آفاق الحراك الشعبي للثورة املرصية
محمود الورداين *
()1
كاتب هذه السطور يعترب نفسه سعيد الحظ اىل أقىص حد  .فلم يحدث أن اهتز قلبي اىل هذا الحد
عىل مدى ستني عاما  .كان يوم  25يناير  2011يوما عاديا مثل سائر االيام  .وكانت املواقع االلكرتونية
وبعض الصحف قد نرشت خرب تنظيم مظاهرة يف ذلك اليوم  ،واملفارقة انه كان يصادف عيد الرشطة .
وكنت قد انتويت املشاركة مثلام اعتدت  .أقف قليال داخل القفص ألجأر بالهتاف ساعة أو ساعتني وقد
أحاطت يب دروع من جنود األمن املركزي الغالبة واملدربني عىل النهش  .وبالفعل بعد الساعة الواحدة
بدقائق  ،كان هناك عرشات قليلة أسفل مبنى محكمة النقض بدار القضاء العايل يف قلب القاهرة .
وكالعادة أيضا كان مفرتضا أن أدخل القفص شأن العرشات و " أتسىل " كام كان الرئيس قد قال ساخرا
قبل أيام قليلة معلقا عىل نشاط املعارضة  .الحظت أن الجنود المينعون أحدا من االنضامم اىل املظاهرة
 ،لكنهم يحيطون بها جيدا ويحكمون الحصار حولها .
كان اليوم عطلة رسمية والشوارع شبه خالية  ،فعربت الشارع  ،وبدال من أن أدخل القفص  ،خطر يل أن
أستمر يف السري  ،وانحرفت اىل الشارع املجاور  ،حيث يقع مبنى نقابة الصحفيني التي تحولت يف الفرتة
األخرية اىل أحد معاقل الوقفات االحتجاجية ضد نظام مبارك  ،لكنني مل أجد سوى أربعة أشخاص فقط
 .سألتهم عن األحوال ،فابتسم أحدهم قائال انهم يف انتظار الفرج !
* كاتب وباحث مرصي
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قلت لنفيس  :ألمتىش قليال  ..وواصلت سريي يف الشارع وعدت اىل دار القضاء العايل ألدخل القفص ،
أي اىل تلك املظاهرة السابق االشارة لها  ،وعندما وصلت اىل بدايتها  ،فوجئت ان هناك مظاهرة أخرى
نجحت يف اخرتاق الطوق األمني وانطلقت يف شارع رمسيس املؤدي اىل ميدان التحرير  .منذ تلك
الحظة تغري وجه بالدنا اىل األبد وسقط النظام  .رأيت تلك املعجزة األسطورية تتشكل أمامي  :عرشات
ثم مئات ثم آالف أوقفوا السري يف الشارع وراحوا يندفعون يف اتجاه ميدان التحرير.

()2
م َر مايزيد عىل العامني منذ قيام الثورة  ،وكاد االتفاق ينعقد بني أغلب القوى املدنية ‘ عىل أن الثورة
قد تم الغدر بها أو رسقتها لحساب االسالم السيايس  .واآلن فإن كل االحتامالت متوقعة  ،بدءا من
نزول الجيش اىل مترد قوات من الداخلية (حدث هذا بالفعل ومترد قسم اليستهان به من تشكيالت
األمن املركزي) اىل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة  ،بل ان اندالع انتفاضة جياع أمر ليس مستبعدا ،
ورمبا يكون احتامل استمرار االخوان املسلمني حتى موعد االنتخابات الرئاسية بعد أربع سنوات هو
االحتامل املستبعد الوحيد حتى اآلن .
لن تتناول السطور التالية تلك االحتامالت إال يف عالقتها بالحراك الشعبي الذي مل يهدأ لحظة واحدة
سواء خالل حكم العسكر الذي امتد من  11فرباير ( شباط )  2011وحتى  30يونيو ( حزيران ،2012
أو خالل حكم مرشح االخوان محمد مريس منذ  30يونيو وحتى اآلن  ،بل األهم أن ذلك الحراك ازداد
اشتعاال .
واملقصود بالحراك الشعبي خروج الكتل الجامهريية الحية من القفص  ،وهي كتل تختلف يف توجهاتها
وأساليبها ومواقفها اىل هذا الحد أو ذاك  ،عن الكتل التي مه َدت للثورة منذ تأسست حركة ( كفاية ) ،
مرورا بحركة  9مارس الستقالل الجامعات ،وحركة استقالل القضاء  ،وحركة 6ابريل ،وحركة النقابات
املستقلة ،واشتداد ساعد منظامت املجتمع املدين  ،والدور الذي لعبه د  .محمد الربادعي  ،ومن قبله
املواجهة التي كان الكاتب اليساري الراحل محمد السيد سعيد قد أجراها مع حسني مبارك يف معرض
الكتاب بالقاهرة يف مطلع عام  ، 2005وهي مواجهة علنية تضمنت تنديدا بخطايا جهازه القمعي ضد
املواطنني وخصوصا مواطني سيناء  .وعاقب مبارك مفكري ومثقفي مرص بإلغاء لقائه السنوي بهم ،
وهو اللقاء الذي كان قد اعتاد عليه – كجزء من الديكور الدميقراطي – منذ أكرث من عقد من الزمان .
بطبيعة الحال تلك الكتل تضم يف صفوفها النخبة باألساس وتؤثر بشدة يف القطاعات املدينية من
الجامهري  ،ويف الوقت نفسه مل تستطع أن متارس هذا التأثري نفسه يف جامهري الفقراء يف أعامق القرى

102

محمود الورداين

والنجوع واملصانع  ،بينام متكن االخوان املسلمون من مامرسته باللعب عىل املشاعر الدينية للبسطاء
 ،فضال عن تقديم خدمات مختلفة وتوزيع املواد الغذائية عىل الفقراء خصوصا يف مواسم االنتخابات ،
اما السلفيون فقد متكنوا من مامرسة تأثريهم من خالل آالف املساجد والزوايا املنترشة يف كل مكان .

()3
وإذا كانت االعداد التي خرجت خالل الثامنية عرش يوما األوىل للثورة تقدر باملاليني يف كل املدن  ،فإ
ن هذا معناه أن مرص كلها تقريبا لحقت بقطار الثورة  .وإذا اضيف اىل هذا أن من تحمل عبء الثورة
َفسها الطويل .ويف هذا السياق فإن اعتامد
هم الشبان والشابات  ،فإن هذا يعني أيضا استمرار الثورة ون َ
الثورة عىل شبكات التواصل االجتامعي منحها خياال جديدا يكاد يتقاطع جذريا مع كل ماسبقها من
احتجاجات وانتفاضات وهبات جامهريية .
وميكن اعتبار كتاب الناشط الشاب وائل غنيم عن هذا امللمح األساس من مالمح الثورة املرصية  ،من
أهم األعامل التي رسدت التجربة األسطورية  ،عندما تأسست صفحة " كلنا خالد سعيد " – الشهيد
الذي كان يف العرشينات من عمره  ،وتم رضبه حتى املوت من جانب الرشطة يف السادس من يونيو
(حزيران ) عام  – 2010وانضم إليها أكرث من مئة ألف شاب يف غضون أيام قالئل  ،وكانت التمهيد
والتدريب املبارش للثورة التي مالبثت أن اندلعت بعد شهور قليلة .
غني عن البيان ان اعتامد الثورة عىل امليديا الحديثة اليعني مجرد تغيري يف األساليب النضالية  ،بل
األهم أنه تغيري يف منطلقات الخيال وارتياده آفاق تتجدد عىل الدوام  ،وهو ماسأعود إليه الحقا .
من جانب آخر  ،فإن هؤالء الثوار – أعني كتلتهم األساس – الينتمون اىل أيديولوجية أو أحزاب سياسية
أو حركات محددة  ،بل األغلب انهم وجدوا أنفسهم يف الشارع يواجهون القمع والتنكيل  ،سواء خالل
حكم مبارك أو العسكر أو االخوان املسلمني  ،واستمدوا أفكارهم من تجربتهم املبارشة يف الحركات
االحتجاجية واالعتصامات  ،وصوال اىل العصيان املدين يف بعض املحافظات أخريا .
ومن بني مالمح الثورة أيضا سلميتها التي أذهلت العامل  ،لكن األهم أنها أدت اىل انضامم عرشات
اآلالف اليها منذ أيامها األوىل  .وأخريا عدم وجود قيادة محددة ملاليني اعتصموا يف كل ميادين مرص،
وقرروا رحيل مبارك دون أي تفاوض وهو مامنحها حرية مطلقة ووف ّرلها الحامية من الرضبات األمنية
.
أما أهداف الثورة األساسية فلم تتغري حتى اآلن ‘ وهي عيش ـ أي خبز ـ حرية  ..كرامة  ..عدالة
اجتامعية  ،ليس فقط ألن أيا منها مل يتحقق  ،بل أيضا ألنها األهداف التي مل يختلف عليها أحد  ،مبا
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يف ذلك الفصائل املنتمية لإل سالم السيايس التي شاركت بعد عدة أيام من اندالع الثورة مثل االخوان
املسلمني  ،أو بعد خلع مبارك بالفعل مثل بعض تيارات السلفية التي كانت ترى ان طاعة أويل االمر
قاعدة رشعية.
أهداف الثورة إذا ً ،تلعب دورها يف الحراك الشعبي ومتنحه استمرارا ونَفَسا طويال كام أسلفت  ،وبالتايل
فإن مواصلة االحتجاجات واملظاهرات واملسريات واالعتصامات لتحقيقها استمرت وسوف تستمر .
وإذا وضع القارئ يف اعتباره التدهور االقتصادي الحاد والنزيف املستمر ملا تبقى من موارد  ،وماارتكبه
املجلس العسكري من خطايا كارثية خالل الفرتة االنتقالية من املامطلة يف تنفيذ مطالب الثورة
واالقتصار عىل وقف التوريث  ،وكذلك مساعدة االخوان ومتكينهم من الحكم  ،وخوضهم سلسلة
من املعارك واملذابح العنيفة ضد الثوار خالل عامي  2011و ، 2012فيام عرف مبذابح محمد محمود
ومجلس الوزراء ومحيط وزارة الداخلية  ،واملذابح املامثلة يف االسكندرية وسلسلة من املحافظات ..
وإذا وضع القارئ يف اعتباره أيضا ازدياد عدد الشهداء  ،وتضاعف أعداد الجرحى  ،ومن انتهكت
أعراضهن يف املظاهرات أثناء فضها بالقوة  ،ومن عذبوا وجرى التنكيل بهم يف األقبية والسجون ،ومن
قتلوا بالرصاص الحي والخرطوش  ،ومن اختنقوا بقنابل الغاز أمام القرص الرئايس  ،ثم من اختطفوا
وتعرضوا للتعذيب يف أكشاك حراسة القرص الرئايس عىل يد عنارص من االخوان املسلمني خالل شهري
نوفمرب وديسمرب . 2012
ولعله من املفيد هنا أن أشري اىل أن الكتل الجامهريية السابق االشارة لها التنتمي اىل طبقة اجتامعية
واحدة ،صحيح انها تشكلت أساسا من فقراء املدن ،إال أنه صحيح أيضا ان قطاعات واسعة من املتعلمني
وأبناء الطبقة الوسطى ومساتري الناس وامليسورين شاركوا ويشاركون بقوة.
إذا وضع القارئ كل هذا يف اعتباره ،فإن آفاق الحراك الشعبي تبدو مرشحة ملزيد من املعارك الطاحنة.

()4

والحال ،أن األعداد الضخمة التي شاركت يف االعتصامات واالحتجاجات واملسريات  ،ينخرط املزيد منها
كل يوم يف النضال العميل  ،ووقودها األساس هم الشباب  ،وتعتمد أساسا عىل امليديا الحديثة وعىل
األخص شبكات التواصل االجتامعي  ،كام أنها التنتمي اىل أيديولوجية محددة  ،ومل تتحقق أهدافها بعد
مرور عامني من املعارك الطاحنة  ،مع مزيد من التدهور االقتصادي الحاد  ،واتساع املعارك واملذابح
وسقوط الشهداء واملصابني عىل نحو شبه يومي  ،وسلمية الثوار وعدم وجود قيادة محددة  ..إن كل
هذه الوقائع تشري بالقطع اىل استمرار هذا الحراك  ،بل واتساعه يوما بعد يوم .
يضاف اىل ماسبق أن حاجز الخوف سقط اىل األبد ‘ فقد شاهدت بنفيس بعد ظهر يوم  25يناير ـ يف
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اليوم األول للثورة ـ شبابا يبكون  ،حرفيا يبكون  ،عندما نجحت أول مظاهرة يف اقتحام ميدان التحرير ،
كام شاهدت بنفيس ذلك الشاب الذي وقف يف عرض الشارع الخايل  ،يف هذا اليوم نفسه  ،بثبات مخيف
 ،بينام مدرعة الرشطة التي تستخدم خراطيم املياه لتفريق املتظاهرين تتقدم نحوه مرسعة  .انتظر
الشاب بهدؤ حتى اقرتبت املدرعة منه وكادت تدهسه  ،فقفز قفزة أسطورية  ،طار يف الهواء حقيقة
وليس عىل سبيل املجاز  ،وهزم الوحش الذي كان يستعد إلطالق خراطيم مياهه .
وطوال األيام  ،بل والساعات التالية  ،وحتى إجبار املخلوع عىل التنحي يف  11فرباير ( شباط ) كان
املرصيون يهزمون عقودا من الخوف والرعب واإلذالل والنيل من الكرامة وإفساد الروح  ،تالل
من سالسل القمع و الفقر والفساد املنظم أزاحها املرصيون كل ساعة من أيام ثورتهم حتى أجربوا
الديكتاتور عىل الرحيل.
لدى كاتب هذه السطور يقني يتأكد يوما بعد يوم أن أهم ماأنجزته الثورة هو إلحاق الهزمية بالخوف
الذي عشش يف الصدور عىل مدى ستني عاما  ،واستبدال الجسارة والجرأة والخيال الجديد الشاب به
 ،ومهام جرى ومهام تعرضت الثورة املرصية للعرثات ومحاوالت االختطاف  ،إال أن الحقيقة املؤكدة
أن املرصيني هزموا الخوف.
هذه الحقيقة الساطعة تدعو لالطمئنان بقوة عىل مستقبل الحراك الشعبي ،لنتذكر فقط اننا أمام ثورة
ذات خيال مختلف  ،تم االعداد لها علنا وعىل رؤوس األشهاد ،بل ان كاتبا مثل د .هشام يونس كتب
عىل موقع " فيس بوك " يف  24يناير ـ قبل الثورة بيوم واحد ـ مامعناه انه التوجد ثورة مبوعد مسبق ،
يف إشارة اىل الدعوة التي أطلقها الشباب عىل املوقع ذاته بالنزول والتظاهر والقيام بالثورة  ،مؤكدا ان
تحديد هذا اليوم مجرد بالغة  ،وهو نفسه ـ يونس ـ رسعان ماأصدر واحدا من أهم الكتب عن الثورة
قبل أن ينرصم عامها األول .
ومع كل هذا فإن طريق الحراك الشعبي املؤدي لتحقيق أهداف الثورة ليس مفروشا بالورود ،خصوصا
بعد تسلم االخوان املسلمني السلطة بتنصيب محمد مريس رئيسا للجمهورية  ،وبدء عملية التمكني
حسب املصطلح االخواين  ،والذي يقيض بالتسلل اىل مفاصل الدولة العميقة بزرع األنصار والكوادر
يف مختلف األجهزة واملؤسسات وتوليهم مناصب تنفيذية حاسمة ‘ مستخدمني يف هذا السبيل كل
األساليب العلنية واملفضوحة والعنيفة كلام لزم األمر.
فعىل سبيل املثال نظمت جامعة االخوان املسلمني وحلفاؤها من السلفيني حصارا ملقر املحكمة
الدستورية العليا عىل مدى شهر كامل ملؤيدي قرارات الرئيس مريس رئيس الجمهورية يف ديسمرب
 ، 2012ملنعها من النظر يف دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور  ،وكان قد
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تحدد لنظرها يوم  2ديسمرب  .وكان رئيس الجمهورية قد أصدر منفردا إعالنا دستوريا يف  22نوفمرب
 2012مل يجرؤ أي من حكام مرص السابقني عىل إصدار مثيله  ،حيث تضمن عىل سبيل املثال " االعالنات
الدستورية وقرارات رئيس الجمهورية منذ  30يونيو  2012وحتى نفاذ الدستور تكون نهائية وغري قابلة
للطعن عليها وتنقيض كافة القضايا املنظورة أمام القضاء بشأنها "  ،كام تضمن أنه " اليجوز ألي جهة
قضائية حل مجلس الشورى أو اللجنة التأسيسية "  ،وتضمن أن " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد
البلدوسالمته أو يعوق مؤسساته أن يتخذ االجراءات والتدابري عىل النحو الذي ينظمه القانون "  ،فضال
عن منح رئيس الجمهورية حق " اتخاذ اجراءات استثنائية لحامية الثورة " دون تحديد .
هذا مجرد مثال فقط لألساليب العلنية املفضوحة ملحاوالت االخوان املحمومة لحرث األرض عىل
الصعيد الدستوري ،وذلك لتمرير دستور وضعته جمعية تأسيسية مشكوك يف رشعيتها واستقالت
منها غالبية القوى املدنية فضال عن األزهر والكنيسة  ،ومالجأ إليه رئيس الجمهورية يدل عىل مدى
الخطل والتخبط من ناحية  ،وشهوة السيطرة وفرض النفوذ مع إقصاء وتهميش املختلفني وليس مجرد
املناوئني من ناحية أخرى .
مثل هذا اإلعالن اليصدر إال عن عتاة الديكتاتوريني الذين يندر أن يجود الزمان بأمثالهم  ،فالرئيس
يحصن قراراته وإعالناته باعتبارها نهائية وغري قابلة للطعن عليها  ،واألشد خطال انقضاء كافة القضايا
ّ
املنظورة أمام القضاء .وإذا أضفنا اىل هذا ان البالد بال برملان ‘ بعد حل الربملان السابق بحكم املحكمة
 ،فإن هذا معناه ان الرئيس قابض عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف آن معا ،وميارسهام منفردا ،
بينام مجلس الشورى املهيمن عليه من جانب االخوان والسلفيني يرتكب الخطايا واملوبقات ‘ بإصدار
قوانني تستكمل حرث األرض ومتهيدها لصالح االخوان .

()5

أثناء كتابة هذه السطور  ،دارت واحدة من أكرث املعارك رشاسة وعنفا  ،عندما توجه عدد من الشباب
املعارضني ملامرسات االخوان السياسية ملقر الجامعة  ،لريسموا رسومهم الجرافيتي عىل األرض أو
الجدران  ،مثلام كان آخرون قبل اسبوعني توجهوا لذات املقر ،ورقصوا الرقصة املعروفة " هارمل شيك
" احتجاجا أيضا عىل مامرسات االخوان ،وانرصفوا يف هدوء  ،لكن االحتجاج األخريانتهى نهاية دامية .
وهنا أود أن أفتح قوسا ألوضح ان الوضع القانوين والرسمي للجامعة هو انها جامعة محظورة حيث
تم حلّها بالفعل منذ عام  1954بعد محاولتها اغتيال جامل عبد النارص  ،وظلت عىل مدى السنوات
السابقة جامعة محظورة بقوة القانون ‘ ومع ذلك حافظت عىل وجودها  ،عىل الرغم مام تعرضت له
من اعتقال وقمع وتعذيب اعضائها  ،خصوصا يف أعقاب محاولة اغتيال جامل عبد النارص  .واملجال هنا
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ليس مناسبا لالستطراد كثريا فيام يتعلق بالدور الذي لعبه االخوان يف الحياة السياسية املرصية  ،وإن
كان ممكنا أن يرجع القارئ اىل كتابني بالغي األهمية يف هذا الخصوص  ,وهام كتاب الباحث الراحل
حسام متام " االخوان املسلمون قبل الثورة " وأصدرته دار الرشوق  ،والثاين " رس املعبد " ألحد املنشقني
عن االخوان وهو االستاذ ثروت الخرباوي وأصدرته دار نهضة مرص .
عىل أي حال  ،نجحت الجامعة يف ظل الظروف املعاكسة يف التواجد بقوة  ،بل وحصلت يف االنتخابات
الربملانية عام  2005عىل مثانني مقعدا  ،ويف سياق حكم حسني مبارك كان االخوان جزءا أساسيا من
املعادلة السياسية ،وذلك بسبب اعتامد مبارك عىل تخويف الغرب والواليات املتحدة بأنهم البديل
الوحيد لحكمه  ،وهو ماأدى اىل حرصه عىل تواجدهم بالقدر الذي يحتاجه ووفق صفقات محددة مل
تعد رسا اآلن  ،من بينها مثال السامح لهم ولحلفائهم بامتالك قنوات فضائية دينية  ،أو دور نرش  ،أو
مقاعد يف الربملان  ،أو االنخراط يف أعامل خريية مثل انشاء مستوصفات عالجية وتوزيع مواد غذائية
عىل الفقراء  ،كام سمح لهم أيضا بالتواجد القوي يف أغلب النقابات املهنية واالتحادات الطالبية ..الخ.
أعود اىل املعركة التي دارت بني االخوان والقوى املدنية خالل النصف الثاين من شهر مارس هذا العام ،
وتتلخص يف قيام عدد من الشباب املعارض لالخوان بالتوجه اىل مقر االخوان الذي تم بناؤه بعد الثورة
 ،ورسموا رسومهم الجرافيتي ـ كام سبقت االشارة ـ احتجاجا عىل إقصاء الجامعة وتهميشها لكل
القوى السياسية  ،وانفرادها بالحكم واالستحواذ عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية  ،وانفرادها كذلك
بكتابة الدستور عىل هواها  ،واألخطر انها تنفرد أيضا بامتالكها ذراعا سياسية ـ"حزب الحرية والعدالة
" ـ الذي تأسس بعد الثورة  ،اىل جانب وجود جامعة االخوان املسلمني املحظورة قانونا واملفروضة
بحكم األمر الواقع ومامرسة دورها كحاكم ملرص  ،وهو األمر الذي يفرس توجه الشباب لالحتجاج أمام
مقر الحكم الحقيقي  ،وهو مقر االخوان الرسمي  ،بدال من التوجه اىل قرص الرئاسة .
وفور توجه الشباب لالحتجاج السلمي برسوم الجرافيتي  ،بادر حراس املقر وشباب الجامعة باالعتداء
عىل شباب املعارضة  ،ومل يفرقوا بني الشبان والفتيات  ،كام قاموا بتكسري عظام ـ حرفيا ـ عدد من
الصحفيني الذين كانوا يقومون بواجبهم املهني بتغطية الحدث  ،وقد تم توثيق كل وقائع االعتداء
بالفيديو وأذاعته الفضائيات ونرشته الصحف .
وعىل مدى اسبوع كامل قام الشباب بالرتدد عىل املقر والتظاهر يف محيطه ،متهيدا ملليونية أسموها
"جمعة رد الكرامة" ،حيث صعد اىل هضبة املقطم عدة آالف ،إال أن األمر تطور وحدثت عدة اشتباكات
وجرح عدة مئات من الجانبني ،عىل الرغم من اآلالف من جنود األمن املركزي ومدرعات الرشطة التي
اصطفت لحامية املقر.
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أوردت التفاصيل السابقة ألوضح اىل أي مدى وصل االستقطاب واالحتقان  ،مام يؤثر عىل الحراك
الشعبي يف اتجاه تحقيق أهداف الثورة  ،كام يوضح أن هناك حالة غليان مستمرة  ،يف ظل أوضاع
القوى السياسية الحالية وكذلك أجهزة الدولة ( الجيش ـ قوات االمن ـ مؤسسة الرئاسة ) .
وإذا كنت سوف أحاول فيام ييل إلقاء الضوء عىل تلك االوضاع  ،إال أن هذه املحاولة سوف تقترص فقط
عىل عالقتها بالحراك الشعبي  ،أما الكتل الجامهريية التي خرجت من القفص بعد هزمية نظام مبارك
 ،فسوف أرجئها اىل القسم األخري من هذه الدراسة .

()6
فيام يتعلق بالقوى واألحزاب السياسية ‘ فهناك أوال تلك التي كانت قامئة قبل الثورة  ،وقد تكفل
نظام مبارك عىل مدى ثالثني عاما بإفساد أغلبها أو إ ضعافها اىل أقىص حد وحصارها  ،وهناك ثانيا تلك
الحركات واألحزاب التي تشكلت بعد الثورة.
قبل الثورة  ،سمح النظام بعدد محدود من األحزاب  ،سواء تلك املوروثة من عهد سلفه أنور السادات
 ،أو تلك التي نشأت يف عهده  ،وكالهام مل يكونا سوى مجرد ديكور يتزين به النظام  ،يف ظل سيطرة
أمنية مطلقة  ،من بينها مثال أنه مل يكن مسموحا بأي نشاط سيايس خارج مقار األحزاب .
وهكذا  ،فإن حزبا مثل حزب الوفد بكل تراثه الليربايل العريق الذي استمده من ثورة  ، 1919تحول
اىل مجرد مقر وصحيفة اليقرأها أحد  .وحزب مثل حزب التجمع اليساري الذي شهد نهوضا شديدا
عشية ويف أعقاب اتنفاضة الطعام يف مطلع عام  ، 1977دخل يف غيبوبة طويلة  ،وانفض القراء عن
صحيفته األهايل  ،وتكلست قيادته القدمية  ،وتراجع دوره يف الحياة السياسية املرصية عىل نحو مخيف
 .أما األحزاب الصغرية التي سمح قانون األحزاب املقيد للحريات بها  ،فقد كان أغلبها مجرد فقاعات ،
والتحرص اال عىل اإلعانة املالية التي متنحها الدولة .
كذلك عاىن اليسار الثوري الرسي من مرضه املزمن القديم  ،أي ترشذمه وحلقيته وعزلته  ،فبعد أن
وجهت له أجهزة األمن رضبات متالحقة ورسيعة  ،خالل عقدي السبعينات والثامنينات من القرن
املايض  ،أجهزعىل البقية الباقية منه جموده وعزلته وعجزه عن فهم الواقع الجديد الذى كان يتشكل
ويتحول اىل عالمات استفهام كربى .
أما الحركات االحتجاجية الجديدة  ،فقد بدأت يف الظهور مع اندالع انتفاضة األقىص يف خريف 2000
بتأسيس اللجنة الشعبية لدعم االنتفاضة الفلسطينية ،ومتيزت بهيكلها التنظيمي املرن وانفتاحها عىل
جميع التيارات  ،وركّزت عىل العمل االحتجاجي املبارش خارج األطر املؤسسية .وعشية الحرب األمريكية
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عىل العراق ،تأسس عدد من الحركات املناهضة للغزو األمرييك مثل حركة  20مارس والحركة الشعبية
ملناهضة الصهيونية واالمربيالية  ،واىل جانب املظاهرات العارمة ،نجحت تلك الحركات يف عقدعدة
مؤمترات بالقاهرة ملناهضة الحرب عىل العراق شارك فيها نشطاء من الداخل والخارج .
وشهدت الفرتة بني عامي  2004و 2005ظهور عدد آخر من الحركات التي أولت عنايتها للشأن الداخيل
مثل الحركة املرصية من أجل التغيري املعروفة باسم " كفاية "  ،والحملة الشعبية للتغيري  ،والتجمع
الوطني لالصالح  ،والجبهة الوطنية للتغيري  .ومتيزت حركة كفاية تحديدا بحرصها عىل هيكل تنظيمي
مرن  ،اتسع لليسار والتيارات القومية واالسالمية وفق مطلب محدد توافق عليه الجميع  ،وهو
"الللتمديد  ..ال للتوريث " أي رفض إعادة انتخاب مبارك أو توريث ابنه  ،اىل جانب رضورة اصالح
سيايس ودستوري شامل  ،واألهم أنها الحركة التي كرست تابو التظاهر العلني يف الشارع  ،وتعرضت
من جراء ذلك لعنف وقمع شديدين .
وعموما فإن من أهم ماأضيف اىل رصيد الحركة السياسية يف مرص خالل الفرتة بني  2000و2008
دخول جيل جديد من النشطاء الشباب اىل املجال السيايس  ،حيث برز دور منظامت املجتمع املدين ،
وبدأهذا الجيل يف التعبري عن نفسه والتفاعل والنقاش من خالل مواقع التواصل االجتامعي واملجموعات
الربيدية  .كان هذا التطوراألخري حاسام  ،ورسعان ماتم اعتامده بني الحركات الجديدة.
واىل جانب الدور الذي لعبته حركة كفاية ـ كام سبقت اإلشارة ـ أُعلن عن تأسيس حركة شباب من أجل
التغيري يف فرباير  ، 2005وأسست بدورها حركة تضامن املطلبية التي قادها عامل وفالحون وموظفون
عام  ، 2007أما حركة شباب  6ابريل فقد أسسها عدد من الناشطني عىل مواقع التواصل االجتامعي يف
الحركات السابقة  ،وارتبط اسمها بإرضاب عامل مدينةاملحلة الكربى يف 6ابريل عام  ، 2008حيث أعلنوا
تضامنهم مع إرضاب العامل  ،واألهم أنهم دعوا إلرضاب عام يف كل مرص تزامنا مع إرضاب عامل املحلة
 ،وقاموا بتشكيل مجموعات أرسلت مئات الرسائل اىل األعضاء املرصيني عىل موقع الفيس بوك  ،اىل
جانب استخدام الحركة للرسائل القصرية عىل الهواتف املحمولة واملنشورات والشعارات املعلقة عىل
جدران الشوارع  ،ونجح هذا اإلرضاب اىل حد كبري بعد عقود من إفساد الحياة السياسية.
من جانب آخر  ،سمح نظام مبارك بوجود جامعة االخوان املسلمني  ،برشط أن تكون تحت قبضته
املبارشة ،كام أسلفت  ،بينام اختار أن يواجه جامعات االسالم السيايس الجهادية التي رفعت السالح
يف وجه نظامه بالعنف  ،وقام بتصفيتها تقريبا إما بالقتل املبارش أثناء املعارك ،أوبالزج باعضائها يف
السجون سنوات طويلة .
عىل أي حال  ،يجب التأكيد هنا مرة أخرى عىل أن وجود االخوان املسلمني كان رضوريا لنظام مبارك
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نفسه ،مثلام كان رضوريا لنظام السادات الذي فتح لهم أبواب التواجد والتأثري عىل مرصاعيها  ،ملواجهة
أعتى خصومه وأقواهم آنذاك من اليساريني والقوميني يف صفوف الطالب والعامل ،وأخرج البقية
الباقية من االخوان من السجون  ،فأعادوا تشكيل تنظيمهم وبدأوا يف تنفيذ املهام التي خرجوا من
السجون عىل أساس تنفيذها  ،ونجحوا يف الوقوف بقوة يف وجه خصوم السادات بالتعاون مع أجهزة
األمن .
واستقرت العالقة بني مبارك واالخوان ،فهم يعرفون الخطوط الحمراء جيدا واليتجاوزونها ،ومهام بدا
العداء مستحكام ،إال أن كال منهام يعرف أهميته لآلخر من ناحية ،ومن ناحية أخرى يحب االعرتاف
بأنهم حققوا تواجدا سياسيا وتأثريا متزايدا يف قواعد جامهريية معتربة ،خصوصا يف الريف والنقابات
املهنية والجامعات  ،فضال عن أن خيارهم بالوجود العلني تحت أعني أجهزة األمن ورقابتها املبارشة
ساهم يف تعزيز تأثريهم وتواجدهم السيايس.

()7
حاولت يف السطور السابقة أن أقدم عموم املشهد السيايس السابق مبارشة عىل الثورة ،يف عالقته بآفاق
الحراك الشعبي يف املرحلة املقبلة .وإذا كانت القوى السياسية املختلفة قد شاركت عىل هذا النحو أو
ذاك ولحقت بقطار الثورة ،فإن من فجروا الثورة هم الشباب ،ومن الثابت أن االخوان مل يشاركوا إال
بعد ثالثة أيام من اندالعها ،وقبل خلع مبارك وافقوا عىل الجلوس مع عمر سليامن الذي كان مبارك قد
ع ّينه نائبا له والتفاوض معه ،بينام رفضت قوى سياسية أخرى ،وعىل األخص الشباب ،لقاء النائب بعد
إطالق النار عىل املتظاهرين السلميني.
وكام سبقت اإلشارة  ،فإن آفاق الحراك الشعبي يف اتجاه تحقيق أهداف الثورة ليس مفروشا بالورود،
خصوصا مع االستقطاب الحاد وأجواء االحتقان املخيمة بعد تويل مريس مرشح االخوان مقاليد الحكم
يف لحظة فارقة وخاصة جدا ،فهو أوال مل ينجح إال بفارق ضئيل جدا مل يتجاوز  ، %1وثانيا فإن قسام
اليستهان به ممن أعطوا أصواتهم له  ،مل يفعلوا هذا إال كرها ملنافسه احمد شفيق املعروف باعتباره
مرشح النظام القديم ،أي أنهم انتخبوا مريس لصالح استمرار الثورة ،وبعد أن قدم تعهدات مسجلة
وموثقة بااللتزام بتحقيق أهداف الثورة ،وعىل األخص االلتزام بالدميقراطية وحرية التعبري ،إال أنه
رسعان مانكث عنها الواحد تلو اآلخر بعد فوزه يف االنتخابات الرئاسية.
ومع ذلك فإن إلقاء نظرة رسيعة عىل الشهور التي سبقت انتخاب مرشح االخوان سيكون مفيدا
لفهم املرحلة املقبلة  ،حيث تجسد الحراك الشعبي يف ظهور عرشات االئتالفات والحركات والجبهات
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الشبابية التي مل تفجر الثورة فقط  ،بل وحملت عبئها الرئيس  ،وواصلت السري يف طريقها لتضم
اليها قوى جديدة مل يتسن لها املشاركة الفعلية يف أحداث أيام الثورة األوىل .وإذا كانت تعاين من
االنقسامات والترشذم  ،إال أنها تتميز بالنقاء والصالبة والتعرف الحلول الوسط  ،ومتلك استخدام امليديا
الحديثة  ،ومتلك أيضا خياالجديدا مبهرا  .وطوال عام ونصف العام منذ خلع مبارك وحتى تسليم
السلطة ملريس يف  ، 2012 -6 -30بقيت الحركات الشبابية ذات الهيكل التنظيمي املرن يف الشارع
لتحقيق أهداف الثورة  ،وواجهها املجلس العسكري باالعتقال واملحاكامت العسكرية والتعذيب وفض
املظاهرات واالحتجاجات بالقوة  ،بينام حرص االخوان وغريهم من فصائل االسالم السيايس ألسباب
مختلفة  ،عىل عدم الصدام باملجلس العسكري بل والتنسيق معه .
وقد أدت االدارة املتهرئة للمرحلة االنتقالية عىل يد املجلس العسكري لخطايا كارثية  ،لذلك فإن نزوله
لفرض األمن والنظام يف حالة اندالع الفوىض املتوقعة سيكون محفوفا باملخاطر  ،خصوصا مع انتشار
تهريب السالح وتشكيل نوع من امليلشيات تتبع االخوان أو بعض السلفيني .
والحال أن الكتلة الجامهريية املدنية  ،سواء قسمها املنتمي لألحزاب والحركات املدنية والليربالية ،
أو قسمها اآلخر غري املنتمي هي الوحيدة التي قررت خوض املعركة حتى نهايتها  ،وهو ماتجسد يف
أعقاب صدور اإلعالن الدستوري السابق اإلشارة له يف نوفمرب عام  ، 2012حيث سبقت هذه الكتلة
أحزاب جبهة اإلنقاذ التي تضم كل املناوئني لالخوان  ،وسارعت بالتوجه للقرص الرئايس وحصاره إلجبار
الرئيس عىل إلغاء اإلعالن الستوري  .وبالرغم من أن االعتصام السلمي أمام القرص حق للمتظاهرين
‘ إال أن االخوان وبعض السلفيني استدعوا كوادرهم وهاجموا االعتصام وقاموا بفضه بالقوة وأحرقوا
الخيام وألقوا القبض عىل بعض املعتصمني وقاموا بتعذيبهم وسحلهم .
تشري كل الدالئل اىل أن أوضاع االستقطاب واالحتقان بني قوى االسالم السيايس بأطيافه املختلفة ،وبني
القوى املدنية والليربالية املنظمة وغري املنظمة  ،مرشحة ملزيد من املواجهات ألن األوىل تندفع بأقىص
رسعة نحو أخونة الدولة املرصية والتسلل اىل مفاصلها  ،بينام الثانية ليست لها قيادة موحدة ،بل ان
الكتلة األكرب من الشباب اعتادت تجاوز االحزاب والحركات املدنية يف مواقفها .
وإذا كانت قوى االسالم السيايس متتلك السلطة الفعلية  ،كام متتلك تنظيامت هرياركية قوية ومنضبطة
عىل نحو شبه عسكري  ،فإن القوى املدنية المتلك كل هذا  ،إال أنها متلك األمثن واألقوى ،وهو إلحاق
الهزمية بالخوف اىل األبد  ،وهنا الأقصد املجاز  ،بل حرفيا إلحاق الهزمية بالخوف ،وكشف الشباب
ويكشفون عن إبداعات جديدة يف املقاومة  ،من رسوم الجرافيتي عىل جدران الشوارع وأرضها بحيث
تكون لسانا لحال الثورة  ،اىل تكتيكات الكر والفر  ،اىل انضامم املحافظات البعيدة عن القاهرة ومهاجمة
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مقرات االخوان املسلمني  ،اىل العصيان املدين  ،ومل يعد مير يوم من دون حدوث فعل سيايس يف الشارع .
هذا اإليقاع الرسيع لألحداث اليومية ،وحركات املطالب الفئوية ،وتصلب االخوان وفشلهم يف االستجابة
لها ،مع بدء ظهور ميليشيات سلفية واخوانية قامت أخريا مبحارصة مدينة االنتاج االعالمي ومنعت
االعالميني وضيوفهم من الدخول والخروج بات أمرا عاديا ومتكررا.
الحراك الشعبي إذن يتجه ببطء وإن كان بثبات نحو تحقيق أهداف الثورة واالنتصار للدولة املدنية .
ويف النهاية  ،أكرر ان إلحاق الهزمية بالخوف يتأكد يوما بعد يوم ،ورمبا كان هذا هو الضامنة املؤكدة
والناجعة الستمرار الحراك الشعبي وخوضه ملعاركه يف اتجاه حامية الثورة من االختطاف وتحقيق أه
دافها.
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