظمة
السياسيَّة واالجتامعيَّة للتَّعبري عن ذاتها يظهر
فسح املجال للقوى ِّ
ويُ َ
تن ُّو ٌع أغنى بكثريٍ من هذه الثُّنائيَّة ،أ َّما التَّيَّارات اإلسالميَّة فال بُ َّد أن
تُخترب يف الحكم .وسوف تكتشف يف حينها أ َّن شعار "اإلسالم هو
الحل" ليس مرشو ًعا ،وسيكون عليها أن تختار بني أن تتغيَّ أو تفشل.
ُّ

اطي فحسب ،أم
وال ندري هل يعوق هذا األمر عمل َّية التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
فشل
أنَّها ثور ٌة مضا َّدة شاملة؟ أم هل يتأكَّد أ ّن ثورة  25يناير فشلت ً
بقي ال ِّنظام القديم ،ومل يرتتَّب عىل هذا األمر ثور ٌة مضا َّد ٌة له،
كلِّ ًّيا ،إن َ
وأ َّن الطَّريق أمام القوى التي صنعت تلك املحطة ما زالت طويلةً؟
اطي،
ت ُقا َوم الثَّورة املضا َّدة للثَّورة ال ِّدميقراطيَّة مبواصلة الطَّرح ال ِّدميقر ِّ
والتَّوقُّف لل ِّدفاع عن كل تفصيل من تفاصيله .أ َّما استمرار ال ِّنظام
حرب
القديم فاملؤرش ال َّدال عليه هو عودة التَّحالفات القدمية إىل ٍ
شعواء ض َّد التَّيَّارات اإلسالميَّة ،ت ُطلق عليها تسمية "حرب عىل
اإلرهاب"؛ اسرتضا ًء للغرب من ناحية ،وترهيبًا ملعارضيها من ناحي ٍة
أخرى ،ثم ال تلبث أن ت ُ ْنبِت اإلرهــاب الذي تحاربه باستخدامها
اإلذالل ،والعنف غري املنضبط يف ق ْمعها.

وربا توضِّ ح لنا ال َّنتائج يف املستقبل أ َّن هذا كلَّه كان انحدا ًرا م َوقَّتًا يف
َّ
ٍ
منعطفات تبدو عود ًة
صاعدي الذي يتض َّمن
مسار الثَّورة الحلزو ِّين التَّ
ِّ
إىل الخلف ،ولك َّنها يف الحقيقة عود ٌة وهم َّيةٌ ،فال ُيكن إعادة عجلة
التَّاريخ إىل الوراء .ث ّم إنَّه يصعب استعادة ال ِّنظام القديم ،حتَّى لو
عادت شخوصه .ولكن هذا ال يثبت يف "فلسف ٍة تاريخ َّي ٍة" تقرتب عاد ًة
من أن تكون الهوت ًا خالص ًّيا ،بل يثبته الفاعلون عىل األرض حني يرون
وحل األحزاب،
أ ّن ق ْمع ح ِّريَّة التَّعبري ،والتَّحريض عىل ال َّرأي املخالفَّ ،
يايس لتربير القضاء عليه،
وإطالق تهمة اإلرهاب عىل الخصم ِّ
الس ِّ
السياس َّية يف آنٍ م ًعا ،ال ميكن اتّخاذه تعب ًريا عن
ومتلُّق ثقافة الغرب ِّ
"تصحيح مسار الثَّورة" ،وأ َّن القوى ال ِّدميقراط َّية هي التي تص ِّحح مسار
ٍ
قوى دميقراط َّية ،وال العسكر بالتَّأكيد،
وعىل الرغم من تكرارنا هذا الكالم م َّرات ع َّدةً ،فإ ّن هذه الحلقة مل الثَّورة .ليس اإلخوان املسلمون ً
السياس ِّيني الذين يع ّولون عليه
تنكرس نظريًّا ،فلقد كرستها الثَّورات ،قبل أن يقتنع املتحالفون مع وال املراهنون عىل العسكر من صغار ِّ
يقيض لهم عىل خصومهم من
األنظمة بذلك ،وانض َّم بعضُ هم إىل قطْف نتائج الثَّورات من دون بلؤمٍ َّ
وخس ٍة تاريخ َّي ْي ،ويحثُّونه عىل أن َ
االقتناع بها.
اإلخوان وغريهم .فالقوى ال ِّدميقراط َّية هي القوى التي تتلمذت عىل
قيم ثورة  25يناير ،ومل يَ ْج ِر احتواؤها ،وهي التي سوف تدافع عن
بدل من العلامن َّية ليك نشري إىل العلامنية املعادية
 10استخدمنا مصطلح الالئك َّية الفرنيسً ،
ملفهومنا ملصطلح العلامن َّية َّالذي يعني ال ِّدميقراط َّية الوليدة التي تكاثر عليها أعداء الح ِّريَّة والقوى الرجع َّية
خاص ،خالفًا
للدِّين عمو ًما ،ويف املجال العا ِّم عىل نح ٍو ٍّ
املعادية لل ِّدميقراط َّية يف مرص واإلقليم.
ِّيني.
تحييد الدَّولة يف الشَّ أن الد ِّ

