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 مقدمة
 هذه الورقة هي محاولة لتحدید الهویة السیاسیة لمجموعة من األفراد المهتمین بالشأن السیاسي المصري بعد ثورة ینایر ٢٠١١.

منعطفا تمثل انها اال االخیرة، تكون ولن الحدیث مصر تاریخ في العظیمة الشعبیة االنتفاضات من األولى لیست ٢٠١١ ینایر                     فثورة
من فریدة مركزیة دولة وطأة تحت المصري المجتمع خاللها ظل قرنا، خمسین عن التقل لمدة استثنائي تاریخي لمسار ونتاجا                     أساسیا

 نوعها، لذا ال یمكن تقییم الوضع الراهن في مصر دون الرجوع لتلك األصول التاریخیة للعالقة بین الدولة والمجتمع.
 

تقبض التي المركزیة بالهیئة الدولة سلطة تعرف كما المجتمع، شؤون خاللها من تدار التي الرسمیة االجهزة بمجموعة هنا الدولة                     سنعرف
تسیطر التي المجموعة تضفیه الذي واالقتصادي واألیدیولوجي السیاسي الطابع فهو الحكم نظام أما البالد. تحكم وبذا الدولة اجهزة                    على
مدنیة، أو عسكریة تكون ان یمكن طبیعة الحكم على تضفي وهي طبقیة) او عرقیة او عصبیة مجموعة تكون قد (وهي الدولة سلطة                        على

 الهوتیة او علمانیة، استبدادیة او دیمقراطیة، مركزیة او المركزیة….الخ.
 

الكلیة الهیمنة الى تمیل التي الدولة سلطة نجد جهة فمن المصري، الواقع قطبي بین تاریخیة مجابهة قرنا الخمسین تلك عبر مصر                       شهدت
النظام طبیعة في تغییرات نشهد المجابهة هذه وعبر والحین. الحین بین الهیمنة هذه ترج شعبیة انتفاضات اخرى جهة ومن المجتمع،                      على
تفسح التي والتحتیة الفوقیة التغییرات على السطور هذه في نركز سوف اننا نفسه.إال المصري المجتمع نسیج في تغییرات نشهد                     كما

 المجال النتفاضات شعبیة یكسب من خاللها المحكومون وعیا ذاتیا متزایدا وقدرة ذهنیة اوسع واعمق للتعبیر عن مصالحها وطموحاتها.
 

ومنها الزراعیة، العملیة الستمراریة الحیویة الضرورة ذو الري نظام یفرضها بمركزیة مینا عصر منذ المصریة الدولة خصوصیة                   تتمیز
كأمر حكمه فیقبلون الصفة بهذه یعبد الها المحكومون فإعتبره فرعون. شخص في المجسدة المطلقة الالهوتیة الشرعیة النظام                   اكتسب
االسلحة اخطر الشرعیة هذه تعتبر إذ القمع، على المبنیة النظم في الشرعیة لمفهوم القصوى االهمیة على هنا نركز و یناقش. ال                       بدیهي
في هنا نخوض لن القمع. بسالح اجسادهم على الهیمنة الى مضافا المحكومین وضمائر نفوس على القبض سالح فهو الحكام، ید                      في
والمختلفة المتعددة والدینیة العرقیة النظم من اشكاال وفرضت االولى األسرات عصر منذ مصر ارض على توالت التي الغزوات                    سلسلة

 في درجات الشرعیة التي تمتعت بها.
 

االمبراطوریة في والیة ذاك حین فمصر االوروبیة، بالحداثة المصري االسالمي المجتمع صدام عشیة عشر التاسع القرن بنهایة                   لنبدأ
سكان هم السلطان ورعایا للسالح، والحاملین التركیة باللغة الناطقین الممالیك االسیاد من ضیقة طبقة السلطان بإسم تحكمها                   العثمانیة
یملك وال اهللا. بأمر حاكما السلطان لیعتبر مطلقة، الهوتیة شرعیة هنا النظام فشرعیة سالحا، یحملون وال العربیة یتحدثون الذین                     مصر
أفكاره یملیه من هو اهللا ان منهم كل یعتقد اذ مستقل، ذاتي بوجدان یتمتعون ال فهم الحیاة، في مسارهم تحدید على قدرة أیة السلطان                          رعایا
یشعر وال قبیلة)، - حرفة - (قریة تقلیدیة ابویة بنیة ذات عضویة جماعة الى منهم كل ینتمي اذ مستقل، فردي بوعي یتمتعون وال                         وافعاله،
فئة الرعایا صفوف في تتمایز كما بإسمها. یتحدث الذي للشیخ والءه طریق عن الجماعة هذه مع تماثله خالل من إال العالم في                        بوجوده
لدى كبیر وفكري معنوي بنفوذ یتمتعون الذین التجار وكبار العلماء وكبار التقلیدیة الجماعات مشایخ كبار أي االعیان، من تتكون                     ضیقة

 الرعایا، ویعترف لهم االسیاد بدور الوسیط بینهم وبین الرعایا.
 

في اهللا حكم بین المباشر التواصل وكسرت الموحد، اإلسالمي العالم نظام شرخت إذ البنیة، هذه في وجودیا زلزاال الفرنسیة الحملة                      أحدثت
مقدسا. واجبا ضدهم والتمرد حراما للفرنسیین الطاعة وأصبحت الطبیعیة شرعیته النظام فقد وبذلك األرض، على الكافر وحكم                   السماوات
مستجیبین والتریث التهدئة الى العلماء مشایخ كبار توجهات االحیاء اهالي تخطى حیث ،١٧٩٩ سنة بونابرت ضد القاهرة هبت هنا                     من
أمر ان بعد اال االحداث تنتهي ولم منهم، اعدادا لیقتلوا الحارات خالل الفرنسیین الجنود ومطاردین األزهریین، العلماء شباب                    لنداء
هبة اندلعت بالخیول. األزهر الجامع الفرنسیون الجنود دخل ان وبعد األهالي، فوق البیوت محطما بالمدافع الثائرة األحیاء بدك                    بونابرت
االعیان كبار فقط لیس ومعهم المرة هذه المقاومة االحیاء اهالي بدأ وهنا الحملة، رأس على بونابرت خلف الذي كلیبر ضد الثانیة                       القاهرة
لالستسالم، واضحا میال وابدوا االحیاء على القصف قسوة یطیقوا لم هؤالء ان اال االتراك، الجنود وبعض الممالیك بعض ایضا                     ولكن
واحدة"، ید والعسكر "الرعیة شعار االولى للمرة رافعین المقاومة في االستمرار على اسیادهم اجبار في االهالي دور مرة ألول                     لیظهر
لالتراك األهالي والء في كبیر شرخ الى أدت قد التجربة ان اال حطام، الى القاهرة في كاملة أحیاء تحویل بعد اال المعركة تنتهي                         ولم

 والممالیك، لیتحول هذا الشرخ إلى سخط وتمرد متزایدین بعد انتهاء الحملة الفرنسیة.
 



سنوات ثالث دامت التي الثالثة القاهرة هبة فكانت الحملة، قبل مارسوه الذي الحكم شكل الى ببساطة سیعودون أنهم الممالیك تصور                      إذ
وهو التركي الجیش قادة أحد وبین مكرم عمر بقیادة األعیان بین الحلف وهو اال جدید عنصر دخل والممالیك.هنا األتراك الجنود                      ضد
الممالیك عن فیه یستغني الحكم من جدید نوع وإرساء السلطة الى الوصول اجل من االهالي على االعتماد اهمیة فهم الذي علي                       محمد
طالبوا فأوال الماضي، في له مثیل ال وضع خلق هو األهالي هدف وكان الفرنسیة. الحملة في اكتشفها التي الحداثة عناصر على                       ویعتمد
لم المقاومة أن إال األهالي. على ضرائب أي فرض قبل األعیان باستشارة الجدید الوالي أجبروا وثانیا هم، اختاروه والیا بتعیین                      السلطان
لوال الصمود بإستطاعته یكن ولم إسقاطه، االنجلیزي الجیش ثم التركي الجیش حاول والیا علي محمد تعیین فبعد الحد، ذلك عند                      تهدأ
بالقضاء ١٨٠٨ في مركزه دعم أن بعد علي محمد أن المعروف اخرى.ومن ومدن ودمیاط القاهرة في األهالي من لها حصر ال                       بطوالت
ووسائل األراضي لكافة ملكیته خالل من المجتمع على تهیمن مركزیة سلطة رأس قد معه، تحالفوا الذین األعیان وتهمیش الممالیك                     على

 اإلنتاج الجدیدة التي أدخلها من أوروبا لتحدیث الدولة.
 

الى تقلیدي الهوتي مجتمع تحویل في اي نفسه، المجتمع نسیج في كیفیة تغییرات إحداث في السلطة شرعت اسماعیل إلى علي محمد                       من
 مجتمع تتأكد فیه عناصر الحداثة، حیث تقوم الحداثة على ركیزتین:

ثابتة موضوعیة لقوانین وخضوعها الزمنیة الحیاة باستقاللیة القبول اي واالخرة، الدنیا بین العلماني الفصل                اوال:
 یمكن دراستها دون الرجوع لكالم اهللا.

یتحمل ان وقادرا علمانیة معرفة مبادئ محمال العامة الحیاة في ودخوله التقلیدیة الجماعة عن الفرد انسالخ                  وثانیا:
 شخصیا مسئولیة أعماله.

الفئة رآسة تحت الدنیا الرتب في ذلك كان وان المصریین والعمال الموظفین توظیف في والعسكریة المدنیة الدولة اجهزة بدأت                     هكذا
 التركیة والشركسیة التي ینتمي لها الخدیوي.

 
مالك من جدیدة فئة لتظهر الخارجیة، الدیون تسدید سبیل في واألجانب المصریین لالعیان االراضي لبیع الخدیوي اضطرار                   ومع
بذلك الشركسیة. التركیة الفئة أراضي من شأنا أقل أراضیها كانت وان واألعیان والمشایخ العمد من مكونة المصریین الزراعیة                    األراضي
من فئة لتتبلور ومدرسین ومحامین ومهندسین أطباء فیصبحون الحدیثة العلوم مختلف یتعلمون التقلیدیة الجماعات أبناء بدأ                  المسار
أن نستطیع األزهریین.عندئذ العلماء من المكونة التقلیدیین المثقفین فئة حساب على االجتماعیة وهیمنتها نفوذها یزداد العلمانیین                  المثقفین
هو واحد، طموح ویجمعهم العربیة یتحدثون مصریین أفراد من تتكون جدیدة اجتماعیة كتلة عن یعبر مصري عام رأي مولد عن                      نتحدث

 تأكید كرامة الوطن المصري في مواجهة الذل األجنبي وخضوع السلطة الخدیویة والفئة الشركسیة لهذا الذل.
 

الركیزة التقلیدیة: الالهوتیة هویتهم ركیزتي فقدوا أن بعد المصریون األفراد هؤالء تبناها التي الحدیثة الجدیدة الجماعیة الهویة هو                    فالوطن
له فالوطن القبیلة). او المهنة او القریة (في الشیخ أو األب كلمة تحكمها كانت التي الزمنیة والركیزة اهللا، كالم یحكمها كان التي                        السماویة
للفرد فتقدم التقلیدیة، للجماعة الضیقة الحدود تتخطى أخرى جهة ومن االسالمیة، االمة عن جهة من تمیزه التي المكانیة الزمنیة                     أبعاده
إرادته. عن خارجة بقوى فیه تتحكم أن من بدال فیها یتحكم كفاعل حیاته خوض لبدایة أي السیاسیة، للممارسة المالئمة المساحة                      المستقل
البریطاني االحتالل تحت فكري نضوج مرحلة ثم العرابیة، الثورة مرحلة مراحل: ثالث عبر تدریجیا تأسست الوطنیة الهویة هذه أن                     إال
وطنیة صورة وولدت الوطني، للطموح واعي تعبیر أول العرابیة الثورة مثلت .١٩١٩ ثورة مرحلة ثم األولى، العالمیة الحرب                    حتى
متأثرة الزعیم صورة عندئذ والتزال للسلطة، التقلیدیة الالهوتیة الصورة لشرعیة المنافسة الوطنیة الشرعیة ذو الزعیم صورة                  جدیدة،
لتأییدها هم یتحركوا أن قبل هو مبادراته النتظار التلقائي المصریین میل فنجد - الجماعة شیخ او االسرة رب - التقلیدیة االب                       بروح
الثورة هزیمة فكانت البریطاني، الهجوم أمام ككل المجتمع بتعبئة الكفیلین واالتساع بالعمق الوطنیة الكتلة حینذاك تكن فلم                   جماهیریا،

 العرابیة.
 

حكم واجهة هي شكلیة شرعیة واجهة وراء یتستر كان وإن شرعیة بال الحكم من مرحلة ١٨٨٢ سنة من ابتداء البریطاني االحتالل                       مثل
طلبة من الوطنیة للفئات األیدیولوجي والنفوذ االقتصادي والوزن االجتماعیة المساحة في مستمرا تزایدا شهدت قد البالد أن إال                    الخدیوي،
والحریات والحقوق والعلمانیة الحداثة مفاهیم حول الحوار وتعاظم األحزاب نشاط اتسع كما اللیبرالیة. المهن وكافة ومثقفین                  وموظفین
هذه كافة والتفت االسالمیة، االمة عن المتمیزة المكانیة الزمنیة أبعاده له تاریخي ككیان المصري، الوطن مفهوم تأكید إطار في                     الفردیة

 التیارات بعد انتهاء الحرب العالمیة األولى حول مطلب حق تقریر المصیر الوطني وجالء القوات البریطانیة عن البالد.
 



التي وتلك عرابي احمد مثلها التي الزعامة ظاهرة بین تاریخي كیفي فارق فهناك للزعیم. جدیدة صورة ظهرت ١٩١٩ ثورة اندالع                       ومع
استسلم فعندما والتضحیة، بالتأیید الوطنیة الفئات وتدعمه الوطنیة المبادرات كافة یتخذ من هو عرابي كان زغلول. سعد ذلك بعد من                      مثلها
محاوالت في أوروبا في طویلة شهورا قضى ثم بسرعة نفي إذ ،١٩١٩ لثورة الغائب الرمز فكان زغلول سعد اما الحراك. انتهى                       عرابي
خالل من الشعبیة القیادات وظهرت نفسها الجماهیر من منطلقة الثوریة المبادرات كافة فكانت البریطانیة. السلطات مع للتفاوض                   یائسة
زغلول بسعد الشعبیة الجماهیر تربط التي فالعالقة نفسه.إذن الثوري للمد كنتیجة الوفد لحزب التنظیمیة األطر وتبلورت المبادرات                   هذه
،١٩١٩ لثورة الممیزة السمة تلك لتكن المستقل، الشعبي الوعي في كیفیة طفرة عن تعبر أصیل دیمقراطي مضمون ذات عالقة                     هي
الوقت نفس في ولكنها المهنة، او القریة او الحي في جذورها لها محلیة أسس على تقوم الكمائن وانشاء واإلضرابات المظاهرات                      فكانت

  متصلة مباشرة بنبض القطر المصري ككل، ومن هنا التالزم الزمني التلقائي للعملیات الثوریة على نطاق القطر.
 

القمع، على المرتكزة البریطانیة السفارة سلطة سلطات، ثالثة فیها تتنافس متقلبة مرحلة مصر دخلت ١٩٥٢ سنة إلى ١٩٢٣ سنة                     من
على المرتكز الوفد حزب اي البرلمانیة، االغلبیة حزب وسلطة تقلیدیة، الهوتیة شرعیة على والمرتكزة ملكیا أصبح الذي القصر                    وسلطة
وایقاف البرلمان القالة الفرص كل انتهز القصر لكن االنتخابات یكتسح الوفد كان دیموقراطیة. شعبیة شرعیة هي جدید نوع من                     شرعیة
المرحلة فكانت منازع، بال الوفد یكسبها جدیدة انتخابات الى للعودة الشعبي الضغط یضطره حتى شرعیة غیر حكومات وتعیین                    الدستور
السفارة على جزئیة تنازالت فرض في ونجحوا الدیموقراطیة اللعبة قواعد المصریین مالیین فیها تعلم متتالیة ثوریة بموجات                   خصبة
وبعد مصري. وطني جیش نواة وتأسیس القناة، منطقة في قواتها تركیز االخیرة بمقتضاها قبلت التي ١٩٣٨ معاهدة مثل                    البریطانیة
الشعبیة الوحدة من متقدمة أشكال وبلورة الكامل بالجالء تطالب ملیونیة مظاهرات تنظیم الى الثوري المد وصل الثانیة العالمیة                    الحرب
الثالثیة؛ السلطة قبضة من یفلت المجتمع ان واضحا بات حتى كاملة، مدنا شلت الضرابات خططت التي والطلبة العمال لجنة تكوین                      مثل
اخر القصر فقد بینما الدیمقراطیة شرعیتها بذلك وفقدت واالجتماعیة، الوطنیة الشعب لمطالب االستجابة على قادرة تعد لم الوفد                    فقیادة

 سمات الشرعیة الالهوتیة التي یتمتع بها بعد حرب ١٩٤٨ وهزیمة الجیوش العربیة.
 

ابتدعه الذي العلماني الوطني الخط تؤكد سیاسة خالل من المجتمع على الدولة هیمنة اعادة الى یسعى جدیدا نظاما االحرار الضباط                      شكل
لقناة عبدالناصر تأمیم بعد المشروع هذا ونجح .١٩١٩ ثورة منذ الشعب أحرزها التي الدیمقراطیة المكاسب تحطیم مع ولكن                    الوفد،
الذین للحزبین الشرس والقمع المستقلة والنقابات االحزاب الغاء وبعد عارمة. وعربیة مصریة شعبیة واكتسابه ١٩٥٦ في                  السویس
لالتحاد ذلك بعد تحول الذي القومي (االتحاد الواحد الحزب على مبنیا حكما عبدالناصر أسس واإلخوان) (الوفد شعبیة بقاعدة                    یتمتعان
المبادرات كافة یحتكر أن للقائد سمح وبذلك المختلفة، الشعب فئات بین عازال جدارا وأقام شعبي، تحرك أي شل والذي                     االشتراكي)،

 السیاسیة بإسم الوحدة الوطنیة، واكتملت سلطته السیاسیة بسلطات اقتصادیة استثنائیة بعد تأمیمه ألهم وسائل اإلنتاج في سنة ١٩٦١.
 

مكاسب و الثالث، العالم مستوى على قائدة دولة مقام في مصر رفع إذ وطنیة، مكاسب المصري للشعب یقدم أن الناصر عبد                       استطاع
التي - الریس صورة - للحكم جدیدة صورة عبدالناصر جسد وبذلك الدولة. قطاع وموظفي لعمال ارفع معیشة مستوى كتأمین                     اجتماعیة
من الموروثة المركزیة للدولة الممیزة الشرعیة الى باالضافة الوطنیة الزعیم وشرعیة الالهوتیة الملك شرعیة بین مرة ألول                   تجمع
المكاسب تحقیق أجل من المصري الشعب صفوف لتوحید كشرط الفردیة سلطته یقدم أن في عبدالناصر نجح وبذا الفرعوني،                    العصر

 الوطنیة واالجتماعیة التي یفخر بها.
 

للوطن االنتماء ان االحساس عندها واصبح الوجدانیة الوصایة تلك فتقبلت المستقل، الحراك على قدرة أي سلبت قد الشعبیة الفئات أن                      وإذ
بالقیم المثقلة عرابي احمد لصورة أقرب عبدالناصر یجسدها التي األب صورة أن بالذكر وجدیر وحدته. یجسد الذي للریس بالوالء                     یمر
ان كادت ضربة تلقى عبدالناصر مشروع أن إال ودیمقراطي. علماني حراك على المرتكزة زغلول سعد لصورة منها التقلیدیة                    الجماعیة
فاستقال السویس. قناة من الشرقیة الضفة على االسرائیلي الجیش ووصل المصري الجیش هزم عندما ،١٩٦٧ یونیو في قاضیة                    تكون
على قدرته اللیلة نفس في وتلقائیا مباشرة فاستعاد المصري، الشعب عبقریة الى ترجع معجزة حدثت وهنا یونیو، ٦ لیلة في                      عبدالناصر
ان اذ استقالته، عن الرجوع على عبدالناصر فأجبر الوطن إنقاذ في الصحیح القرار اتخاذ وعلى صفوفه توحید وعلى المستقل                     التحرك
بالهزیمة التسلیم یعني كان اللحظة هذه في عبدالناصر محل - لألمریكیین المیال السابق الداخلیة وزیر وهو - الدین محي زكریا                      احالل
باعتباره الریس رجع وعبدالناصر. الشعب بین العالقة طابع كیفیا تغیر اللیلة هذه وفي االستسالم. شروط على واشنطن مع                    والتفاوض
الذین الوطن أبناء من مستمر ضغط تحت نفسه االب واصبح انكسرت قد الالهوتیة شرعیته لكن الوطن، ألبناء المدین المهزوم                     األب
یرید فالشعب الطرفین، من كبیر تفاهم سوء ظهور وبدأ إسرائیل. تجاه سیاسته على ویحاسبونه یراقبونه سوف والذین الحكم، إلى                     أعادوه
یبحث عبدالناصر كان بینما العدو، مع المدى طویلة مواجهة أجل من وتسلیحها الجماهیر تعبئة على واالعتماد الجیش، لقادة فعلیة                     محاكمة



وتلتها ،١٩٦٨ فبرایر في شعبیة انتفاضة قامت لذا السوفیتي، واالتحاد المتحدة الوالیات مع القوى لعبة إطار في العدو مع مساومة                      عن
 انتفاضة ثانیة في نوفمبر من نفس العام، مما اضطر عبدالناصر  لشن حرب االستنزاف من أجل استعادة شرعیته المهزوزة.

 
الوالیات نحو المتزاید توجهه مع جذریا تغییرا الدولة سیاسة تغییر في أخذ إذ الحكم، الى السادات وصول بعد النظام شرعیة ازمة                       تفاقمت
الطالبیة ١٩٧٢ مظاهرات ضده قامت اسرائیل. مع للتفاهم واخیرا الخاص، للقطاع وانفتاحه السعودي، النظام مع ومصالحته                  المتحدة
تسلیح مع واسعة دیمقراطیة حریات على المعتمدة الوطنیة للتعبئة متكامال برنامجا یتضمن طالبي ببیان توج واسع حوار الى أدت                     التي
وانجاز القناة عبور لمعركة خطط أن بعد مؤقتة شرعیة السادات استعاد جادة. مواجهة العدو مواجهة في عنها غنى ال كضرورة                      الشعب
الباب وفتح الحاكم، الحزب ظل في األحزاب بعض رجوع بقبول الشرعیة هذه وعزز االسرائیلي، الجیش ضد عسكري نصر                    أول

 لرجوع التیارات الدینیة في الجامعات. إال أنه سرعان ما فقد هذه الشرعیة بعد ذهابه إلى القدس ثم ابرامه التفاقیة كامب دیفید.
 

من العربیة بالدول عالقته وتوثیق ناحیة، من اسرائیل مع عالقته بتبرید النظام أسس ترسیخ إلى السادات اغتیال بعد مبارك حسني                      سعى
الحكومیة غیر الجمعیات من ومئات مختلفة معارضة صحف بظهور وسمح المعتقلة، الشخصیات مئات عن افرج وكذلك اخرى،                   ناحیة
یؤدي الذي األحمر الخط هو للتظاهر الشارع في النزول كان الشارع. في تظاهر اي منع مقابل في هذا خصب، مجتمعي حوار فیها                        یدور
كبار تعیین فیها بما السیاسیة الشئون كل على العلیا الید لها أصبح التي األمن ألجهزة مستمر بتوسیع النظام قام لذا مباشر، قمع الى                         تخطیه
بدایة في الزمتها النهائیة المرحلة في دخلت النظام شرعیة أن إال فأكثر. أكثر مهمشا السیاسي الجیش دور أصبح بینما الجیش،                      ضباط
فأصدر العام، للقطاع كاملة خصخصة قبول الى ١٩٩١ سنة في مبارك اضطر إفالسها إعالن إلى الدولة دیون أدت فعندما                     التسعینات.
المال ورجال المقاولین من عشرات بضعة الى القومي االقتصاد من كاملة قطاعات وتمنح التأمیم، من الخاصة االستثمارات تحمي                    قوانین
الفئة هذه اكتسبت ما وسرعان علیها. المهیمنین هم بعدئذ واصبحوا الدولة بیروقراطیة حضن في سابقا اغتنوا الذین                   والمضاربین
الوزاریة المناصب شغل واخیرا البرلمانیة، واالغلبیة مبارك جمال حول الحاكم الحزب قیادة خالل من السیاسیة األمور مقالید                   الرأسمالیة

 االساسیة.
 

درجات واسعة شعبیة فئات عرفت لذلك وكنتیجة البالد. سیاسة في تتحكم خاصة رأسمالیة قوى مصر، تاریخ في مرة ألول بذلك                      نشاهد
عبد أسسه الذي المركز مبارك فقد وبذلك قبل. من تعرفها لم معیشیة ازمة مرحلة الوسطى الطبقة من أجزاء دخلت كما الفقر، من                        جدیدة
لتغییر یشاء كما فیتدخل السیاسیة، المبادرات یحتكر أن خالله من ویستطیع المجتمع تناقضات فوق یسمو الذي الحكم مركز                    الناصر،
العمالیة القوى طالئع بدأت المفقودة. استقاللیته یستعید المجتمع أخذ وعندئذ المجتمع. فوق للدولة العلیا بالید االحتفاظ مع القوى                    موازین
الثائر الشباب من مجموعات بدأت نفسه الوقت وفي مستقلة، لنقابات براعم بتكوین البیروقراطیة النقابات وتتحدى اضرابات                  تنظم
وأصبحت شرعیته. من تبقى ما یفقد نظاما لتتحدى المختلفة، الشعبیة الفئات مصالح بین یربط جدیدا وعیا لتنشر النقابات بتلك                     االتصال

 الظروف مالئمة لفتح مرحلة جدیدة من المد الشعبي الثوري.
 



 

 

 الفصل األول

 ثورة ٢٥ ینایر كطفرة كیفیة في الوجدان الشعبي
 المصري

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الباب األول: الطریق إلى ٢٥ ینایر
الغلیان، في الجامعات بدأت والعشرین. الواحد القرن بدایة منذ التصاعد في اخذ ثوریا مدا مبارك نظام شرعیة في المستمر التدهور                      الزم
لسنة الطالبیة االنتفاضة ابطال بعض كون االمریكي. العدوان واجه الذي العراقي الشعب مع ثم الثانیة، الفلسطینیة االنتفاضة مع                    تضامنا
التوجه لهذا كان الشارع. الى تخرج مظاهرات الى الجامعات داخل الغلیان تحویل هدفها االنتفاضة، مع للتضامن الشعبیة اللجنة ١٩٧٢                   
أن قبل واحتلوه التحریر میدان نحو متجهین المتظاهرین من اآلالف عشرات خرج ،٢٠٠٣ مارس ففي العراق، غزو بعد هائل                     نجاح

 تتدخل قوى األمن، وقد تضامن االهالي مع المتظاهرین ووزعوا علیهم الطعام والشراب، وظل الحشد قائما طوال اللیل.
 

في مرة الول نجحت حتى واسالمیین...الخ. وماركسیین ناصریین من المعارضة التیارات كافة یضم حوارا ذلك بعد اللجنة                   نظمت
في الدیمقراطیة أجل من والمعركة الخارج، في واسرائیل أمریكا ضد المعركة بین الضروري الربط تؤكد موحدة سیاسیة فرضیة                    صیاغة
التأكید هنا ویجب جدید. ضمیر حركة الجوهر، في نفسها اعتبرت والتي للتغییر، المصریة الحركة تكوین الى المبادرة هذه ادت                     الداخل.
وایضا العربي، العالم بقیة وفي مصر في الثوار بین الضروري التواصل یؤكد بل نفسها على مصر اغالق یرفض الضمیر هذا أن                       على

 االنفتاح للتجارب الثوریة في جمیع أنحاء العالم. ومما یذكر أن الحركة كانت في طلیعة المستفیدین من شبكات التواصل.
 

الضمیر ابعاد إرساء في ساهمت وبذا التوریث. مشروع وضد مبارك، نظام ضد "كفایة" شعار تحت مظاهرة أول نظمت دیسمبر                     في
أحد یجرؤ لم شعار برفع "الریس" قدسیة وإنكار طبیعي، شعبي كحق التظاهر وفرض األمن، قوات من الخوف حاجز تخطي اي                      الجدید..
اإلدارة، مع الصدام من جدید مستوى على تتجرأ العمالي الكفاح معاقل اخذت اخرى، ناحیة من مبارك". حسني "یسقط قبل من رفعه                       على
بالمحلة والنسیج الغزل شركة عمال مرة ألول نجح وهكذا اإلنتاج. وسیلة شل مع أي العمل، ایقاف مع المصانع داخل االعتصام                      وهو
بكفر اخرى مصانع في ناجحة معارك لسلسلة المجال النجاح هذا لیفسح الشركة، ادارة على مطالبهم كافة فرض في ٢٠٠٦ سنة                      الكبرى
من للتفاوض أسلوبا فرضوا حیث جدیدة، مبادرة الكبرى المحلة في الشركة عمال اتخذ ٢٠٠٧ سنة في وغیرها. السادات، ومدینة                     الدوار
عمال لكافة األجور تقییم اعادة مطلب وهو فرید، بمطلب العمال تقدم ٢٠٠٨ فبرایر في رسمیا. یمثلونهم منتخبین مندوبین                    خالل

 الجمهوریة. وإذ لم یتلقوا ردا، قرروا موعدا لبدایة اضراب من اجل فرض هذا المطلب وهو ٦ أبریل ٢٠٠٨.
 

مجموعة بدأت بینما المضربین. مع للتظاهر یستعدون المحلة سكان وأخذ البالد، أنحاء كافة في المصانع مئات حدیث التحدي هذا                     صار
المجموعة فرفعت المبادرة، لهذه مواطن ألف سبعین بتأیید وإذ المطلب. هذا حول فیسبوك صفحة خالل من العام الرأي تعبئ النشطاء                      من
الدخول، من العمال لمنع أبریل ٦ یوم صباح في المصنع تحتل أن السلطات قررت عندئذ المحلة. مع تضامنا العام االضراب                      شعار
یوم بعد یوما تتجدد األمن قوات وبین بینهم الصدامات وظلت العمال، مع السكان تظاهر حیث نفسها، المدینة في التمرد شرارة                      فاندلعت
ان مرة الول حدث هنا المضربین. مع تتضامن المصریة الجامعات من متزایدة أعداد بدأت حتى الجرحى، من ومئات القتلى سقوط                      مع

 بعض سكان المحلة مزقوا صورة من صور مبارك الرسمیة ثم داسوا علیها بأقدامهم.
 

حركة اسم تحت ٢٠١١ ینایر ثورة في الطلیعي بدورها ذلك بعد عرفت به طالبوا الذین النشطاء مجموعة ولكن العام، االضراب یحدث                       لم
الضرائب محصلي بفضل كبیرة نجاحات سجلت فقد الرسمي، النقابي االتحاد عن مستقلة نقابات تأسیس أجل من الحركة أما أبریل. ٦                    
الجمهوریة، أنحاء كافة من آتین محصل، آالف عشرة من الكثر تجمعا نظموا ثم اجورهم رفع بمطلب بدأوا الذین الجیزة، في                      العقاریة
التعبئة ولكن األجور. مسألة في السلطة تراجعت حتى أیام لعدة قائما الحصار هذا ظل الرسمي. النقابي االتحاد مركز حول الخیام                      لینصبوا
وبعض الصحیة واإلدارات البرید في ٢٠٠٩ سنة من ابتداءا الحرة النقابات عدد وتزاید حرة. نقابة تكوین الموظفون أعلن حتى                     استمرت
الثوریین االشتراكیین مثل النشطاء جماعات ساهمت المصانع. داخل حرة نقابات إعالن بعد حدة المعركة ازدادت بینما التعلیمیة.                   الدوائر

 وحركة ٦ أبریل في التضامن مع الحراك، ونشرت اخباره بالخارج، ومدته بوسائل فنیة لتنسیق الجهود بین المصانع المختلفة.
 

علنا لینكر للسالم، نوبل جائزة على الحائز البرادعي محمد ظهر مبارك. شرعیة ذبول یؤكد جدید سیاسي موقف تشكل ٢٠٠٩ سنة                       وفي
غیر والترشیح القضاء، رقابة تحت االنتخابات كافة ووضع الطوارئ، حالة إنهاء ضمنها من للتغییر، مطالب سبعة یقدم ثم الشرعیة،                     تلك
الول تبلورت هكذا ."٢٠١١ للجمهوریة رئیسا "البرادعي بعنوان جدیدة صفحة فیسبوك في ظهرت بینما هذا الرئاسیة. لالنتخابات                   المقید
ستحول التي الشرارة، بعدئذ ینتظر السیاسي الموقف كان النقاش. تقبل ال قبل فیما كانت التي مبارك، لصورة بدیلة رئاسیة صورة                      مرة

 الغلیان الى حریق… وكان اغتیال خالد سعید.



 الباب الثاني: الشباب في طلیعة الثورة
أعمارهم تتراوح من شریحة هي "الشباب" ب المسماة الشریحة ان اال مصر، تعداد من المائة في ستین سنة ٣٠ من األقل الشریحة                        تمثل
منها یعاني التي االزمات لكافة حساسیة واألكثر حیویة األكثر الثلث وهو ثلثهم، أي السكان، من %٣٣ تمثل وهي سنة و٢٩ ١٥                       بین
للقیام یضطر األكبر والجزء البطالة، یواجه منهم فجزء االقتصادي، الغبن الغبن، من عدیدة مظاهر من یشكون الشبان فغالبیة                    المجتمع.
الغبن ثم األب. منزل خارج جدید بیت اقامة او الزواج یمكنهم ال اذ والجنسي، العاطفي الغبن ثم شهاداتهم. مع تتناسب ال                       بأعمال
أیة على الدولة أمن یمارسه الذي للكبت نتیجة سیاسي، غبن واخیرا لمشاكلهم. حل أي منهم ینتظرون یعودوا لم اذ ابائهم، تجاه                       الضمیري

  مبادرات فردیة. فتؤدي كافة هذه المظاهر الى ازمة وجودیة أمام مستقبل مسدود.
 

من تنتقل التي الكتلة بأنها تشخیصها ویمكن ملیون، ٣ و ٢ بین تعدادها یتراوح الجیل، هذا داخل حاسمة كتلة من الثوري االنفجار                        سیأتي
هذه تتكون واضحة. غیر التغییر معالم كانت وإن تغییره، اجل من التحرك في والرغبة للواقع، الغاضب الرفض الى الوجودیة                     االزمة
بالمسئولیة. كامن واحساس الرأي وشجاعة النفس بثقة فیتحدثون فردیتهم. وازدهرت المستقلة، ذاتیتهم اكتملت أشخاص من                 الكتلة

 فیتوجهون لآلخرین، ال للذوبان في الجماعة بل إلغنائها برأیهم الحر.
  

التقلیدیة واألفكار الموروثة الحلول كافة بداهة یرفض نّقاد عقل یوجهه تمرد السلطویة، ضد التمرد روح هي الكتلة لهذه الممیزة                     السمة
ینایر ٢٥ في التحریر میدان بفتح األول الیوم من الحاسمة لمبادرتها الملهمة والقوة الثورة طلیعة الكتلة هذه كونت كانت. ایا                      والزعامات
على المیدان شرعیة بفرض الثورة تتویج على اإلصرار أي فبرایر، ١٢ یوم في مبارك حسني اسقاط على باإلصرار األخیر الیوم                      حتى
المسلمین االخوان شباب مثل وآخر، حین بین للمیدان انضمت اخرى شبابیة قوة وبین الطلیعة هذه بین فكریة مسافة هناك النظام.                      شرعیة
جزء یؤمن اذ - الدین تلفظ انها االطالق على یعني ال مما للعالم، علمانیة نظر وجهة لها فالطلیعة والزمالك. األهلي لنوادي                       وااللتراس
الذي السیاسي والنشاط فرد، كل لضمیر ترجع التي الدینیة العقیدة بین تفصل انها یعني انما - المسیحیة او باالسالم عمیقا ایمانا                       منهم
التغییر في رغباتها وترقب الجماهیر، الى المستمر التوجه مع وعملیة تجریبیة حلول عن والبحث للواقع، الحر االكتشاف روح فیه                     تتحكم

 واستعدادها للحراك الثوري.
 

النظام لوجه د مجسِّ فهو فیه، ویأملون له یطمحون ما كل یهدد الذي الدولة امن جهاز هو الشبان هؤالء لكافة المشترك العدو ان                        فالواقع
شبكات في یلتفون الشبابیة المجموعات كافة نشطاء نرى لذلك والتعذیب. والقمع الهت اسالیب بكافة للكبت، المباشرة واداته                   السافر
على وتشجع األمن قوى جرائم تكشف التي والصور الفیدیو وافالم شهادات بنشر الجهاز، هذا وإدانة كشف حول االجتماعي                    التواصل
أمن على عصابات حرب خاللها من ویدیرون فیها، یتحكمون معركة ارض للنشطاء، خفي وطن الى المدونات عالم فتحول لها.                     التصدي
احس هنا فیسبوك. على وتنشره المهشم، وجهه تصور ان اخته استطاعت بعدما سعید، خالد الغتیال العظیم الصدى هنا ومن                     الدولة.
من كیفیة بسرعة الجماعیة التعبئة ذلك بعد وتصاعدت المصیر. نفس لمواجهة یوم أي في معرض منهم كل أن المصریین من                      مالیین
سعید"، خالد "كلنا عنوان تحت الحدث بعد انشئ جدید موقع رئیسي وبشكل البرادعي، وموقع أبریل، ٦ موقع أساسیة، مواقع ثالثة                      خالل
في المشاركة الى سیاسیا المنتمین غیر الشبان من اآلالف عشرات جذب مما األیدیولوجیة، الهویات تخطى ألنه یوم، بعد یوما دوره                      تعاظم

 مبادرات جریئة ومبتكرة من المظاهرات.
 

من متعددة بؤر في تبدأ مظاهرات لتنظیم موعدا - الشرطة عید یوم - ینایر ٢٥ یوم حول النشاطیة المجموعات أهم ممثلو التقى                        وأخیرا
إذ الثوریة، للتعبئة مدخل أعظم التونسیة الثورة فكانت التحریر. میدان إلى الوصول محاولة ثم الشرطة، حواجز القتحام الشعبیة،                    األحیاء
تجرأ وعندئذ سلمیة. مظاهرات من أسابیع ثالثة بعد فرداني، نظام على تقضي شعبیة انتفاضة العربي، التاریخ في له مثیل ال حدثا                       مثلت

 النشطاء المنظمون لیوم ٢٥ ینایر في مصر، على رفع شعارات تنادي ألول مرة بالثورة.

 الباب الثالث: ملحمة جمهوریة التحریر
 

في المحلیة المجابهات بدأت المصریة. المدن من عدید في بل فقط، القاهرة في لیس السابقة، التصورات كافة الثوریة االنطالقة                     فاقت
القتلى من مئات لیسقط عنیفة، الصدامات وكانت المتظاهرین. نسبة من أكبر الشرطة جنود بنسبة أي المألوفة، بالصورة المتفرقة                    األحیاء



البیوت من النزول في بدأت متزایدة أعدادا إن الشرطة وجدت اذ ذلك. عند المواجهة تنتهي فلم المعجزة، كانت ثم المصابین. من                       واالف
وحدات وتتفكك والجنود، الثوار بین النسبة لتنقلب تدریجیا. االدوار فانعكست االولى، الشبابیة المجموعات لتعزیز الساعات مر                  على
اآلالف، من وعشرات عشرات بل االف لیس انفسهم ویجدون التحریر. میدان نحو فیندفعون المتتالیة، الحواجز الثوار ویخترق                   األمن،
مناقشة في المجموعات فبدأت تلقائیا. وتتسع تتفتح اخذت آلمال جدید كموطن وحرروه المیدان ففتحوا االستحالة. حققوا أنهم                   لیدركوا
الشعار مرة والول تلقائیا رفع وهنا الجمعة. صالة بعد ینایر ٢٨ یوم األلوف مئات تضم لمظاهرة نداءًا وكان للحراك، التالیة                      الخطوة
وأعلنت ینایر، ٢٥ لیل منتصف في االعتصام وفضت األمن قوات عادت ثم النظام". إسقاط یرید "الشعب التونسیة الثورة من                     المستوحى

 أنها سوف تضرب بید من حدید أي مظاهرة أخرى، وقطعت شبكة االنترنت.
 

الثوار بین المواجهة شدة في االولى الحرة السویس مدینة فكانت تتعاظم، التعبئة ان البالد انحاء جمیع من األخبار جاءت ذلك                      برغم
األحزاب بدأت وعندئذ السیئة. القمعیة السمعة ذات الشرطة أقسام الجماهیر لتهاجم السلطة، مناورات ضد الغضب وازداد االمن،                   وقوات
في الثائر للشباب االنضمام ینوون شبابه من كبیرة اعداد ان االخوان ارشاد مكتب وأدرك المظاهرة، في المشاركة في تفكر                     المعارضة
وتحمله المسئولیة، السلطة علیه تلقي فسوف المظاهرة فشل حالة في أنه جیدا یعلم فهو بالمشاركة، ینادي أن فقرر الكبرى. المدن                      كافة

 العبء األكبر من القمع. لذا راهن على نجاح المظاهرة مما یسمح له بالدخول في مفاوضات مع السلطة بید قویة.
 

-طبعا- مقدمتها وفي الكبرى، للمیادین وصولها قبل تجمهرات أي تشل بحیث ووزعتها لدیها التي واإلمكانات القوات كافة السلطات                    عبأت
أن الثوار احس المقابل، وفي الجماهیریة. للحركة قاضیة ضربة تسدید بهدف طاقاتها كل الدولة أمن اجهزة التحریر.استنفرت                   میدان
نصر الى یتحول ان البد ینایر ٢٥ یوم ولد الذي فاألمل الثمن، كان مهما یتراجعوا أال أنفسهم في استقر لذا المصیر. معركة هي                         المعركة

 حاسم، والبد ان یصبح میدان التحریر ملكا للشعب، و موطنا خاصا لحریاته الناشئة.
 

الیأس ثم للرصاص، االجرامي واالطالق واالضطراب، الذهول وكان الشعب، جانب الى واالستبسال واالصرار والشجاعة، العدد                 فكان
قوى حواجز حطمت التي هي مجابهة اخر فكانت القاهرة، قبل والسویس االسكندریة میادین وتحررت األمن. قوى جانب إلى                    فالتقهقر
األمن ینهار ان قبل الشهداء عشرات فیه سقط الذي النیل قصر كوبري رمزیا وأهمها التحریر، میدان مداخل حول المقامة                     االمن
على القمعي الدولة جهاز تحطیم لمفهوم عظیما مثاال هذا كان الحاكم. الوطني الحزب مقر المتظاهرون ویحرق كامال، انهیارا                    المركزي
بتأكید فاكتفى الداخلیة، عن مختلف بشكل كان وان الفراغ، لیشغل بعدئذ الجیش دخل إذ نهائي، غیر هنا التحطیم (كان ثوریة سلطة                       ید

 حضوره حول المیدان ولكن بدون شن هجوم مباشر علیه).
 

صفوف تجزئة مبارك حاول اخرى. بأسالیب الجدیدة الهجمات من سلسلة علیه تشن السلطة أخذت المیدان، على الشعب استولى أن                      بعد
اجهزة وتشنجت فبرایر. 2 یوم البلطجیة وهجوم الجمل" "موقعة نظم ثم الوطنیة، والوحدة االبوة وتر على فیها یلعب بخطب المیدان                      اهل
ومع االحزاب مع بالتفاوض سلیمان عمر بدأ المحاوالت، تلك كافة فشل وعند المیدان. على واكاذیب افتراءات بث في الرسمیة                     االعالم
نهایة حتى مبارك وبقاء الدستوریة، الشرعیة اطار احترام بشرط اصالحات. بضعة الدولة فیها تقدم مساومات على خاص بشكل                    اإلخوان
أنحاء جمیع من آتیة وفود سند فیها تلقوا متتالیة، ملیونیات وتنظیم وحدتهم بتأكید األسالیب هذه كل المیدان أهل أفشل الدستوریة.                      مدته

  البالد ومن جمیع الفئات االجتماعیة والمهنیة.
 

أي فورا، مبارك رحیل ضرورة - للثورة الجذري البعد بلور الذي التحریر، مطلب حول المصریین مالیین تجمع األیام مر                     وعلى
نفسه في تبقى مما الشعب یتحرر لكي ضروریا شرطا هذا فكان المیدان. من نابعة جدیدة شرعیة وفرض النظام، شرعیة رفض                      ضرورة
الجدیدة. بسیادته الحرة، وبإرادته هو، بقراره وهذا قرون منذ الحاكم في المجسدة االبویة السلطویة صورة فیحطم الحاكم، تقدیس                    من
وحلوان الكبرى والمحلة والسویس القاهرة في المصریة المصانع مئات سند عظیما، سندا المیدان تلقى فبرایر، و٩ ٨ أیام من                     وابتداءا
هذا كان الصناعیة. المؤسسات ادارة في المتأصلة االبویة السلطة بذلك فیلفظون حرة، نقابات فیها یشكلون العمال بدأ التي الدوار،                     وكفر
االوان آن أنه بدوره الجیش وفهم السلطة. كفة على المیدان كفة وترجیح البالد، في القوى موازین تحول على تخطئ ال عالمة                       الموقف

 للتخلي عن مبارك واالستیالء المباشر على السلطة، مع ادعائه أنه بذلك یحتضن الثورة ویحمي مكاسبها.
 

مالیین فیها انصهرت حرة جمهوریة فیه تشكلت المحن، هذه ویتخطى المعارك هذه یخوض التحریر میدان كان بینما االیام، تلك                     واثناء
بین وعمال، مثقفین بین النظام عمقها التي الحواجز فیه وانهارت االجیال، وكافة الطبقات كافة فیه اختلطت حیا حلما وحققت                     االرواح،
تلك وحدثت واحد. آن في واآلخرین نفسه یمثل انه بمعجزة فرد كل فیها وشعر وكبار. صغار وبین وصبیان، بنات بین وفقراء،                       أغنیاء



النشطاء لعب حقا مختلفة. حركیة ومجموعات متعددة زعامات بل تنظیم، ال و زعیم ال أحد، یقدها لم هائلة جماهیریة قوة بدفع                       المعجزة
لحظات في الثوار بین للعمل تجریبي تنسیق في منظمات بعض نجحت وإذ منظمة. أو موحدة تنظیمات یشكلوا لم ولكنهم عظیما،                      دورا
جماعیة بذاكرة مشحونة تلقائیة جماهیریة إرادة من نابعا تیارا فبرایر، ١٢ یوم حتى ینایر ٢٥ یوم من للثورة الجارف التیار ظل                       مهمة،

  اصیلة شكلتها الدروس المكتسبة عبر المعارك واالنتفاضات السابقة.
 

عند مباشرا صدى لقى الذي - سافر قمع جهاز على المرتكزة االبویة السلطویة لتحطیم - الصحیح الشعار ایجاد في نجح قد الثائر                        فالشباب
األكثر الفئات یمثلون وهم المالیین هؤالء ان هذا یعني قومیة. قیادة إلى الحاجة دون حركاتهم ونسق صفوفهم ووحد المصریین،                     مالیین
واضحة برؤیة التلقائي السیر على القدرة وهي جدیدة قدرة تمنحهم التي الذاتیة االستقاللیة من درجة الى وصلوا قد الشعب، في                      تقدما
سیاسي وعي والى جدید، وجدان الى تتحول ولم النفوس، في تختمر كانت االستقاللیة هذه أن إال المنشود. الهدف حتى ثابتة                      وارادة
على قدرته عبدالناصر نظام سلبه الذي المصري الشعب بأن القول یمكن وبذلك النهائي. هدفها بلوغها وبعد الثورة، خالل من إال                      ناضج،
توجها التي الثوریة الهبات من سلسلة عبر الذاتیة استقاللیته وطور أكد ثم یونیو١٩٦٧، ٩ یوم في القدرة هذه یستعید بدأ المستقل                       الحراك

 بانتصار ١١ فبرایر ٢٠١١، مستعیدا تلك القدرة كاملة.
  

 الباب الرابع: الوجدان الجدید المنبثق من جمهوریة التحریر
  یمكننا تلخیص هذا الوجدان الجدید في السمات الخمسة االتیة التي بلورتها جمهوریة التحریر:

 
وتفشل المیدان، على وتستولي االمن جهاز تحطم لكي صلبة وارادة واضح بهدف حاسمة كتلة تتجمع ان یكفي أنه التحریر أهل فهم -١                      
دوره ان یوما عشر الثمانیة اثناء مصري مواطن كل احس وراءه. السلطة وتلهث السیاسیة المبادرة الشعب فیمتلك النظام،                    مؤامرات

 الشخصي أهم من دور حسني مبارك.
 

التي الحواجز - المعتقدات وبین األحیاء وبین األجیال وبین الطبقات بین النظام ونماها خلقها التي الحواجز كافة التحریر أهل تخطى -٢                     
فكان المیدان أما وسیاسیا. وجدانیا فتعجزهم البعض ببعضهم االتصال من وتمنعهم بینهم، والمخاوف الرَیب وتغذي االفراد عزلة                   تؤكد
اكتشف الذي المكان بل المجتمع، اطیاف جمیع من االخرین مئات مع وعمیقة فوریة صداقات مواطن كل فیه بنى الذي السحري                      المكان
وهنا ككل. الشعب إلى المباشر بانتمائه یشعره والذي ككل، بالجماعة ضمنیا یربطه الذي االصیل االخوي التضامن مواطن كل                    فیه

  تأصلت السمة الممیزة لشباب الثورة، أن الفرد ینتمي للجماعة انتماءا حرا الیذوب فیها وانما یغنیها بإرادته الخالقة والمسئولة.
 

سلطة في قدسیة شرعیة من تبقى ما كل یجسد الذي الحاكم اسقاط هو النظام" اسقاط یرید "الشعب لشعار الملموس المضمون كان -٣                      
منهم، نابعة جدیدة شرعیة فیه یؤكدون المواطنون، اصدره بحكم نفسه، الشعب من بأمر أي كالسیف حادة قطعیة بصیغة وذلك                     الدولة.
او كان الهوتیا للحاكم، التقلیدي الوالء جذور آخر النفوس فبرایر.اقتلعت ١٢ یوم في الشعار هذا وتحقیق السابقة. الشرعیة نهائیا                     فتلغي

 ابویا او وطنیا، وارسى وجدان مواطني، یرى في الحاكم وكیال للمحكومین، ولیس ولیا علیهم.
 

عالقة الناصري النظام تأسیس منذ العالقة هذه ظلت فلقد الوطن. وبین بینه جدیدة عالقة یقیم للحاكم، تقدیسه من المواطن یتحرر إذ -٤                      
الوالء خالل من اال للوطن االنتماء یمكن فال الوطن، وحدة شخصه في یجسد أنه یدعي الذي الملهم، القائد الریس بهیبة مشبوهة                       ملتبسة،
او زعیم الى للرجوع حاجة ایة دون للوطن وجسدیا مباشرة ینتمي انه مواطن كل فأحس االسطورة، هذه التحریر میدان انهى                      لشخصه.
علیه الحفاظ في المباشر دوره أي الوطن، تجاه الشخصیة بمسئولیته خالله من الفرد یشعر افقیًا، وطنیًا وجدانًا المیدان ونسج ملهم.                      قائد

 وتسییر أموره والقیام على مستقبله.
 

رضاء من إال تأتي فال رأسیة. او فوقیة سامیة جهة ایة من تأتي ال الشرعیة أن واضحا وبدا القدسیة، آثار اخر السلطة فقدت إذ -٥                         
 الشعب. فالسیادة هي سیادة الشعب التي أصبحت عالقته بالحكم عالقة علمانیة صرفة، عالقة سیاسیة ال اكثر وال اقل.

 
  



 الباب الخامس: میدان التحریر في مواجهة الثورة المضادة
 

االنتفاضة بالطبع هو التنازل هذا فرض الذي األساسي العامل كان البالد. في جدیدة سیاسیة معادلة السلطة عن مبارك حسني تنازل                      خلق
االعلى المجلس موقف ناحیة من البساطة. وبهذه السرعة بهذه الموقف حسم في ساهما آخرین سیاسیین عاملین هناك ولكن                    الشعبیة،
مكتب موقف اخرى ناحیة ومن مبارك. بحسني التضحیة النهایة في وقرر والقصر، المیدان بین الحَكم دور التزم الذي المسلحة                     للقوات
كشریك الجماعة خالله من ُتفرض قوى مركز اكتساب بهدف الثورة في المشاركة على راهن الذي المسلمین، االخوان لجماعة                    االرشاد

 ضروري للجیش في رسم معالم نظام ما بعد مبارك.
 

هدفها مفاوضات دورة في الطرفان فدخل الجماهیري. الثوري المد تحمل الى حاجة في االخوان وال الجیش یعد لم مبارك، انسحاب                      فور
واإلخوان الجیش بین الثورة. شعلة إطفاء واخیرا شعبیته، واضعاف صفوفه وتجزئة التحریر، میدان محاصرة في بینهما الحمل                   اقتسام
مبدأ رفض وهو أال التحریر، میدان یمثله لما مشتركة كراهیة في یلتقیان انهما اال العنیفة. المواجهات من طویل تاریخ عبر متأصلة                       عداوة
والهیاكل السلطویة مبدأ على والجماعة الجیش یقوم بینما األفراد. بین األفقي والتضامن واالبتكار بالحریة اإلیمان من المنطلق                   السلطویة
٢٥ في بالثورة نادى عندما منهم أحد یتصور لم إذ الجدید، للموقف یستعدوا فلم النشطاء اما لألوامر. العمیاء الطاعة على المبنیة                       التنازلیة

 ینایر، أن تتطور األحداث وتنقلب موازین القوى لدرجة  تضطر مبارك باالنسحاب بعد ثمانیة عشر یوما.
 

مبادئ، مجموعة على ولیلة یوم بین النشطاء اغلب التقى ذلك، ومع القائمة، للسلطة بدیلة سلطة إحالل قضیة قبل من منهم أحد یطرح                        لم
من منبثقة سلطة اي البرادعي. محمد برئاسة وعسكریین مدنیین من یتشكل رئاسي مجلس صورة في انتقالیة سلطة تكوین                    محورها
الرموز عزل خالل من السیاسیة للساحة عمیق تغییر هو االنتقالیة السلطة هذه من الهدف وكان الجدیدة. شرعیته على وتقوم                     المیدان
الطوارئ، حالة إلغاء كان المقدمة المطالب ضمن ومن المستقبل. رسم في حقیقیة فرصة الثوریة القوى وإعطاء مبارك، لعهد                    الرئیسیة
على تسري استثنائیة قوانین إصدار الخصوص، وجه وعلى للمدنیین، العسكریة المحاكم والغاء السیاسیین، المعتقلین كافة سراح                  وإطالق
من نابعة قاهرة، سیاسیة بتهمة انما مبارك، نظام شرعیة الى تمت عادیة جنائیة بتهم ال البائد، العهد رموز ادانة هدفها االنتقالیة،                       المرحلة

 شرعیة المیدان. وهي جریمة خیانة مصالح الشعب المصري.
 

على قادرا الفاعلیة، شدید تنظیمیا جهازا منهما كل فیمتلك واإلخوان، الجیش صالح في كانت فبرایر ١٢ بعد السیاسیة القوى عالقة ان                       اال
وتنظیم الرأي بتوحید له یسمح جهاز أي المیدان یملك ال بینما هذا الجمهوریة. نطاق على تنفذ أوامر واصدار والحركة،                     التخطیط
سلسلة في الثوار إلهاء بهدف الفوري للتحرك الفرصة هذه واالخوان الجیش انتهز قومي. نطاق على المجهودات وتنسیق                   الصفوف
حول مارس شهر استفتاء فكان الصندوق. شرعیة الى المیدان شرعیة من االنتقال شعار تحت أقدامهم، تحت من البساط تسحب                     اقتراعات
مثل بعملیات سافرا اجرامیا موقفا الجیش التزم المدة، هذه وطوال الرئاسیة. االنتخابات ثم البرلمانیة االنتخابات ثم الدستوریة،                   التعدیالت
١٥ الى تصل وعقوبات واهیة، بتهم النشطاء االف امامها یحاكم عسكریة محاكم اقامة وایضا الدفاع. وزارة ومجزرة ماسبیرو                    مجزرة

 سنة سجن.
 

المبادرات من سلسلة وابتكر ونصف عامین لمدة وصمد المیدان، یستسلم لم االخوانیة، والدیماجوجیة العسكري البطش مواجهة                  في
الجماهیر وجدان على المیدان اعتمد إذ المقاومة، لهذه الملحمي البعد على االصرار هنا ویجب المضادة. الثورة مشروع إلفشال                    الخالقة
روح تلقائیا یغذي الوجدان هذا وظل یوما عشر الثمانیة أثناء تبلور الذي الجدیدة الجمهوریة حلم عن للدفاع المستمر واستعدادها                     الحي
مجلس وملحمة محمود" "محمد ملحمة فكانت والشرطة. الجیش رصاص تحت سقطوا الذین الشهداء مئات رغم واالستبسال                  المقاومة
في كامنا جماهیریا ضمیرا أصبح واآلخر، الحین بین الثوریة القوى تحتله مكاني حیز من اكثر المیدان أصبح وبذلك وغیرها.                     الوزراء،
المبادرات هذه تقتصر واإلخوان.وال والشرطة الجیش مواجهة في المتتالیة المبادرات ویولد العزائم یثبت الثورة، في اشترك من كل                    نفس
أي شعبیة، لجان بخلق السكان بادر حیث والقرى. األحیاء آالف في عدة باشكال انتشرت بل بالمیدان، القومیة السیاسیة الساحة                     على
في الثورة نار إشعال الى المبادرات هذه أحیانا ووصلت الملّحة. المحلیة للقضایا حلوال المركزیة السلطة على تفرض مضادة"                    "سلطات

 المنطقة المحیطة، مثلما حدث في مدینة الضبعة غرب اإلسكندریة، وفي قریة متاخمة لدمیاط، وقریة تحسین في وجه بحري...الخ.
 

استوحى حیث والجامعات. العامة والمصالح المصانع، في واعتصامات اضرابات الجمهوریة انحاء كافة في قامت اخرى ناحیة                  ومن
العمالیة القیادات اجتمعت فبرایر ١٨ ففي العمل. أماكن في المنتشرة والقمعیة االبویة السلطویة انهاء فكرة التحریر روح من                    المضربون



النقابات اتحاد بعدئذ ورفع مستقلة نقابات وتكوین الفاسدین العمل اصحاب واقالة الرسمیة النقابات بحل للمطالبة مصنعا وثالثون                   لستة
االستبداد تقالید إلغاء أي "التطهیر" شعار المصانع، من عظیم عدد في انتشر شعارا - عضو ونصف ملیون من أكثر ضم الذي -                        المستقلة
ضخمة اضطرابات قامت الشعار، هذا وتحت والكبت. والمحسوبیة الفساد وتغلغل التعسفیة األوامر على والنقابات اإلدارات كافة في                   القائم
قامت واإلسكندریة. وأسیوط والمنصورة القاهرة جامعات وفي الحدیدیة، السكك وفي القاهرة، مطار في المدني الطیران وزارة                  في
وقام مستشفیات. وعدة البرید ومصلحة بالقاهرة، العام النقل خطوط على المطلب هذا فانتشر الدولة، أمن مكاتب بحل تطالب                    اعتصامات

 ٥٠٠ الف مدرس باضراب عام حتى اقالة وزیر التربیة.
 

سیاسي كیان لنسج التاریخیة الفرصة تجد لم الجدید، الثوري للوجدان والمجسمة التحریر روح من المنبثقة المبادرات هذه كافة أن                     إال
ومن الشباب من المتقدمة الفئات حركة خالله من تلتحم المدى طویل متكامل لمشروع ویخطط المبادرات هذه بین ینسق جدید،                     وتنظیمي
یعد لم حكام شرعیة نزع على القدرة المیدان كسب إذ لذلك المضادة. الثورة قطبي یوازي سیاسیا قطبا فتشكل الحرة، المهن ومن                       العمال
ثم مبارك شرعیة نزع المیدان استطاع فقد ألمانیه. یستجیب عنه، یرضى حكم نظام فرض على القدرة بعد یكتسب لم عنهم،                      یرضى
المیدان ومحاصرة السلطة على لالنقضاض المواتیة الظروف وجد قد النهایة في السیسي أن إال مرسي٬ شرعیة ثم طنطاوي                    شرعیة
اختارت قد - أغسطس 12 في رأسها على السیسي أصبح أن بعد - العسكریة المؤسسة ألن ببساطة ذلك؟. حدث فكیف صوته،                       واسكات
الجیش لیظهر ضدهم، والتظاهر بعزلهم سیقوم الشعب ان اكیدة قناعة مع المصري، الشعب لحكم كاملة الفرصة االرشاد لمكتب تترك                     أن

 حین ذاك في صورة المنقذ الوحید من حكمهم.
 

االخوانیة المفاهیم وفرض الدولة، اخونة في السیاسي مساره مرسي للرئیس حدد قد االخوان لجماعة االرشاد مكتب ان فعال حدث                     والذي
السابقة العصور لكل نهایة وهو به. المبشر التمكین لعصر وبدایة إلهیة، منحة هو ورأسها للسلطة وصولهم اعتبار مع مؤسساتها،                     على
ومباشرة بالتأكید اإلخواني. بمفهومها الالهوتیة الدولة لبناء الرجوع حتمیة مع الغرب، من الدخیلة والعلمانیة الحداثة أفكار فیها نشأت                    التي
الیوم فمنذ القضائیة. المؤسسة مع بالمواجهة وبدأت خارجها، وحتى الدولة مؤسسات داخل مختلفة فئات مع تناقضات السیاسات تلك                    مثلت
العالقة تلك من واضحا القضاة تململ كان فقد السلطات. فوق نفسها العلیا الدستوریة المحكمة وضعت السلطة الى اإلخوان لصعود                     االول
القضائیة المؤسسات داخل لتربیتهم یرجع وانما القضاة، لدى ثوري اإلحساس ذلك یرجع وال البدایة، منذ واإلخوان الجیش بین                    المشبوهة

 الحدیثة ذات الطبیعة البیروقراطیة الملتزمة باإلجراءات.
 

للنائب مقیال مضادة، إجراءات اتخذ مرسي الرئیس ان اال اإلخوان. لجماعة المباشر الخصم دور العلیا الدستوریة المحكمة لعبت                    وبذلك
مبنى ومناصریهم اإلخوان جموع فیها حاصرت حاشدة مظاهرات على وشجع القرار-، ذلك مثل التخاذ صالحیته عدم برغم -                    العام
االستئناف ومحكمة النقض ومحكمة العلیا الدستوریة المحكمة قررت وهنا وتتوعدهم. بالقضاة تندد شعارات رافعة العلیا،                 المحكمة
جلساتها تعقد كانت التي اللجنة وهي نوفمبر، ٣٠ في للدستور التأسیسیة اللجنة حل عزمها عن العلیا المحكمة أعلنت كما العام،                      االضراب
االعضاء. بقیة استقالة بعد السلفیین من وبعض وأنصارهم لإلخوان المنتمین من اعضائها اال الوقت ذلك في منها یتبقى ولم البرلمان،                      في
كافة على الرئاسیة السلطة هیمنة على مواده في نص والذي نوفمبر، ٢٢ یوم في دستوري بإعالن المشئوم قراره مرسي اتخذ                      وهنا
هائال الضغط واصبح الجدید. الدستور صدور حتى وغیرها الصالحیات تلك بكل الرئیس یحتفظ وان قراراتها، ترد وال الدولة،                    سلطات
خرجت وقد اللجنة. لحل العلیا المحكمة حددته الذي الموعد قبل وقت وبأسرع الشریعة على مبني دستور إلنجاز الدستوریة اللجنة                     على

 اللجنة بالدستور الجدید في لیلة ٣٠ نوفمبر ومقررة أن یطرح لالستفتاء العام بعد اسبوعین فقط.
 

لیبرالیة عامة شخصیات ضمت والتي القومي االنقاذ جبهة لتكوین ادى مما الثوري، التیار داخل مقلقة درجة إلى إذن الوضع                     وصل
الجدید. الدستور على االستفتاء مع التعامل كیفیة في واضح اتفاق وبال نفسها على منقسمة التیارات تلك ،كانت أخرى. وتیارات                     ویساریة
كان عندما أغسطس ٢٣ منذ مبكر وقت في بدأت الشعبیة المظاهرات فإن الواقع وفي التصاعد، في بدأ قد كان الجماهیري الحراك أن                        اال
شارع في مباشرة مواجهات حدثت أكتوبر ١٢ وفي القضاة. مع المواجهة تحتدم أن وقبل الصحافة، حریة من تحد قوانین أصدر قد                       مرسي
قررت عندما نوفمبر، ١٩ من ابتداءًا مداها وصلت قد المظاهرات ان اال واإلخوان. النشطاء بین العاصمة وسط حرب                    طلعت
"محمد الحداث األولى بالذكرى االحتفال الشهداء) وعائالت وااللتراس الثوریین واالشتراكیین أبریل ٦) الرئیسیة الثوریة                المجموعات

 محمود"، وقد بدأ سقوط القتلى في الیوم األول من الحشد.
 



مئات تجمع الجدید، الدستور مشروع صدور بعد نوفمبر، ٣٠ وفي المظاهرات. رقعة اتسعت الدستوري، اإلعالن بعد نوفمبر، ٢٢                    في
"جیكا"، ب الشهیر جابر" "محمد اإلخوان عهد في الشهداء أول ویسقط المواجهات لتحتدم المشروع. ضد التحریر میدان في                    اآلالف

 ویزداد االحتقان الشعبي ضد اإلخوان. وبكشف حساب مختصر خالل اسبوعین من المواجهات، فقد سقط أربعون قتیال وأصیب المئات.
بین المواجهات لتحدث الجمهوري، القصر الى متوجهة االستفتاء موعد بتأجیل تطالب التي المظاهرات بدأت دیسمبر من الخامس                   وفي
جریح سبعمائة و قتلى عشرة الى فقط الیوم ذلك حصیلة وصلت وقد الرئاسي. القصر عند احتشدوا الذین اإلخوان وأعضاء                     المتظاهرین

 وقد تعرض العدید منهم للخطف واالعتقال والتعذیب في غرف احتجاز اعدها االخوان في أسوار القصر.
 

على الثلث هذا من ٪٦٣ وافق وقد ثلثهم، اي الناخبین، عدد من ٪٣٢ تصویت بعد الدستور تمریر وتم االخوان، یتراجع لم ذلك كل                         ومع
عدد نصف من أكثر علیه وافق اذا إال شرعیته دستور أي یحمل ال بینما الناخبین، ربع من بأقل تمریره تم قد الدستور أن أي                          الدستور.
االخوان بأن عام شعور تبلور حیث ینایر، لثورة الثانیة بالذكرى لالحتفال ضخمة مظاهرات خرجت ینایر و٢٥ ٢٤ وفي الكلي.                     الناخبین
من مجموعات قامت الیوم ذلك وفي الشعب. من بإختیار ولیس اهللا من بحكم السلطة في باقون وانهم دستوري، بانقالب القیام                      یحاولون
سقوط الى القناة محافظات في المواجهات وادت حرقها. ومحاولة اإلخوان مقرات بمهاجمة البالد في مناطق عدة في                   المتظاهرین
باإلعدام حكم صدور بعد حاشدة مظاهرات خرجت فقد بورسعید في أما واإلسماعیلیة، السویس في الجرحى ومئات القتلى من                    العشرات
وثالثمائة قتیال ثالثین سقوط بعد المدینة تلك مواجهات لتنتهي البورسعیدي، المصري لنادي االلتراس اعضاء من وعشرین واحد                   على
مدن على مرسي فرضه الذي التجول حظر اثناء انه حتى ما، بدرجة محایدا ظل الجیش أن إال للقمع، الشرطة استعداد ورغم                       جریح.

 القناة، نظم األهالي مباریات ودیة لكرة القدم في األحیاء شارك فیها ضباط و جنود الجیش كفرق منافسة.
 

الوطن. یتفكك ال حتى واسعة وطنیة جبهة لتكوین بالرجوع الجمیع مطالبا خطر، في الوطنیة الوحدة أن معلنا مرة ألول السیسي تدخل                       هنا

المعارضة. لهذه انضمامه اعلن السلفي التوجه ذو النور حزب وحتى وطني، انقاذ حكومة بتكوین االنقاذ جبهة طالبت اللحظة هذه                     وفي
قد االزهر شیخ ان حتى منه، عودة ال سیاسي منزلق في تدخل البالد بأن العام الشعور ویتصاعد واضح، بشكل اإلخوان عزلة بذلك                        لتتآكد

 دق ناقوس الخطر محذرا من براعم حرب أهلیة.
 

الرئیس أن بسبب رئاسیة، انتخابات بإعادة تطالب عریضة على التوقیعات مالیین جمعت التي تمرد، حركة هي للمیدان مبادرة آخر                     كانت
الجیش فرصة فكانت واالخوان. الشعب بین حتمیا الصدام بات تنازل، ألي مرسي رفض وبعد المصري. بالشعب عهده خان قد                     مرسي
أن وبعد تمرد، حركة واالحزاب الدولة واجهزة السیسي دعم أن فبعد بالسلطة. باالنفراد له تسمح جدیدة سیاسیة معادلة لفرض                     التاریخیة،
فسوف الشعب لمطالب الرئیس یستجب لم فإذا لمرسي، انذارا یولیو أول في وّجه یونیو، ٣٠ یوم اندلعت التي المظاهرات عظمة                      تأكدت
قد الجیش أن الجماهیر فهمت اذ عارمة. شعبیة ولیلة یوم بین بذلك السیسي اكتسب السیاسیة، اللعبة قواعد تغیر عمل بورقة الجیش                       یتدخل
رئیس رئاسة تحت انتقالیة سیاسیة مرحلة وفتح بالدستور، العمل وإیقاف مرسي عزل السیسي أعلن یولیو ٣ یوم وفي اإلخوان. عن                      تخلى
مدن كافة في شخص ملیون عشرین من یقرب ما ضمت مصر، تشهدها مظاهرة أكبر اللیلة نفس في اندلعت الشكلیة. الدستوریة                      المحكمة
العناصر على المیادین تقتصر تعد فلم متغیرة. سیاسیة ساحة أظهرت البالد، في االخوان عزلة المظاهرة هذه اكدت واذ                    الجمهوریة.
للجیش موالیة رجعیة عناصر ثوریة، غیر عناصر اكبر، وباعداد عندئذ ضمت بل السلطویة، ورفض الحریة بروح المندفعة                   الثوریة
 والشرطة والقضاء والبرجوازیة، وحتى لفلول النظام السابق. تجمع كل هؤالء في آن واحد، لفظهم لحكم االخوان ورفضهم لروح المیدان.

 
یجسد الذي هو واحد زعیم بقیادة و "االرهاب"، واحد عدو ضد یولیو ٣ جماهیر فیه جند جارفا، شعبیا تیارا یستنفر ان السیسي                        استطاع
اجهزة وبدأت المحتمل". اإلرهاب "محاربة مهمة لتوكیله یولیو ٢٦ یوم في المیادین الى العودة الشعب السیسي طالب االرهاب،                    محاربة
من المبادرة زمام فلت وبذلك االرهاب. ضد الوطنیة الوحدة لضرورة وتستسلم الثوریة القوى تتراجع ان ضرورة على تركز                    االعالم

  الثوار، واخذ السیسي في إعادة إحكام القبضة القمعیة في البالد على مرحلتین.
 

دعم السلطة فیها استغلت أغسطس، ١٣ في العدویة رابعة بمجزرة بدًأ القمعي، الجهاز شرعیة بناء إعادة إلى فهدفت االولى، المرحلة                      أما
تیارا فعال هناك ألن فقط لیس الیدین، مقیدي المرحلة هذه في النشطاء ظل الحكومة. داخل المرتبكة العامة المدنیة الشخصیات                     بعض
دستور لمناقشة واساسا لبرنامجه، الدیمقراطي" "الوجه تطبیق في اجتهد الجدید االنتقالي النظام الن بل االخوان، یعادي جارفا                   شعبیا
وشغلت بالساحة. الموجودة األحزاب لكافة وممثلین تمرد حركة في ساهمت عناصر فیهم بما یونیو ٣٠ أطراف كافة بمساهمة                    جدید،
قوانین لسن هدفت التي الثانیة للمرحلة یمهد كان السیسي أن إال الصحف. وتعلیقات االعالم اجهزة في أساسیا حیزا الخمسین لجنة                      جلسات
االجتماعات في الحق ینظم قانون نوفمبر ٢٤ في صدر طبیعي. شعبي كحق التظاهر، حق وهو التحریر، میدان أحرزه مكسب أهم                      تلغي



بعد یكن ولم التحریر، روح على الحرب إعالن بمثابة ذلك كان التعسفیة. الداخلیة وزارة لسلطة الحق هذا ویخضع والمظاهرات،                     العامة
 ذلك من الممكن للثوار أن یظلوا مكتوفي األیدي. بدؤا بانتقاد القانون، ثم تحدوه بالنزول إلى الشوارع، لتبدأ عملیات التنكیل تنهال علیهم.

 
بین من اإلعالم أجهزة بدأت وعندئذ یونیو". ٣٠ ثورة "شرعیة لتأكید ،٢٠١٤ ینایر ١٥ و ١٤ یومي في لالستفتاء، الجدید الدستور                       خرج
دیكتاتوریة اقامة عملیة وبدأت المضادة، الثورة مشروع اكتمل بذلك ایضا. الثوریین النشطاء بل فقط، االخوان لیس الشرعیة، هذه                    أعداء

  عسكریة من نوع جدید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 الثورة القادمة ضد النظام الحالي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب األول: تشخیص النظام الحالي
والعمل ینایر، ٢٥ ثورة لهم مثلته الذي الكابوسي االستطراد إنهاء في بالسلطة انفردت أن بعد العسكریة النخبة مشروع تلخیص                     یمكن
اعادة هو النخبة هذه هدف اخرى، بعبارة شعبي. حراك منها یتسرب أن یمكن التي والقضائیة واالمنیة السیاسیة الثغرات كافة سد                      على
حدث عما تمیزها خطیرة سمة الیوم تكتسب أنها اال الماضي، في تتكرر الظاهرة هذه رأینا لقد المجتمع. على كاملة هیمنة الدولة                       هیمنة
بشرعیة یتمتعون مسلمین حكاما ما، بشرعیة یتمتعون حكاما كانوا المجتمع على للدولة كاملة هیمنة فرضوا الذین فالحكام الماضي.                    في
وإن ومبارك)، والسادات (عبدالناصر والهوتیة وطنیة مزدوجة بشرعیة یتمتعون مصریین حكاما او الخدیوي)، أو (السلطان                 الهوتیة

 كانت هذه الشرعیة أخذت تضعف على مر السنین.
 

لإلخوان، المعادیة الشعبیة للحركة احتوائه عن ناتجة واسعة، شعبیة على تأسس حقا الشرعیة. من درجة بأي یتمتع فلم السیسي نظام                      أما
علیها اكد والتي الصورة، هذه على الرسمي اإلعالم تركیز على (بناءا یمثلونه االخوان اصبح الذي االرهاب، على للحرب الدعایة                     ثم
الى االرهاب وهبوط الساحة، من اإلخوان اختفاء بعد الشعبیة هذه تالشت ما سرعان ولكن رابعة). اعتصام في ومناصریهم                    االخوان
على والحكام، المحكومین بین المتزایدة الهوة وهي الصدارة، محل اخرى ظاهرة احتلت اذ الجماهیر. عامة نظر في ثانویة                    ظاهرة
لم بمعدالت التضخم رفع إلى الدولي النقد صندوق بها یطالب كان التي االقتصادیة اإلجراءات أدت والسیاسي. االقتصادي                   الصعیدین
تنتشر بینما مضني. فقر من تحتمل ال مستویات مواجهة هو الشعبیة للطبقات الیومي الشاغل الشغل فأصبح السلطة. وقبلتها مثیل لها                      یسبق

 مظاهر الرفاهیة والبذخ والفساد عند النخب العسكریة، وطبقة ضیقة جدا من كبار األغنیاء.
 

ثبات بنَي إذ الوطنیة٬ المصالح ابسط بخیانة الخارجیة سیاسته فتتسم شرعیة. أي له تعد لم دكتاتوري، حاكم یوجد السلطة رأس                      على
مشاریع على الملیارات فٌتصرف االقتصادیة، سیاساته أما المنطقة. في اسرائیلیة امریكیة حمایة لمظلة مستندا الواقع في كونه على                    نظامه
الى اضافة الصین او االمارات او السعودیة من خارجیة قروض من تأتي الملیارات تلك ان العلم مع هذا فاخرة. قصور وبناء                       فرعونیة،
دولة إلى العربي، العالم في العلیا الكلمة لها كانت دولة من مصر هبوط هنا من مذهلة. بمعدالت الدولة مدیونیة یعمق مما الدولي.                        البنك
هذا بلورت التي المهانة قمة وكانت زاید. بن محمد واألمیر سلمان، بن محمد االمیر كلمة من أقل رئیسها كلمة تزن الثانیة، الدرجة                        من
سالحه إال لمواجهته السیسي یجد لم واسعا، شعبیا سخطا سبب مما للسعودیة. وصنافیر تیران جزیرتي بتسلیم السیسي قرار هي                     السقوط،
العصر في استبدادي حاكم أول هو السیسي إن القول هنا یمكننا االخرى. االصوات وترهیب المعارضة، االصوات اخراس                   األوحد،

 الحدیث، أي أول حاكم ال یتمتع بأي شرعیة الرتكاز حكمه أساسا على القمع.
 

الرأسمالیة البنیة في خاصة استراتیجیة مكانة مصر الحتالل نتیجة ذلك كبیر، حد الى خارجیة بل فقط، داخلیة لیست النظام ركیزة ان                       اذ
في األمریكي النفوذ ضمان األخص وعلى المنطقة، في الغربي الحضور لضمان اساسیة قاعدة كونها الى المكانة هذه ترجع                    العالمیة.
السعودیة من السخیة والقروض المساعدات على بإنتظام النظام یحصل لذلك االسرائیلي. االمني االستقرار وضمان واإلمارات،                 السعودیة

  واإلمارات، ویعتمد على دعم دبلوماسي غربي ودعم امني اسرائیلي.
 

فقد شرعیة. على المبني الخمسینات في الناصر عبد لنظام السیاسي والجهاز النظام لهذا السیاسي الجهاز بین الرئیسي الفارق هنا                     من
رأسیة سیاسیة حیاة على الحفاظ وظیفته ظلت ولكن السنین. عبر وآلیاته أسمائه تغیرت الذي الواحد الحزب بنَیة عبدالناصر                    اختار
باتخاذ یمكنه مما العام. المزاج تغیرات ومتابعة المجتمع، نبض بجس للرئیس تسمح ولكنها التحتیة، المبادرات تمنع القمة، من                    محكومة
السیاسي النظام هذا أن إال الملهم". و"قائدهم المحكومین بین یربط الذي الوجداني الوالء فتؤمن الشعب، أماني بعض مع تتوائم                     قرارات
في لنظامه السیاسیة البنیة تلخیص یمكن فإنه ثم ومن السالح. هذا مثل یملك فال السیسي أما للجماهیر. مرضیًا خطًا یمارس حكما                       یفترض
من الجماهیر منع هو الهدف الشعبي. الوجدان في لهم وجود ال البرلمان ومجلسي فاألحزاب حقیقیة. سیاسیة حیاة أي منع واحد،                      مبدأ
من أمر على تفكیر، بال تنفذ قرارات على یقوم نظام فرض وبذلك السیاسة، في التفكیر مجرد من منعها بل السیاسیة، الساحة في                        الدخول

 فوق، وطاعة من تحت.
 

في یتردد وال الیرحم، امنیا جهازا متضمنا المحكومین، انفاس على تكبس قمعیة قبضة المجتمع على الهیمنة من الشكل هذا                     یفترض
تدار التي القبضة أما المباشرة. القمعیة القبضة جانب من هذا األمن. لجهاز ذلیل لخادم تحول قضائیا جهازا وایضا الجرائم. ابشع                      ارتكاب
بالضرورة یعتمد الواحد الحزب ان الفارق مع الواحد، الحزب دور الجیش هنا یحل الجیش. إلى فتؤول واالقتصادیة، السیاسیة الشئون                     بها
األخیر الدستور وكرس الخوف. على المرتكز والطاعة االمر نظام على المصري الجیش یعتمد بینما وسیاسي، ایدولوجي خطاب                   على



له انما االخرى، الدولة اجهزة كافة على رقابته بفرض الجیش یكتفي فال السابقة. الدساتیر فیها تسبقه لم مهمة الجیش بتوكیل الدور،                       هذا
أن بما الجیش. الى الشعب من دستوریا انتقلت البالد سیادة أن ذلك ویعني العلیا. لمصالحه حامیا باعتباره ككل، المجتمع على                      الوصایة
تعزل التي واالقتصادیة االجتماعیة الهوة عن الجماهیر امام مباشرا مسئوال اصبح انه وبما وطنیة، شرعیة بأي یتمتع یعد لم                     الجیش
العظمى للغالبیة االساسیة المصلحة تكمن أساسیا. تناقضا والحكام المحكومین بین التناقض یصبح الشعب٬ من العظمى الغالبیة من                   النخب

 من الشعب في االطاحة بهذه النخبة واستعادة سیادتها المسلوبة.

  الباب الثاني : أفق المد الثوري المقبل
الذین السكان بقیة أما مصر. سكان من ٪٥ من اكثر الحكام طبقة یشكلون الذین األعمال رجال وكبار الجیش ضباط كبار نخبة تمثل                        ال
معیشتها مستوى یتراوح التي والكادحة الوسطى الطبقات الى ینتمون تقریبا نصفهم رئیسیتین؛ فئتین الى ینقسمون المحكومین، الى                   ینتمون
تحت بیوم یوما یعیشون الذین المعدمین الى ینتمون اآلخر نصفهم و الحیاة. قید على للبقاء االدنى الحد الى الیسر من االدنى الحد                        بین
المجتمع من األعظم السواد یمثلون الذین المحكومین یجد فال إذن الیوم. في بدوالرین المتحدة األمم حددتها التي الفقر عتبة                     مستوى
تمر حقا علیه. القضاء والوطنیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة مصالحهم تتطلب بل الحالي. النظام بقاء في مصلحة ایة                   المصري
مرحلة الى عاجال ام اجال ان بالضرورة تعود سوف أنها إال العسكري، االنقالب نجاح عن ناتجة وإحباط جزر بمرحلة الیوم                      الجماهیر

 جدیدة من المد واالندفاع، تعبر فیها بأشكال عدیدة وقوة متزایدة عن أمانیها في التغییر الثوري.
 

ثوري قطب بلورة في المساهمة اخرى بعبارة او المقبلة. المد مرحلة إنجاح في للمساهمة فكریا األذهان تسلیح هو الفرضیة هذه                      هدف
ونزع الحاكم قدسیة تحطیم على التلقائیة الجماهیر قدرة من القفز أي بعد. تحققه لم وما ینایر ثورة حققته ما بین القفز من الجماهیر                         یَمكن
بین عضویة ثقة عالقة على مبني جدید نظام فرض على المنظمة الجماهیر قدرة هي اعظم، قدرة بناء الى األبویة السلطویة                      شرعیة

 الشعب وممثلیه. فیصبح هؤالء مجرد وكالء مؤقتین للشعب، ینبثقون من صفوفه، ویظلون تحت رقابته ویحاسبون ویعاقبون من قبله.
 

كافة یضم الذي القطب وهو لبنائه، التاریخیة الفرصة ینایر ثورة لنشطاء یتح لم الذي قومیا، الموحد القطب بناء الهدف هذا تحقیق                       یفترض
الحرة والمهن والفالحین والعمال والمثقفین الشباب صفوف في المرهف المواطني الوعي ذات الفئات أي الشعب، من المتقدمة                   الفئات
السیاسیة الساحة على حضوره ویفرض وجوده ویثبت ینشأ ان یمكن ال إذ الثوریة، صفة القطب، لهذا الجوهریة الصفة تكون                     والموظفین.
طریق في امل أي القطب هذا یضع فال إجرامیة. قمعیة ودولة یرحم، ال حكم مواجهة في جذري طابع ذات ضاریة معارك خالل من                         اال

  اإلصالح التدریجي.
 

وبناء االستبدادي الحكم إسقاط إلى (الهادفة المواطنة هما الرئیسیین، هدفیه تلخصان بصفتین الثوري القطب تشخیص إكمال                  ویمكن
باختصار ولنعرف السیاسیة). الحیاة في الالهوتیة تخطي الى (الهادفة والعلمانیة والمساواة)، الحریة المواطنین لجمیع یحقق                 مجتمع
مستقلین و فردیا ناضجین اشخاص طموح الحالي، المصري المجتمع في عارم لطموح المواطنة تستجیب والعلمانیة. المواطنة                  مفهومي
بالحقوق التمتع مع البالد، شئون عن جماعیا مسؤولین یصبحوا ان الى فیتطلعون الخاصة، حیاتهم في أنفسهم عن مسئولین                    ذاتیا،
الوطن. وحدة شخصه في یجسد ملهم لحاكم بوالئه مشروطة بوطنه المواطن عالقة تعد لم اذ الحدیثة. المواطنة تمیز التي                     والحریات
،وحام لتاریخها كوریث مصر، بأرض الطبیعي بانتمائه خاللها من یشعر مباشرة، عضویة عالقة بوطنه مواطن كل عالقة                   تصبح
یتسع بل االخرین، فوق الشوفیني وضعها أو العالم، بقیة عن معزولة مصر اعتبار األشكال من شكل بأي یعني ال مما وترابها.                       لمستقبلها
العالم في الثوریة التجارب الى بالضرورة وینفتح الفلسطیني، الشعب مقدمتها وفي العربیة، الشعوب بقیة مع للتضامن تلقائیا مصر                    حب
ومسیحیین مسلمین من االدیان إلى المنتمین بین الحقوق في المساواة مبدأ على البعض ببعضهم المواطنین عالقة تقوم كما                    اجمع.
كافة على البالد، حكم في كما االسرة داخل والنساء الرجال بین الحقوق في والمساواة الملحدین. أي دین، ألي المنتمین وغیر                      وغیرهم،
الى السیاسیة األقلیات من رأیها، عن التعبیر في األقلیات حقوق كافة حفظ مع هذا واإلداریة. واالقتصادیة السیاسیة المسؤولیة                    درجات

 االقلیات العرقیة والدینیة واالقلیمیة وغیرها.
 

واالرادة االنسانیة الذاتیة بین الفصل مبدأ للعالم. الحدیثة النظرة أساس معا یشكالن مبدأین على قبل من ذكرنا كما فتقوم العلمانیة،                      اما
مجتمع إلنشاء ضروریا شرطا للعالم النظرة هذه تبني یشكل التقلیدیة. بالجماعة المرتبطة األبویة الوصایة من الفرد تحرر ومبدا                    االلهیة،
ال العلمانیة أن القول عن وغني والمراة. الرجل وبین الدینیة، معتقداتهم بین التمییز عدم مع المواطنین، كافة بین الحقة المساواة على                       یقوم
ال أو یؤمن أن في المواطن حریة تحمي ولكنها والسیاسة. اإلیمان بین والدولة، الدین بین تفصل انها غیرها، او السماویة األدیان                       تحارب



تتدخل ال وخالقه. الفرد بین ینتهك ال عقد وهو االنساني، الضمیر الى یمت واإلیمان به. یؤمن الذي الدین طقوس كافة یمارس وأن                        یؤمن،
  الدولة العلمانیة في إیمان المواطن، كما ال یتدخل ایمان المواطن في شأن الدولة العلمانیة

 
في تسبب الذي التاریخي المأزق من المصري الشعب إلخراج ملحة ضرورة - العلمانیة صفته تاكید مع - الثوري القطب تكوین                      یعتبر
الدیكتاتوریة بین أو واإلخوان، الجیش بین المسموم االجباري الخیار وهو المقبلة، انطالقاته كافة ویهدد السابقة، انطالقاته                  تحطیم
صورة هي الجماهیریة، الساحة على نفسها ستفرض التي الملموسة فالصورة المقبلة السنین في أما الالهوتیة. والدیكتاتوریة                  العسكریة
العسكري النظام اسقاط المقبلة الثوریة المرحلة تستهدف اذ الحالیة، السلطة مواجهة في معا الالهوتي والتیار العلماني التیار                   وجود
من المنبثقة العناصر تضم الهوتیة تیارات أو تیار مع العمل ضرورة العلماني القطب یجد سوف المجتمع. على حالیا المهیمن                     البولیسي
وتعمیق استقاللیته، لتأكید وتنظیمیا فكریا مسلحا العلماني القطب یكون ان یجب عندئذ جدیدة. اجیال الى قدیمة قیادات من اإلخوان،                     أزمة

 جذوره الجماهیریة، وإمالء شروطه في أي مفاوضات وداخل أي تحالفات مع التیارات الالهوتیة.
 

السیاسیة صورها جمیع في المقبل، التلقائي الجماهیري المد بؤر في جذوره غرس إذا إال (العلماني) المواطني الثوري القطب یتشكل                     لن
الجماهیریة التلقائیة حمایة ضرورة بین للتوفیق مبتكره اشكاال یصیغ ان استطاع اذا ثم والقومیة. المحلیة والنقابیة، والوطنیة                   واالقتصادیة
من التالیة والمرحلة مرحلة كل بین الناجح للقفز والتخطیط القومي. النطاق على المحلیة الشعبیة المبادرات كافة بین التنسیق                    وضرورة

 الثورة، مما یفترض بناء عالقات جدیدة ذات طبیعة وثیقة عضویة بین القواعد الجماهیریة والقیادات الثوریة.
 

المستخلصة التالیة النقاط على التركیز وجب الجماهیریة، الساحة في القیادي حضوره وتأكید اقدامه، وتثبیت القطب، هذا تأسیس اجل                    من
 من ثورة 25 ینایر:

 
تنبع● بل زعیم، او حزب لنداء تستجیب ال مبادرات اي تلقائیة. جماهیریة مبادرات في المقبل الثوري المد معالم ستظهر                     أوال:

مقدما أحد یعلم فال المجتمع، من معینة وقطاعات بؤر في للتمرد اصیل استعداد عن تعبر الشعبي، الوجدان في جدیدة طفرة                      من
ومد والقطاعات البؤر هذه في تواجد إذا إال یقوى ولن ینمو لن الناشئ الثوري التیار ان اال االستعداد. هذا یتبلور وأین                       متى
دائمة حالة في واستعداد، استماع حالة في یظل أن الضروري فمن للتمرد. االصیل االستعداد هذا مع متماهیا فیها،                    جذوره

 لجس النبض الجماهیري، واالستجابة لآلمال المطروحة، والمساهمة في خدمة أهدافها .
 

تتمرد فال مسؤول. غیر اندفاع او اجوف، تصرف األحوال من حال بأي تعني ال الجماهیریة التلقائیة ان التأكید بنا                     یجدر
اساسیة. تعتبرها مصالح عن للدفاع القصوى بالضرورة باحساسها كان إذا إال - مخاطر من التمرد یتضمنه ما بكل -                     الجماهیر
صور من صورة اي الدروس. هذه من نابعة وحكمة السابقة، المعارك من مستوحاة دروسا التلقائي الموقف هذا                   ویتضمن
نصوص في أو متكاملة صیغ في الوعي هذا یتبلور لم كثیرة أحیان في كان وإن الجماهیریة. الذاكرة في الكامن                     الوعي

 متماسكة. فمن واجبات النشطاء المثقفین المنتمین للتیار الثوري  أن  یساهموا في بلورة هذا الوعي .
 

سیحاول● لذلك السافر. بالقمع واالعتصامات اإلضرابات أشكال وكافة التمرد بؤر كافة السلطة ستواجه االحوال جمیع في                  ثانیا:
غرة، على وتأخذها السلطات تفاجئ لكي المحسوبة المبادرات ، المبادرات تشجیع ونفوذه انتشاره قدر على الثوري                  التیار
عزیمتهم ویؤكد انفسهم في المتمردین ثقة یزید ألنه جوهري هدف المكسب یعتبر محدودا. كان مهما شعبیا مكسبا                   وتحقق
أنها اال رمزیة، حتى او اقتصادیة او سیاسیة مؤقتة، او ثابتة المكاسب تكون ان یمكن بدورهم. التحرك على االخرین                     ویشجع

 تصب كلها في اتجاه توسیع وتدعیم رقعة الحراك الثوري.
 
 

والحكام،● المحكومین بین القوى عالقات فیها تتغیر بفترات تمر طویلة، لسنوات المقبلة المد مرحلة بالضرورة تمتد سوف                   ثالثا:
وهي اال حلها، تستطع ولم ینایر ثورة واجهتها التي المعضلة طرح من فالبد لذلك األولویات. وتنقلب األحداث، إیقاع                    ویتبدل
هذه من النابعة القیادة تتجسد أن وضرورة للجماهیر التلقائیة الحكمة احترام بین او والتنظی  م، التلقائیة بین الربط                   معضلة
یرتفع لكي المتناثرة، الثوریة والقطاعات البؤر أهداف بین التوفیق هو التنسیق والتخطیط. التنسیق على وقادرة                 الجماهیر،
الموقف في للتغییرات واالستعداد األحداث استباق على العمل فهو التخطیط أما القومي. للمستوى للحراك المحلي                 المستوى

 السیاسي االجتماعي بحیث ال تصدم الجماهیر امام هذه التغییرات، بل تستوعبها بسرعة وُتحكم أهدافها الجدیدة وفقا لها.



 
تظل اذ المحلیة٬ التحركات في أو والمظاهرات االعتصامات في تتبلور التي التیارات قیادة عن القومیة القیادة طبیعة                    تختلف
الجماهیري بالنبض متصلة تظل أن فیجب القومیة القیادة أما الجماهیریة . بالحركة عضویا ملتحمة االخیرة هذه                 بالضرورة
من الحزبیة التجارب كافة اثبتت وكما والتخطیط. بالتنسیق لها یسمح أوسع وافق المحلیة، المعارك في عمقا اقل باندماج                    ولكن
او عاجال ان تصبح بیروقراطیة، قیادة الى والتحول الجماهیر عن االنفصال خطر وهو اكیدا، خطرا الموقف هذا یتضمن                    قبل،
الثوري التیار عاتق على ویقع التقلیدیة، الثوریة األحزاب فیه وقعت الذي الفخ هو هذا الحر. الجماهیري للحراك معادیة                    اجال
والتخطیط التنسیق ضرورة وبین للجماهیر التلقائیة الحكمة احترام بین بالربط له تسمح خالقة حلول یبتدع وأن یتجنبها،                   أن

 على النطاق القومي، وعلى المدى الطویل.
 

تعمل● ناحیة فمن الشعب . من المختلفة االجتماعیة الفئات أهداف بین الربط تحقیق في جمة صعوبات توجد أنه إال                    رابعا:
بینها والریب الشكوك واثارة بینها الحواجز واقامة البعض، بعضها عن الفئات هذه عزل على مستمر بشكل المعادیة                   السلطات
فالمطالب أخرى ناحیة ومن القومي. النطاق على وفعال متماسك ككیان صفوفه توحید على قدرته وشل الشعب تعجیز                   بهدف
وتخضع المهنة، أو المنطقة تاریخ من النابعة المتمیزة ونبرتها المحلیة خصوصیتها لها الثوریة المبادرات وتغذي تبرر                  التي
ومن المكتب، الى المصنع من تختلف شعارات نجد لذلك معركة. كل أرض على اآلنیة القوى عالقة عن تعبر                    ألولویات
تناقضات الى المحلیة األولویات في التنوع هذا یتحول أال على الثوري التیار یعمل كیف المتمرد. الحي إلى المعتصمة                    الجامعة
الموحدة األهداف وصیاغة المختلفة الشعارات في الكامنة المشتركة األبعاد بإكتشاف القومي؟ النطاق على الشعب صفوف                 في

 التي تسمح بتخطي البعد المحلي واالرتفاع إلى المستوى القومي.
 

هدف وهو أال مبارك، اسقاط حتى الصفوف توحید الى ادى الذي المشترك الهدف إیجاد في نجحت قد ینایر ثورة أن                      لنتذكر
الجوهریة الوحدة هذه ان اال واألحیاء . والجامعات المصانع الى المیدان من اصداءه انعكست الذي االبویة السلطویة                  اسقاط
على تنظیمي رابط بتحقیق تسمح ولم الناصري، النظام منذ المتأصلة والشكوك الحواجز لتخطي كافیة تكن لم الهدف،                   في
الثورة لمؤامرة فریسة فوقعت المحلیة، العمالیة والقیادات النشطاء من واكفأ أسرع واالخوان العسكر فكان القومي.                 النطاق
لضرورة واعیا یظل وأن المأساة، هذه تتكرر اال القادمة المرحلة في الثوري التیار عاتق على یقع مبارك. سقوط بعد                     المضادة

 التنسیق بین المحلي والقومي كواجب أساسي من واجباته.
 

یربط● أن فعلیه الثوري ، للقطب الجماهیریة الجذور وتعمیق لتثبیت یكفي لن والقومي المحلي بین الربط واجب ان اال                    خامسا:
زمني إطار في الشعبیة المبادرات بین التنسیق على فقط لیس قدرته یؤكد أن اي الطویل، والمدى القصیر المدى بین                     أیضا
وتنقلب الفترات تتعاقب إذ السنین، مر على حدوثها من البد التي التغیرات استباق على بناءا التخطیط ایضا ولكن                    واحد،
المبادرات بین یوحد الذي المركز هو اخرى مرة المیدان یصبح ان یمكن هل المثال، سبیل فعلى اخرى. الى فترة من                      الظروف
ولو الرمزي، التحدي هذا لمنع والبولیسیة العسكریة السلطة تستعد اذ طویلة، لفترة ضعیفا االحتمال ذلك كان ربما                   المحیطة؟
التاریخي، غرضه استنفذ قد انه الظن اغلب االبویة؟. السلطویة على القضاء شعار عن وماذا الدم. من حمام في المیدان                     بإغراق
یوحد أن شأنه من بدیل شعار المقبلة السنین في ظهر ربما الجماهیر. من األكبر الجزء نفوس في السلطویة هذه تحطمت                      اذ
المسلوبة. سیادته الشعب فیه یستعید مدني مجتمع إلى والرجوع المجتمع عسكرة على القضاء شعار وهو الصفوف،                  أوسع
واالسرائیلیة، االمریكیة للضغوط فیستسلم الوطنیة، الخیانة من جدیدة بدرجة الحالي المصري الحكم ینحط أن احتمال عن                  وماذا
الغربیة الضفة من األكبر للجزء رسمي ضم شكل في الفلسطینیة للقضیة نهائیة بخیانة فیقبل واإلمارات، السعودیة لضغوط                   أو
ضد الرئیسي الشعار یصبح أن یمكن عندئذ مثال...الخ. سیناء في المصریة السیادة عن الرسمي بالتخلي یقبل أو                   السرائیل.
الحالي الحكم شكل فیغیر بالسیسي یطیح عسكري انقالب احتمال یستبعد فال اخیرا، الوطنیة. بالخیانة إدانته شعار هو                   الحكم،
لُیعد المحتملة بالتحوالت یتنبأ وأن الممكنة، التغیرات لمختلف الثوري القطب یستعد ان یجب االستبدادي. مضمونه تغییر                  دون

 الجماهیر لمواجهتها في أفضل الظروف.
 

المكتسبات● تشخیص یمكن كیف المصري. الثوري األفق في الدیمقراطیة لمعنى دقیق تحدید هناك یكون ان یجب                  سادسا:
واالضرابات، المظاهرات فرض (من المقبل الثوري المد اندالع مع الجماهیر ستحققها التي الحریة مساحات او االولیة                  الشعبیة
لبنات تعد ال أنها إال دیموقراطیة. بمكاسب بالطبع تشخیصها یمكن رسمیة...الخ)؟. غیر نقابیة او سیاسیة قواعد تكوین                   أو
السلطة الن عشر). الثامن القرن من بدْأ االوروبیة الدول عرفته (كما تدریجي دیموقراطي نظام بناء طریق في                   تدریجیة



هذه اعتبار یجب محاربتها. في تستمیت وسوف ذلك تتحمل لن الطفیلیة التابعة الراسمالیة البنیة على المعتمدة                  االستبدادیة
في لبنات فهي السیاسیة. القوى میزان تدهور حالة في لالنتكاس عرضة اي ثابتة، وغیر ثوریا منتزعة واالنتصارات                   الخطوات
انقلب عندما قسوة، األكثر ینایر ثورة درس ننسى ال أن یجب اقل. وال اكثر ال القائم، النظام وتازم الثوري القطب تقویة                       طریق
من األول العقد مدى على بنتها التي الدیموقراطیة المساحات كافة الثورة خسرت ،2013 یونیو 30 في السیاسي القوى                    میزان

 القرن الجدید.
 

تؤدي● دیموقراطیة، مساحات وتحقق جدید من المبادرة تستعید عندما الثورة ستواجه خطورة أكثر معضلة هناك ولكن                  سابعا:
عندئذ یلجأ سوف الجدید. القوى میزان مؤقتا فیتقبل خارجیة..الخ) ضغوط تحت أو انقالب خالل (من للنظام جزئي تأزم                    إلى
خطورة نعي أن فیجب الصندوق، بشرعیة المیدان شرعیة استبدال التقلیدي، الشعار الى 2011 فبرایر 12 منذ النظام لجأ                    كما
تناقض (ولیس موضوعیة مفارقة هنا نواجه الشعبیة . الثورة ضد الشعبي االقتراع علم رفع باختصار، یعني إذ الشعار،                   هذا
مواطن لكل الرشد. سن البالغین المواطنین كافة بین السیاسیة الحقوق في المساواة على الشعبي االقتراع یقوم اذ                   مصطنع)،
رأي تكوین یستطیعون ال الذین الناخبین نصف المصري المجتمع في یوجد أنه إال اخر. مواطن اي صوت یساوي                    صوت
األعیان تأثیر تحت لوقوعهم ونتیجة السیاسیة، الساحة على المفیدة المعلومات من االدنى الحد انعدام بسبب                 مستقل،
للثورة المعادیة القوة أن في الخطیرة المفارقة تكمن المدینة...الخ. في النفوذ وذوي العمل وأصحاب الریف، في                  والبیروقراطیة
قوى بالضرورة منهم تجعل التي والوجدانیة، االقتصادیة التبعیة حالة في أي الحالیة، حالتهم في هؤالء اصوات حسبان                   ترید
واالعالمیة واالقتصادیة االجتماعیة الظروف یضمنوا أن فیریدون الثوار أما االستغاللي. النظام استمراریة تضمن               محافظة
األساسیة القضایا عن الصحیحة المعلومات من االدنى الحد على مستند واع، مستقل رأي بإبداء هؤالء لكافة تسمح                   التي

 المطروحة أمامهم.
االخوان الالهوتیة، لألحزاب بأغلبیة أتت التي والرئاسیة البرلمانیة االنتخابات في ثم ،2011 مارس استفتاء في ماحدث                  لنتذكر
هذه لحل االخیرة السودانیة الثورة صاغته الذي المبدع المفهوم الى هنا ولنرجع الثورة. على النهایة في وقضت                   والسلفیین،
قطبا تشكل منظمة، ثوریة بقوة الالهوتیة والتیارات العسكریة المؤسسة واجهت التي الوحیدة العربیة الثورة فهي                 المفارقة.
العسكریة المؤسسة على تفرض وان الالهوتیة، التیارات تحید أن استطاعت لذلك القومي. النطاق على كبیر حد الى                   موحدا
إحداث الى فیها تسعى التي االنتقالیة المرحلة مفهوم وصاغت الفوري، الشعبي االقتراع رفضت عندئذ للسلطة. مؤقتًا                  اقتسامًا
وتسلیحها السیاسي، النشاط في المشاركة على الجماهیر أوسع لتشجیع الالزمة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة               التغیرات

 بالخبرة الالزمة والمعلومات الكافیة لكي تكِون رأیا حرًا، وتدلي بصوت مستقل في االنتخابات المقبلة.
 
 

مثل مصر في مثلهم یثورون، الذین أغلبیته، حتى وال مجمله في شعب أي یثور ال شعبیة. بثورة نعنیه ما نؤكد أن بنا یجدر الختام،                          في
نضجهم بدرجة الشعب أفراد بقیة عن ویتمیزون السكان)، من ٪١٠-١٥ بین ما (تتراوح اقلیة یشكلون العالم، أنحاء جمیع في                     الثوار
اتخاذ على قادرین فأصبحوا بمصالحهم، متماسكا وعیا وبلورو السلطة، مواجهة في الذاتیة استقاللیتهم اكتسبوا الذین فهم                  السیاسي.
بقیة یظل بینما كله الشعب مطامح عن تعبر شعبیة طلیعة بذلك یشكلون وحقوقهم. حریاتهم انتزاع اجل من السلطة هذه ضد حرة                       مبادرات

 الشعب - أي أغلبیته - مبعدا عن ساحة العمل السیاسي وعاجزا عن اتخاذ مبادرات حرة.
 

طبیعي، كأمر طغیانها تتقبل إذ الحاكمة، للطبقة طبیعي كاحتیاطي السیاسي الركود احوال في وتعد ذاتي، قصور قوة االغلبیة فتشكل                     اذن
في وتنجح الطلیعیة، الفئات تثور عندما كیفیا یتحول االمر ان اال االصیلة. مصالحها مع یتناقض رجعیا سیاسیا دورا وعي دون                      فتلعب
وتفقد الشعبیة االغلبیة ترتبك عندئذ والحكام. المحكومین بین القوى عالقة في أساسیا تغییرا فتحدث المبادرة، على السلطة قدرة                    شل
تتراصف لها.هكذا احتیاطي الى موضوعیا یتحول راكدا، یظل اذ االخر، والجزء الطلیعة، مع التعاطف الى منها جزء یمیل                    بصلتها.
للشعب مكاسب هي الطلیعة، تحققها التي واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة المكاسب فكافة للشعب، األصیلة المطامح اتجاه في                  األحداث
مصالحه، تحقیق أجل من یتحرك جماعي كفاعل الشعب فیها یتجسد التي اللحظات هي الثوریة اللحظات ان نقول ان نستطیع بذلك                      كله.

  وإن كان هذا التحرك على درجات مختلفة من الوعي ومن الفاعلیة.

 
jan2011@protonmail.com : للتواصل ابعتلنا علي 



 


