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 مدخل

خبرررر سرررقوا زيررن العابررردين علررري، دينترراتور ترررون ، ك ررر   ال أزال أذكررر لرررلن، الاحتررة البرررب اسرررتقبل   هررا،

أجل  أنا وأخي، نتجادل، فرحين وممتلئين برهبة ما تجاه الحدث، الذي نعرف أن األمور لن تعود إلى ما 

كان  عليه مررة أخرر ، ك را متيق رين، مرن سرقوا مبرارك الوشريك، بردا ل را ذلرك شرديد البد هيرة، مرا كران 

هرو كيررف أكرال ك ااوك را برردأنا بالفعرل نرت لم بصرريفة املا راب، فسرقوطه كرران غريبرا جردا، بالبسرربة إلي را، 

يقيبياانحتمرررل الدينتاتوريرررة، وكيرررف تمنرررن حف رررة مرررن العسرررنريين البلرررداء مرررن حنرررم برررالد واسرررعة، مثرررل 

بالدنرررا، دون أي كرررعوفة، كيرررف لرررم تكرررر شرررعو ها مبنررررا عرررن ذلرررك، وترررزيحهم، كررران ذلرررك يبررردو سرررهال جررردا، 

رة التونسررية فرري سرررعتها وحسررمها، كرران ذلررك تحديرردا، فررت  أفررق جديررد تمامررا لنيفيررة أعتقررد أن تررأاير الثررو 

اسررتعياب أشررياء مثررل اللررعب والسررلطة واإلرادة، جعررل أشررياء مثررل ت ،رري الرردينتاتوريين، ممن ررة للدرجررة 

 البب تجعل عدم تحققها هو األمر شديد الفرابة.

راتهررا بعررد أربررع سرر ين مررن ذلررك االنرردها  الشررابء شررديد الوطررأة علررى القلررب، أن تضررطرنا األحررداث وتطو 

تجرراه ابررات الح ررام، إلررى السررؤال العن رراب تمامررا، كيررف أنتجرر  هررذه الرربالد، أكررال، اوراتهررا؟ كيررف أكررال 

أمنررن ل ررل هررذا الت رراقي الببيرروي، والتررأزم الفنررري املؤجررل، أن يرر  م فرري إحررراز انتصررار مبنررر مثررل هررذا، 

كرررررر معقوليرررررة مرررررن أي عرررررابء نخرررررر، برررررالطبع ال يجرررررب االنجررررررار ويبررررردو تعكرررررر الثرررررورة هرررررو الشرررررابء املفهررررروم واألك

لتفسررريرات ببيويرررة كرررارمة ترررر  كرررل عرررابء كررران حتميرررا، لنرررن أيضرررا لرررم ت هرررزم الثرررورة ألسرررباب تجريديرررة، أو 

بسررربب اخرررتالل فررري مررروازين القرررو  لرررم ينرررن يمنرررن معالجتررره، خسررررت الثرررورة ع ررردما اجتمرررع الوعررري أغلرررب 

 ملتبادلةاعلى هزيمة ما كان  الثورة تقترحه في البداية.أطيافها السياسيةاتح  وطأة معاركها ا

 املربع األول، كأنما الصعب لم يسهل له سبب:

انهزمرر  الثررورة فرري الاحتررة البررب أكرربح ا فنهررا عرراجزين عررن اقتررراح حلررول مررا، حبرر  لررو كانرر  مجرررد حلررول 

ديررردة، فالسرررؤال نتريرررة، مرررا كررران األشرررد كرررعوفة فيمرررا واجه ررراه، لرررأ  أن الثرررورة طرحررر  علي رررا أسرررئلة ج

 األكلي ك ا نتن أن ا نعلم إجابته: كيف يمن  ا أن نعأش معا، مع كل اختالفات ا هذه؟

كان  اإلجابة البسريطة، واالب رة لسر وات مرن "ال ضرال شربه امللرترك" برين األطيراف السياسرية املعارضرة 

انطالقتهرا ومتاهراتهرا األولرى، الرئأسية، اإلجابة شبه املتفق علنها، والبب تمثلها حركيا "حركرة كفايرة " فري 

خليطررررا مررررن املطالررررب الليبراليررررة واالجتماعيررررة، تتعلررررق أساسررررا بالعمررررل علررررى اسررررتعياب النتررررل األكبررررر مررررن 

اللرررعب فررري العمليرررة السياسرررية، وتلبيرررة مطالرررب اقتصرررادية للررررائ  اجتماعيرررة م سرررعة، تواطرررأ اإلخررروان 

 جرررردا، أو حررررال مررررحريا، ألزمررررة عالقررررة والأسرررراريون وال اكررررريون و"اللررررباب" علررررى ذلررررك، وفرررردا ذلررررك سررررهال 

 "اإلسالميين" ببقية الحراك املطالب بحريات أوسع.
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ن حركررررة علمانيررررة  ررررو 
 
ن

 
كرررران اإلسررررالميون لفترررررة طويلررررة، أحررررد مثبتررررات السررررلطة، وأحررررد العوامررررل املقيرررردة لت

مرانيو مطالبة ابجديةابحريات سياسية أوسع، حركة علمانية مضرادة للمعادلرة التاريةيرة البرب تب اهرا عل

 سلطة مبارك ويساريوها، املعادلة التالية:

تمردد  اتراجع دور الدولة السلطوية في ضرب  املجتمرع، لصرالم حريرة حركرة أوسرع، لرن يبرتس ع هرا، سرو  

اإلسرررالميين فررري املسررراحات البرررب سرررتتراجع فنهرررا السرررلطة، وسررريبتس عرررن ذلرررك محررراوالت هرررؤالء اإلسرررالميين، 

رأ  الأسرراريوناوأغلمهم يبتمرري للرررائ  عليررا فرري الطبقررة املتوسررطةا لتقويي"الحريررات االجتماعيررة" البررب 

أن الدولررررة ب مطهررررا املوجودادولررررة مبرررراركارغم كررررل مسرررراونها، توفرهررررا كحصررررن أخيررررر، مررررن "املررررد الرج رررري 

لاجماعررات الديبيررة"، وقرررد تررم احترررواء "الطليعررة املثقفرررة"اعلى رداءة نوعيررة إسرررهاماتها الثقافيررة، أو رفمرررا 

الحساسررية العلمانيررة فرري وزاراة الثقافررة ومررا حولهررا، كعرراملين فرري أحررد أجهررزة الدولررة  بسرربب ذلررك ا لهررذه

األيدلوجية ملحارفرة "الزحرف الرج ري"، والرذي لرم تنرن نهايتره، سرو  تحرول هرؤالء ملجموعرة مرن املثقفرين 

 راة اإلنتاج الثقافي ال يعلم  هم أحد، واستمرار "املد اإلسالمي " في زحفه.

 و التواطؤ: الطريق الطويل نح

أسررهم  الهزيمرررة العسررنرية والضررررفات األم يررة واالعتقررراالت املنثفررة لاجماعرررات اإلسررالمية البرررب اخترررارت 

السرررررالح كوسررررريلة للتفييرررررر، علرررررى سهرررررور جماعرررررة اإلخررررروان املسرررررلمين، كممثرررررل رئأ ررررراب للطيرررررف اإلسرررررالمي، 

حنرم مبرارك، لضررفات  الجماعة البب رغم تعرضها لضرفات واعتقراالت واسرعة، إال أنهرا لرم تتعرر  طرول 

قاضرررية، كانررر  الضررررفات توجيميرررة ونوعيرررة بلررر ل أسا ررراب، مرررا سررراعدها علرررى اسرررتنمال ببيرررة ت تيميرررة 

 -واسررعة مترابطررة، من تهررا مررن تصرردر "امللررهد املعررار " لاحنررم املبرراركي، وعليرره وفالوقرر  وجرردت نفسررها 

اولرر  األطررراف اإلسررالمية قرروة أساسررية ال يمنررن عمررل حررراك جرردي برردونها، وعليرره  ح -ووجرردها البرراقون 

طمأنة بقية القو  بأحادير  عرن الديمقراطيرة وحقروق اإلنسران وحريرة املررأة، وكانر  خطرواتهم فري ذلرك، 

شرررديدة التررردرج والرررب ء، ومرتبطرررة بلررر ل تررراري ي بتراجرررع الجماعرررات اإلسرررالمية الع يفرررة، وخلرررو السررراحة 

الوحيررررد  كانرررر  ت ررررازالتهم أككررررر قابليررررة  لإلخرررروان، وكلمررررا أكررررب  اإلخرررروان الحاضررررن اإلسررررالمي األبرررررز وشرررربه

تلرك فري حرد ذاتهرا، كارارة مؤجلرة، إذ إن مرا  للتمرير داخل التيار اإلسرالمي الواسرع، وكانر  سالسرة التمريرر 

تجررررذير الخيررررارات الديمقراطيررررة،  تررررم تمريررررره بسررررهولة دون "انلررررقاقات" يميبيةاانلررررقاقات تسرررراعد علررررى 

دل بي همرراا ودون تأكرريل شرررعي متماسررك، سررأتم الت ررازل ع رره داخررل بقيررة الحركررة، بحنررم الصررراع املتبررا

الحقا، بمجرد والدة حركة أككر يميبية قادرة علرى املزايردة أككرر باسرم الردين، وتمتلرك شرعبية تؤهلهرا لهرذه 

 املزايدة.

 العلمانية البب تؤيد إقصاء اإلسالميين ال امل في السلطة، مقابل كر اب في املقابل، كان اندماج األحزاب 

ن  اررم  ه ررا أو ه رراك، وتحولهررا إلررى أشررباح هزيلررة ت ررافق السررلطة، وال يرردري بوجودهررا أحررد،  بعررد ذلررك تنررو 

حركررررررات علمانيررررررة شررررررابة بعيرررررردة تاريةيررررررا عررررررن االشرررررر باك مررررررع اإلسررررررالميين كةصررررررم رئأ رررررراباكما كرررررران فررررررري 
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تيررار العلمرراني السرربعيبيات مررثالاوإذن أككررر قابليررة لررتفهم أف ررار التوافررق، كرران ذلررك كلرره، سررببا فرري جعررل ال

بلررر ل كبيرررر، يعتبرررر امللررراركة اإلسرررالمية فررري السياسرررة شرررأئا برررد هيا ال يسرررتوجب حبررر  ال سرررا ل، كمرررا كررران 

ملوقررف األحررزاب العلمانيررة شرربه التابعررة للسررلطة، سرربب نخررر، ليتةررذ معارضررو السررلطة العلمررانيون، مررا 

 كان األولون يحارفونه ب ل جهدهم: التحالف الضمن  مع اإلخوان.

لعمررروم، ذلرررك الوقررر ، لرررم ينرررن اإلخررروان وحررردهم مرررن يبعثرررون التطمي رررات، أيضرررا حاولررر  األطرررراف علرررى ا

األخررر  طمأنررة اإلسررالميين بأحاديرر  مقابلررة عررن اإلسررالم املعترردل واإلسررالم الحضرراري والفنررر الوسررطي، 

 يرة وعدم جواز جمع اإلسالميين كلهم في سلة واحدة، ام التضامن مع معتقلي اإلخوان بعد كل ضرفة أم

 لهم، بجوار كتابات أخر  كثيرة عن "ضرورة دمس الجماعات اإلسالمية املعتدلة في املجال السيا اب" .

أخررذت تلررك التطمي ررات والتراجعررات املتبادلررة، واالقتررراب مررن مسرراحة تسررع الجميررع، سرر وات طويلررة حبرر  

سرررر قوم بعمررررل  ع رررردما يسررررق  مبررررارك أكررررب  "الخيررررار البررررديل" ل تررررام مبررررارك، يبرررردو متماسرررر ا وبسرررريطا: 

انتةابرررات حررررة، لرررن يقررروم اإلسرررالميون فنهرررا سرررو  برررر"امللاركة ال باملفالبرررة"، وسررريحترم الجميرررع الخطررروا 

 العامة لحقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية البب تم التوافق علنها طيلة فترة مبارك، ما أسهل ذلك!

 "امليدان": الطريق إلى 

"ميدان التحرير" ب  وعه، ولم ينن ذلك سهال أبردا، عملر   كان  هذه الحركة كلها، خطوة إلنجاز ملهد

كل التيارات بالوق ، على إزاحة متطرفنها من امللهد، أو ساعدتها التروف في ذلك، أج حة اإلسرالميين 

األككررررر ع فررررا هزمرررر  تمامررررا عسررررنريا وأم يررررا، وأج حررررة العلمررررانيين املتطرفررررة، انرررردمج  تمامررررا فرررري الدولررررة، 

ي بقررف فقرر  األج حررة شرربه الوسررطية مررن كررل التيررارات، أي األج حررة البررب قبلرر  ل وأكرربح  جررزءا م هررا، 

 مبدئيا فنرة التعايش امللترك.

بجرررروار هررررذا التواطررررؤ امللررررترك للتيررررارات السياسررررية، كرررران ه رررراك فرررري امليرررردانابمعن  الحركررررة االحتجاجيررررة 

ا الترررراري  مررررن العامررررة، ولررررأ  ميرررردانا محرررردداا باألسرررراة مجموعررررات شرررربابية  ررررخمة لررررم تنررررن نتاجررررا لهررررذ

التواطرررؤ بلررر ل مباشرررر، مجموعرررات بررردأت اهتمامهرررا السيا ررراب مترررأخرا وففعرررل حركرررات مثرررل "كل رررا خالرررد 

سعيد" و"حملة البرادعي"، ولم ينن لهم ارتباا مباشر  هذا التاري  املسبق من األف ار والتراجعات، لأ  

لرررورة وا رررحة املطالرررب، ولأسررر  بالضررررورة أنررره كررران معاديرررا لهرررا، لنرررن للمررررة األولرررى كانررر  ه ررراك روح متب

متماسرررة بالحركرررات املعارضرررة الرئأسررررية، ورفمرررا هرررذا تحديرررردا مرررا أوجرررد "إم انيرررة الثررررورة" البرررب لرررم لررررتنن 

 لتوجد لو ترك  جماعة اإلخوان املسلمين توجه هي الحراك املعار  ملبارك.

اشرررئة، تصررراعد فررري فررري أواخرررر حنرررم مبرررارك، كانررر  ه ررراك طفررررة فررري كميرررة الحركرررات السياسرررية اللررربابية ال 

حركررة اإلضرررابات واالعتصررامات مررن أجررل مطالررب اجتماعيررة واقتصررادية، فضرراء إلنترونرري مفترروح، ي رري  

إم انيرررة تواكرررل برررين مجموعرررات مةتلفرررة، لرررم تنرررن قرررادرة علرررى التبسررريق بي هرررا بسرررهولة قبرررل ذلرررك، بجررروار 
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وز املعارضررة"، شرر ل حريررة إعررالم نسرربية، ت رري  نقرردا لررأ  هي ررا لرر م  الحنررم، بضرريوف دائمررين مررن "رمرر

هذا جاذبية ملحمد البرادعي أن يأتي ويحاول بلورة ذلك، في تلنيل معار  إكالحي جذري لل تام، وهو 

ما وجده النثيرون أيضا اختيارا جيدا كبديل لل تام، أن يقرود املعارضرة رجرل يحترف م انرة دوليرة، رفمرا 

لم يحص ه من هجوم إعالمي قروي ومر تم  توفر له حصانة ال يمتلنها بقية قيادات املعارضة، لنن ذلك

مررن إعرررالن ال ترررام والقرررريبين م ررره، ولرررم يلررر ل الرجرررل جديررردا فررري السررراحة املصررررية، مرررن حيررر  الت تررريم، 

حير  لررم يررتمنن مررن عمررل ت ترريم سيا رراب قرروي، ولن ره ن ررم فرري دفررع كتررل مررن شررباب الطبقررة املتوسررطة، 

م الاجوء لحلول وس  مع ال تام، أو االنةراا الختيار االنةراا في العمل السيا اب، كما إن خياره بعد

 في "العملية الديمقراطية"، كان اختيارا م اسبا تماما لاحتة.

تررزامن ذلررك مررع ارتبرراك داخلرري ل تررام مبررارك، جعلررره أككررر حرردة وأبعررد عررن تنتي اترره التقليديررة فرري كيفيرررة 

املعارضررة لضرررب الررربعي احتررواء الحركررات املعارضررة، فال تررام الرررذي طاملررا عمررل علررى احتررواء جرررزء مررن 

اآلخررررر، كرررران يبرررردو أنرررره وكررررل لدرجررررة ارتبرررراك داخلرررري، جعلترررره عرررراجزا عررررن القيررررام بررررأي م رررراورات سياسررررية 

معقررردة، وعليررره أكررربح  "الداخليرررة" هررري أداتررره الوحيرررد فررري التعامرررل مرررع امللرررهد، رغرررم أنررره يواجررره حراكرررا 

ررلاكمثالاأن ين  رررم انتةابرر  2010ات مجلررر  اللرررعب معارضررا واسرررعا، لررم يواجهررره مررن قبرررل، وإذن فضس

بالتزوير بل ل كامل، دون أي محراوالت لتجميرل امللرهد، كانر  هرذه مرثال أول انتةابرات مجلر  شرعب ال 

اوكرررانوا مقررراطعين لالنتةابرررات احتجاجرررا 90يررردخل فنهرررا أي مملثرررين عرررن جماعرررة اإلخررروان م رررذ انتةابرررات 

رل ال ترام التةلري عرن حيلره التقليديرة فري احترواء بعر ي املعارضرة، فري الوقر  الرذي كران حي هاا، لقد فضس

أنه بجوار ارتباكه، أكرابته جذريرة املعارضرة املسرتحداة بوكرول  أككر احتياجا لهذه األالعيب، لنن يبدو 

البرادعرررري، بع ررررراد ورفرررري ألن يقررررردم ت رررررازالت تبرررردو كةسرررررائر لررررره، ولررررأ  كمرررررا كررررران يررررروج سرررررابقا لت ازالتررررره 

جذريرررة ال ترررام وارتباكررره، كانرررر  تواجررره روحرررا شرررربابية كرررر"خطوات تدريجيرررة نحرررو الديمقراطيررررة"واملهم أن 

 متحدية وقابلة مبدئيا لتجذير الصراع بي ها وفين ال تام أيضا.

احترررو  امليررردان، مرررن البدايرررة، حساسرررية مرررا أككرررر فتررروة وشررربابا مرررن كامرررل "امللرررهد السيا ررراب املعرررار "، 

، وأبعرد وأبعرد عرن موميراوات عرن اإلخروان روحرا وت تيمرا وفاألخص كان  تلك الحساسية أبعد مرا تنرون 

أحزاب املعارضة التاريةية كرالتجمع والوفرد وال اكرري وغيرر ذلرك، ورفمرا كران غريبرا جردا أن تولرد فري بلرد 

ما، اورة دون أن ينون "التيار املعار  الرئأ راب" هرو روح الثرورة وأملهرا، الفرابرة البرب جعلر  التحلريالت 

ي هرا، تجعرل اإلخروان هرم الثررورة، هرم املتتراهرين، هرم مررن األم يرة السرريعة وخطابرات السرلطة اليوميررة ح

يقتحمررررون األقسررررام، وهررررم مررررن يفتحررررون ال ررررجون، هررررم مررررن يرفعررررون اللررررعارات، هررررم مررررن يعتصررررمون فرررري 

التحريرر، نعرم، اشرترك اإلخروان فري فعاليرات الثرورة مرن البدايرة، إال أنهرم لرم ينونروا ع صررها األككرر زخمرا 

ألككر قدرة على تحرينها، وفدت تفاوضاتهم حي ها مرع بعري أج حرة الدولرة وال األككر جاذبية شعبية، وال ا

مثل عمر سليمان، تفاوضات باسم الت تيم، ولم يعتبرها أحد ابما فنهم اإلخوان أنفسهماتفاوضا باسم 

 البتة. امليدان
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ث أسهم  أيضا السرعة البسبية لت ،ي مبارك، في عدم تبلور أي شر ل سيا راب مرا متوافرق عليره للتحرد

باسم امليدان، وعليه  سل  تلك الحساسية العابرة للت تيمات، غالبة على أغلرب تحركرات مرا بعرد ت ،ري 

 مبارك.

 اضمحالل الحلول:

بعرررررد ال جررررراح فررررري اإلطاحرررررة بمبرررررارك، بمسررررراعدة املجلررررر  العسرررررنري، بررررردأت االنلرررررقاقات داخرررررل "ملرررررهد 

 مرررن 
ً
الثرررورة"، البرررب يمتلنهرررا الرررداعون  مصرررداقية "حلرررول  التحريرررر" بسررررعة، وكررران كرررل انلرررقاق م هرررا نررريال

للتفييرررر والديمقراطيرررة. ببسررراطة كررران العرررأش امللرررترك، هرررو الحرررل الوحيرررد، وكررران كرررل انحيررراز جرررذري ملحرررو 

اآلخر اإلسالمي أو العلماني هو إعادة تقييم لفنرة التفيير كما مثلتها ي اير، حب  ولو لم ينن ذلك وا حا 

 في أذهان من فعلوا ذلك.

لنبرررر  لالسرررتقطاب البرررب سرررارع إلنهرررا اإلسررالميون سرررريعا فررري اسرررتفتاء مرررارة، ارررم نوعيرررة كانرر  الخطررروات ا

محمررد مر ررابا \الدعايررة ملجلرر  اللررعب، اررم فرري اختيررار مرةررحنهم للرئاسررةاحازم كررالح، وخيرررت اللرراطر 

الخيارات البب كان  األكبر زخما داخل النتلة اإلسرالمية، هرذه الخطروات كانر  خروجرا عرن الحرل املتفرق 

رراب عليرر
س
ت

 
ه مسرربقا، الخررروج الررذي قوفررل بةررروج مضرراد عررن نفرر  الحررل، لتبرردأ الرردعوات املتهامسررة مررن ك

جرررون بررررب ء  يررررون امللررر لة أن املجلررر  العسررررنري قرررد سرررم  بتنررررون األحرررزاب الديبيرررة مررررن البدايرررة، ويروس

 وفتدرج لحل القضاء على اإلسالميين تماما.

مسررك بررر"حل الثررورة" الترروافقي، النتلررة البررب مثلتهررا فرري خررالل ذلررك، حاولرر  كتلررة معتبرررة مررن اإلخرروان، الت

حملررررة عبرررردامل عم أبررررو الفترررروح، ولررررم يواتهررررا ال جرررراح، ألسررررباب تتعلررررق بمحدوديررررة حركررررة االنلررررقاق داخررررل 

جماعرررة اإلخوانااالنلرررقاق الرررذي كررران يجرررب أن ينرررون أوسرررع وأككرررر اسرررتقطابا لرمررروز وقياداتاوأسرررباب 

ق بنيفية إدارة الحملرة، والرضروح للمزايردة السرلفيةاطمعا تتعلق بحمالت صحفية أم ية، وأسباب تتعل

في كسب أكوات سلفيين لم تنن لتصوت لهم أبدااالرذي أفقرد الحملرة جرزءا معتبررا مرن جاذبيتهرا كحرل 

ترروافقي. وفةسررارة الحلررول التوافقيررة، ووكررول اإلخرروان إلررى كر رراب الرئاسررة، أكرربحوا هررم الالعررب األبرررز 

مون من "عفويي امليدان"، ف انوا بالوق  يةسروناوفإكرار اإلخواناقدرتهم على واألككر تأايرا، أما امل هز 

 طرح أي حلول مرة أخر .

كمررا سررتتل هررذه املحاولررة االنلررقاقية الإلررجاعة عررن اإلخرروان، هرري مررا يرر قي كررل أحاديرر  اإلخرروان عررن 

نيل مالبسررات ترشرريحهم لخيرررت اللرراطر اررم مر رراب فرري مجلرر  اللررعب، مالبسررات عرردم قرردرتهم علررى تلرر

الحنومة، خط  الثورة املضادة، الخوف من انتصار حازم كالح، الفلل في التوافق مع القو  األخرر  

علررى رئررأ  ترروافقي، فالحقيقررة أن قيررادات اإلخرروان، فضررلوا تماسررك الجماعررة ت تيميررا، علررى خيررار دعررم 

له، سيجعل األمور  أبوالفتوح كمرةم توافقي، كان اآلخرون هم من اقترحوه وأيدوه، وكان تأييد اإلخوان
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محسومة، لنن اإلخوان كانوا قد انتهوا مرن أي حلرول توافقيرة بير هم وفرين قرو  أخرر  غيرر الجرأش، وكران 

 ذلك ي حب اإلخوان رويدا رويدا نحو عزلتهم البب كاروا إلنها.

 اإلخوان وما بعد نجاح التواطؤ: 

ينونوا يمتلنون إجابات لها، ولنرن مرا ما واجهه اإلخوان بعد انتصار الثورة لأ  طرح أسئلة جديدة لم 

الخاكرررة" علرررى األسرررئلة القديمرررة، ف رررل شرررعارات مرررا قبرررل  واجهررروه كررران تحديررردا عررردم ق ررراعتهم برررر"إجابتهم 

الثورة انته  بل ل مفاجئ بمجرد شعورهم ببعي القوة، فتحول الصراع بسرعة لر"حماية الدين" ضد 

لعرردم ق رراعتهم تلررك، كررانوا ترردريجيا ينزاحررون يمي ررا "أعدائرره" الررذين ينرهررون كررل مررا يمرر  للرردين بصررلة، و 

بعد كل مزايدة يميبية علنهم، سواء بفعرل "حرزب ال رور" الحرزب الردينب الرذي لرم يقتررب مرن الثرورة شربرا 

واحررررردا، أو التيرررررار اإلسرررررالمي الثررررروري بزعامرررررة حرررررازم كرررررالح أبرررررو اسرررررماعيل، كررررران هرررررؤالء يعيررررردون األجوفرررررة 

فرة مرا قبرل "التواطرؤ"، األجوفرة األكريلة للتيرار اإلسرالمي، وكران اإلخروان اإلسالمية األولرى للملرنالت، أجو 

يجدون أنفسهم مقت عين بتلك األجوفة أككر مرن أجروفتهم هرم أنفسرهم البرب كراغوها طرول فتررة التواطرؤ، 

وعليه أيضا فقد اإلخوان كفتهم املركزية وس  تيارهم اإلسالمي، لم يعودوا هرم املحررك األبررز فيره، برل 

ا عبرررارة عرررن كتلرررة  رررخمة، تتحررررك ن يجرررة ردود أفعرررال علرررى مزايررردات اإلسرررالميين اآلخررررين األككرررر أكررربحو 

  حدة

اتصريحات حسين 2011اإلسالمية في مارة \كان السلفيون هم من فجر االستقطاب بصيفته العلمانية

 يعقرروب "وقالرر  الصررر اديق للرردين نعرررم" كمثررالا ولررم يررررفي اإلخرروان ذلرررك، اررم هررم  مرررن كرربفوا جمعرررة

"التطهيررررر وحمايررررة اإلرادة اللررررعبية" بلرررر لها الررررذي جعررررل م هررررا فرررري نتررررر اآلخرررررين "جمعررررة ق رررردهار" وكررررانوا 

أصررررحاب اغلررررب املعررررارك العبايررررة فرررري مجلرررر  اللررررعب البررررب سرررراهم  فرررري ال فررررور م رررره اررررم السررررنوت علررررى 

كران حرزب حلهامعركة األذان داخل املجل ، ومعركرة إلفراء تعلريم اللفرة االنجليزيرة مرثالا، كمرا  وأساسرا 

الخالفيرة، وسراهم باسرتماتته علرى تلرك  1* 2012ال ور هو املدافع األككر شراسرة ع رد سرائر مرواد دسرتور 

املررواداام بانزيرراح اإلخرروان لصررفها فرري خررروج دسررتور غيررر متوافررق عليرره، تررم أخررذ عرردم التوافررق  عليرره ، 

صررررار "مدي ررررة االنترررراج كسرررربب  رئأ رررراب فرررري ازاحررررة اإلخرررروان بعررررد ذلررررك، كمررررا قررررام أنصررررار أبررررو اسررررماعيل بح

اإلعالمي"  للضف  على الق وات الفضائية العلمانية وتةويفها والزامها بتةفيف حدتها، وهو مرا سراهم 

                                                                    

1 *https://www.youtube.com/watch?v=tGbOM_4TJh4  فيديو ياسر برهامي في شرحه

 2112ملا انجزه حزب النور في دستور 
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بعررررد ذلررررك أيضررررا فرررري اسررررتماتة هررررذه الق رررروات الفضررررائية ومررررذيعنها فرررري الوقرررروف مررررع الجررررأش حررررين ازاحترررره 

 لإلخوان ولأ  العن  

د األهرررروج لقيرررادات اإلخررروانا جعلررر  اسرررتراتيجية اإلخرررروان هرررذه املزايررردات اليميبيرررة الجارفةاوفاالسرررتعدا

النبر  بعد الثورة، لأ  البح  عن التوافق مع العلمانيين، بل محاولة احتواء وتوجيم والسيطرة على 

م بررره مرررن 
 
الرررزخم اإلسرررالمي العاماالهيئرررة اللررررعية لإلكرررالح كمثرررالا لينرررون بجميرررع أطيافررره شررربه مرررتحن

لبرربا ويررا للمفارقررة البانسررةاكان نجاحهررا، مررن بررين األشررياء البررب سررهل  وقرر  قيررادات اإلخرروان، املحاولررة ا

ل  اإلطاحرررة  هرررم كلهرررم مررررة واحررردة، بررردون أن تمتلرررك أحرررد أج حرررتهم موقعرررا  االكرررطدام باإلسرررالميين، سرررهس

 مفايرا في الوعي العام، يسم  لها أن تنون حص ا أخيرا لإلسالميين.

أخرا جدا، بملاركته الرمزية، في خطراب االنقرالب العسرنري، وهو رفما ما حاول أن يفعله حزب ال ور مت

لنررن بررال جرردو  بعرردما كرران الحررزب نفسرره بقياداترره مررن أهررم أسررباب االسررتقطاب السيا رراب طررول فترررة مررا 

بعررررد الثررررورة، بررررل كرررران الحررررزب املصرررردر األول لفرسرررران معررررارك االسررررتقطاب الرررردينب اعبرررردامل عم الإلررررحات 

ورة، ما جعل محاولته هذه للتهور متأخرا كرر"حزب مةتلرف عرن بقيرة كمثالافي أغلب أوقات ما بعد الث

 اإلسالميين" مفتقدة ألي مصداقية ع د اآلخرين. 

 الخروج من امليدان، تجذير "الصرع اإلسالمي العلماني": 

انتهر  "امليردان " رمزيرا ع ردما قرام اإلسرالميون فرري جمعرة "اللرريعة وحمايرة الهويرة" للمررة األولرى بررالنزول 

يره دون أي شرعارات عامرة، يمنررن آلخررين االنضرمام إلررنهم فنهرا، كانر  جمعررة موجهرة لخصروم محررددين إل

هررم العلمررانيون وفرردون أي مطالررب مرتبطررة مباشرررة بررالثورة، وكانرر  املرررة األولررى البررب يررؤدل  فنهررا امليرردان، 

 الجمعررة البررب سررتفتت  
ً
سلسررلة متواليررة ويفقررد كررفته الجامعررةاأو علررى األقررل ادعرراءه ذلرركا وهرري إجمرراال

ملرردة سرربتين مررن مترراهرات اإلسررالميين الخالصررة، والبررب سررتزداد بؤسررا، ويقررل أفرادهررا نسرربيا مررع الوقرر ، 

كما سيةلفها في امليدان بعد ذلك بسبتين، متاهرات أخر  علمانية تهترف ضرد اإلخروان وترفرع اللررطة 

 فوق األع اق، إيذانا بانتهاء كل عابء.

 عررن م انرره ال يمنررن بررالطبع اعتبررار "الصررر 
ً
زاحررا اع اإلسررالمي العلمرراني" كررراعا غيررر ذي معنرر ، أو كررراعا م 

األكلي، هو بالطبع الصراع األيديولوجي األككر مخونة بعد الثورة، وكان وجوده بد هيا، لم ينن ذلك هو 

ة طموحهااإلقصاء التام للخرا، الحدة البب كان  كل  األمر املفاجئ، لنن املفاجئ كان مد  اتساعه وحدس

أف رررار مرررا قبرررل الثرررورة عرررن التواطرررؤ، هررري محاولرررة لخفضرررها قلررريال، حصررررها فررري اإلطرررار الرررديمقراطي ورفمرررا 

 املتاهرات املتبادلة، وال جاالت الفضائية، لنن ذلك لم ي  م.

باجروء الفصريل اإلسررالمي األكبرر إلررى االنفرراد ب ررل عرابء، دون أي قرردرة علرى ضررم نخررين إلررى تحالفاتره، اررم 

البرررررررب انترجهرررررررا الررررررررئأ  اإلخرررررررواني، السياسرررررررة البرررررررب كانررررررر  شرررررررديدة الضررررررريق والبرررررررؤة السياسرررررررة  نوعيرررررررة 
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واالرتجاليرررة، كرررران ذلررررك يجعررررل الجهررررة األخررررر  مرررن االسررررتقطاب تقنرررراب "معترررردلنها" أي كررررل هررررؤالء الررررذين 

راه وا على خيارات التوافق والحوار، ألن األخيرين ببساطة لم يعودوا يمتلنون مرا يقدمونره لجمهرورهم، 

افررررررررررررق والحرررررررررررروار، انفلررررررررررررق بمجرررررررررررررد قرررررررررررررار الجماعررررررررررررة اإلسررررررررررررالمية األكبررررررررررررر والحاكمررررررررررررة بتجررررررررررررذير خيررررررررررررار التو 

، فرررري االتحاديررررة، التلنررررؤ فرررري عمررررل انتةابرررررات 2012االسررررتقطابااإلعالن الدسررررتوري املفرررراجئ، دسررررتور 

مجلررر  اللرررعباوهي كلهرررا خيرررارات لرررم تنرررن ضررررورية السرررتمرارهم فررري الحنرررم، أو علرررى االقرررل كررران يمنررر هم 

 ج" أككر جودة لها.البح  عن "إخرا

لنررن بقررراراتهم تلررك، أكرربح  الررروح الفالبررة فرري املعارضررةاأي األككررر قرردرة علررى املزايرردة، واتهررام اآلخرررين 

بالتةررررررررراذلا هررررررررري روح "علمررررررررراناب مبرررررررررارك"االتفنير فررررررررري إقصررررررررراء اإلسرررررررررالميين كلهماولرررررررررم ينرررررررررن غريبرررررررررا أن 

ذاملعارضررررة اإلخرررروان، لقررررد برررردت بعرررري ممثلرررري الثررررورة مررررع أعرررردانها فرررري جمهررررة واحدةاجمهررررة اإلنقا يجتمررررع 

الت اقضات حي ها بي هم، أقل من الت اقي الرئأ اب مع "اإلسالمين"، وكان إكرار اإلخروان املسرلمين علرى 

 عدم الصدام العلنب مع كل من الجأش واللرطة، سببا نخر في إبراز االستقطاب اإلسالمي العلماني.

 اإلخوان و"استقطاب الثورة": 

في تجذير االستقطاب اإلسالمي العلماني، مرة بملاركتهم الواسعة فيه، ومرة بقترل  أسهم اإلخوان مرتين

الفلررولي، بابتعررادهم الترام كجماعررة وتيررار عرن امللرراركة ولررو الخطابيرة فرري املعررارك مررع \االسرتقطاب الثوري

كرررررررل مرررررررن الجرررررررأش  املجلررررررر  العسرررررررنري وقررررررر  حنمررررررره، برررررررل وفررررررري أحيررررررران كثيررررررررة، التبررررررررع برررررررر"حماية سهرررررررر" 

اماسبيرو ومحمد محمرود ومجلر  الروزراء وأحرداث شرارع م صرور كمثالاواعتبرار كرل األحرداث واللرطة

 الصدامية معهم ن يجة لتدخل تطرف اال  وخام  وعاشر، وخط  خارجية لضرب االستقرار.

وكان  "حماية التهر" هذه، هي ما جعل االستقطاب اآلخرر، هرو االسرتقطاب الفالرب علرى معراركهم، فمرا 

اركوا عل ررا ال مررع الداخليررة وال مررع الجررأش، وال مررع الفلررول، ويفضررلون التةطيطررات املفلقررة دامرروا لررن يتعرر

للت ترريم لنيفيررة "تقرريلم أسررافر" كررل مررن الجررأش والداخليررة، فقررد جعلرروا تواجرردهم اإلعالمرري فرري غالبأترره 

 م حصرا في االستقطاب اآلخر

ب الثروري"، لرم يفعلروا ذلرك إال مترأخرين وحب  فري األوقرات، البرب حراولوا فنهرا، الاجروء لرر" كرارت االسرتقطا

جرررردا، وفنثيررررر مررررن اللجرفررررة ورفرررري الحرررروار، مثلمررررا فعلرررروا وقرررر  الجولررررة الثانيررررة النتةابررررات الرئاسررررة فرررري 

، وكما فعلوا في الترويس لإلعالن الدستوري الرذي أكردره مر راب مفاجئرا وفردون اس لرارة أي أحرد 2012

ل رررل "االسرررتقطابات الثوريرررة"اأي املعرررارك الحديرررة مرررع خرررارج الجماعرررة، أي فضرررال عرررن خرررذالنهم املتترررالي 

الجأش أو اللرطةابعد الت ،ي، فحين تب نهم لهذا االستقطاب، أحيانرا، وففعرل الحاجرة الدعائيرة، كرانوا 

ذلررررك م فررررردين، وفطريقررررة شرررربه طرررراردة ألي نخررررر ارررروري، وكرررران يريرررردون مررررن الجميررررع أن يصرررربحوا يفعلررررون 

كأعضاء الجماعة، أي كانوا يبتترون من الجميع أن يةرج في متاهرات تأييد لقرار لم يعلمه أحد بعرد، 
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ولرررررم يس لرررررر فيررررره أحرررررد، وهنرررررذا فقرررررد "كرررررارت االسرررررتقطاب الثوري"ابفعرررررل االسرررررتةدام السرررررا  وفقررررردان 

قيةا بالوق  أي تأاير حقيقي على بقية تيارات الثورة، بالضرب  كمرا فقرد "كرارت اللرريعة" ترأايره املصدا

بالزمن، وفدا التالعب املستمر وتبادل النروتااللريعة، الثرورة، االستقراراشرأئا أفقرد النرروت الثالارة 

 كل رأسمالها االجتماعي ع د ال اة.

 التفاهة املفاجئة: 

األخيرررة وقرر  مبررارك، بقرردرة فائقررة علررى التحرروير بةصرروض مررا يريدونرره بالضررب ،  تميررز اإلخرروان فرري سرر نهم

وأكررب  كررل عررابء مطاطيررا، فررال أحررد يمن رره أن يقررف مررن كالمهررم علررى خصوكررية مررا يريدونرره مررن إسررالم، 

على املعن  املةتلف لر"اإلسالم هو الحل"، على ماهية هذه اللريعة البب يرونها حال ل ل عابء، في الوق  

ن  فيه "اللريعة" للتيارات األككر يميبية شأئا أككر وضوحا، الحدود والحسبة، لرأ  أن االخروان البب كا

لررم ينونرروا يؤم ررون بررذلك أيضررا، ولنرر هم بفعررل التواطررؤ الطويررل علررى عرردم االهتمررام  هررذه املسررائل وجرردوا 

عررررل فررررراغهم أنفسررررهم ال يعرفررررون بالضررررب  هررررل يريرررردونها أم ال، كرررران فلررررل اإلخرررروان وانزيرررراحهم يمي ررررا بف

األيرررديولوجي وففعرررل املزايررردة اليميبيرررة، هرررو بدايرررة نهايرررة الثرررورة، مرررادام بدايرررة نهايرررة "الحرررل" الرررذي كانتررره 

 الثورة.

مررا كلررفته الثررورة باألسرراة، هررو تفاهررة الجماعررة الفنريررة، فراغهررا األيررديولوجي، الررذي ي رري  ألي إسررالمي 

مرل مرع أزمرات الحنرم، والفقردان ال امرل للقردرة علرى املزايدة علنها، وترددها السيا اب، ورعونتها فري التعا

خلق حزام واسرع مرن التيرارات فري ائرتالف يسراعدها علرى مجا هرة أي محراوالت إلزاحتهرا، لرم تنرن الجماعرة 

علرررى قررردر أي مرررن التحرررديات البرررب قبلررر  عرررن طيرررب خررراطر أن تتصررردر لهرررا م فرررردة، بررردون ائرررتالف مرررع أي 

بية اللرعب واللرور  وتردخل الرئاسرة وتلر ل الحنومرة شربه تيارات أخر ، س  اف  الجماعة على أغل

م فردة، وتتحمل مسئولية كل عابء، ام بعد كل ذلك، يتضم أنها لأس  على قدر أي من ذلك، ال تمتلك 

وال قررردرة علرررى تمريرررر دسرررتور  خطرررة محرررددة، لهي لرررة الداخليرررة وال السررر يعاب الحركرررات الثوريرررة اللررربابية 

ة مرتنبب الجرائم بحق الثوار، وال حب  امتالك خطة عل ية لذلك، وال حب  توافقي، وال قدرة على محاسب

قرررردرة علررررى تحييررررد الجررررأش مررررن الصررررراع السيا رررراب، يبرررردو مررررذهال اآلن جرررردا، كيررررف قررررررت مجموعررررة مررررن 

 األةخاض أن تحصل على كل عابء، دون أن تمتلك خطة وا حة ألي عابء؟

 محمد البرادعي كمأزق للثورة:

نرررزول محمرررد البرادعررري ملصرررر، بدايرررة روح معارضرررة جديررردة ملبرررارك، رفررري الحلرررول ، كررران 2010فررري فبرايرررر 

الوس  مع ال تام وال لب  بلروا كلبة للدخول للسياسة، كان مما أسهم في م   الرجل مصرداقية 

االجمعيرة الوط يرة للتفييرر، مقاطعرة انتةابرات البرملران 2010في جديته وق  الحراك املعار  ملبرارك فري 

الثررورة، لنرررن نفررر  ذلررك التعرررالي عررن السياسرررة الرررذي كرران إيجابيرررا قبررل الثرررورة، سرررأتحول  ا اررم فررري2010
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ألحررد أكبررر ملررنالت الثررورة البررب لررم ترر  م فرري الررتةلص م هررا سررريعا، وهررو محمررد البرادعرري نفسرره، الرجررل 

م الذي انحاز م ذ ت ،ي مبارك، لخيارات شرديدة الفوقيرة واالبتعراد عرن الحردث، والرغبرة امل فرردة فري رسر

خريطرررة طريرررق، تبررردأ بدسرررتور ينتبررره معي رررون مرررن العسرررنر، ارررم ان رررحابه مرررن االنتةابرررات الرئاسرررية، ارررم 

ملراركته فرري جمهررة اإلنقراذ، برردون أي تحفتررات علررى أعضرانها، اررم أخيرررا تتررويس ملروار كامررل مررن الخيررارات 

حركررة لقراراترره، السرأئة، بامللرراركة "امللررهدية" فرري االنقرالب العسررنري دون حبرر  أن ينررون أحرد القررو  امل

مقابررل الحصررول علررى خارطررة الطريررق األولررى البررب تم اهااالدسررتور أوالااررم خسررارته املعركررة الداخليررة فرري 

جمهرات االنقرالب، لصررالم الجمهرة الفلوليرة الخالصررة، وسرنوته املسررتمر عرن شررح مواقفرره املتتاليرة لتيرراره 

األمرور هنرذاامجرد إعالنرات لخيرارات غيرر إال ب ف  التعالياما يجري خطأ، ما يحدث كاراة، لرن تسرتقيم 

مفصلة وال ملروحة، وتلبه تمامرا فري تعالنهرا وع جهيتهرا، تعرالي قيرادات اإلخروان علرى أعضرانهم، واخترتم 

محمررررد البرادعرررري الحفررررل، بررررالرجرة مررررن البلررررد بعررررد فرررري رابعررررة، وعرررردم الحرررردي  عمررررا جررررر ، وعرررردم حبرررر  

البررب كانرر  موجررودة فرري معسررنر االنقررالب، ملرراذا لرررم اللررعور بمسررئولية شرررح مررا حرردث، ماهيررة التباي ررات 

يستقل بعد مذبحة الحرة الجمهوري أو بعد تفويي الجأش ومذبحرة امل صرة، ماهيرة املفاوضرات البرب 

 يفتر  أنه كان يعول علنها في عدم في االعتصام، على ماذا كان رهانه وهو يلترك في االنقالب؟

ت الثرررورة الخاسررررة، ولرررم ينرررن بعيررردا فررري تصررررفاته عرررن الررروعي تمامرررا كررراإلخوان، كررران البرادعررري أحرررد رهانرررا

اللررعبب برره قبررل الثرررورة كررر"أج بب"، ولررم يرردخر هرررو وسررعا فرري إابررات ذلرررك، بمجرررد اسررتقالته مررن م صررربه، 

 سافر لبالده مرة أخر ، وكم  تماما.

 الثورة املضادة، في البداية يستهزئون بك:

ن االرت ان لنون "الثورة لم تبتصرر ابردا"، التحليرل شربه لأ  ه اك تحليل أككر خداعا لهزيمة الثورة، م

الفيبررب الررذي يررر  أن خطررأ الثررورة هررو "أن ررا ترك ررا امليرردان مبنرررا" أو "الثررورة لررم تتفررق علررى مرةررم واحررد 

للرئاسررة"، التحليررل الررذي يجعررل الهزيمررة قائمررة مررن البدايررة، ومادم ررا لررم نبتصررر أكررال، فررال أحررد يتحمررل 

 عبء الهزيمة!

نررر ، انتصررررت الثرررورة مبنررررا، انفرررت  مجرررال عرررام واسرررع لاحركرررة، أنلرررأ الجميرررع أحزابرررا وحركرررات علرررى الع

عل يررة، نتررم الجميررع مترراهرات ومسرريرات تتطالررب بررأي عررابء يريدونرره، تررم عمررل انتةابررات مجلرر  شررعب 

وانتةابرررات رئاسرررية نز هرررة لحرررد كبيرررر، وحبررر  الصررردامات برررين بعررري فصرررائل الثرررورة والجرررأش والداخليرررة، 

دة، ولرم تاحقهررا اعتقراالت واسررعة أو توجريم جرردياال يمنرن كسرررها لحريرة الحركررة، امتلنرر  سلر  محرردو 

تيارات الثورة على اختالفها م ابر إعالمية وصحفية مؤارة، وأكب  النثيرون من تيارات معارضرة ملبرارك 

نوابرررا فررري مجلررر  اللرررعب أو اللرررور  ارررم أكرررب  ه ررراك رئرررأ  وحنومرررة مرررن اإلخررروان، ال أدري فعرررال كيرررف 

 يستقيم القول بأن نتام مبارك لم يسق  أبدا؟!
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لررررررم تنررررررن الثررررررورة املضررررررادة بمنوناتهررررررا األكرررررريلةارجال أعمررررررال مقرررررررفين مررررررن مبررررررارك، الداخليررررررة، قيررررررادات 

الجأشاقررادرة ملرردة سرر ة كاملررة، علررى مهاجمررة الثررورة، وتطلبرر  األمررور شررهورا طويلررة، حبرر  برردأت طالنررع 

، لرررم ينرررن ه ررراك أي 2011جرررزم أنررره علرررى األقرررل طررروال عرررام الثرررورة املضرررادة فررري التهرررور بجررررأة، يمنرررن ال

 ت تيم جدي لبقايا ال تام، استعدادا لالنتفا  على الثورة.

بحواضررررررررن شررررررررعبية لأسرررررررر  قليلررررررررة داخررررررررل  -كمررررررررا أي اررررررررورة مضررررررررادة  -لقرررررررد احتفترررررررر  الثررررررررورة املضررررررررادة 

الثراني وبعرده املجتمعالعلها تمثل  بوضوح وق  الثورة فري التعراطف اللرعبب الواسرع مرع خطراب مبرارك 

مباشرررة موقعررة الجملابحصررون لهررا داخررل ال تررام، الررذي لررم يسررق  كررامال، النثيررر مررن رجررال األعمررال، 

النثيرررر مرررن قيرررادات الجرررأش، النثيرررر مرررن داخرررل القضررراء، ارررم الداخليرررة بلررر ل كامرررل كانررر  فررري يرررد الثرررورة 

ا باسررتمرار للترررويس ملررا املضررادة، وكانرر  بعرري األج حررة داخلهررا ال تررزال تمتلررك أذرعررا إعالميررة، تسررتةدمه

تريررد، وكانررر  ت سرررلل وتن سرررب أمررراكن ومسررراحات بفضررل مسررراعدة اآلخررررين لهرررا، ولرررأ  بسررربب مؤامراتهرررا 

 شديدة التعقيد على الثورة.

برردأت طالنررع الثررورة املضررادة، بلرر ل شررديد الهزليررة، مترراهرات متباعرردة أيررام محاكمررة مبررارك ال تزيررد فرري 

تررررواهر اإلعالميةاكررررفحة أنرررا نسررررف يررررا ريررر ، أحمررررد سرررربايدر، أعررردادها عررررن علررررات، ولررررم تنررررن تلرررك ال

املاحررن عمرررو مصررطفف، توفيررق ع اشررةا فرري برردايتها تفعررل سررو  اسررتجالب ال ررخرية اللررديدة مررن مررد  

ابتعاد هؤالء عن الواقع، لنن هذه التواهر وغيرها كان  بالوق  تن سب حيرزا إعالميرا متزايردااال يمنرن 

ة للق وات مثالا، وفالوق  كان  تن سب جمهرورا متزايردا، حبر  إن مرا اس بعاد كلة ذلك بتعليمات أم ي

برردا فرري البرردء ةخصررا ال يجلررب ل فسرره سررو  ال ررخرية مثررل توفيررق ع اشررة  انتهرر  بعررد سرر ة ونصررف مررن 

 .2012الثورة، إلى أن يصب  أحد املذيعين األككر شهرة وتأايرا في جماهير كبيرة وق  االنتةابات الرئاسية 

ول السرريع لهرذه الترواهر مرن سرواهر مضرحنة، إلرى سرواهر شرديدة الجديرة، وأحرد تنرتالت لقد كران التحر

القررو  اإلعالميررة، موازيررا لتحررول نخرررر فرري تفطيررة اإلعررالم لررر"شباب الثرررورة" مررن أبطررال خلصرروا البلررد مرررن 

دينتاتوريرررررة طاغيرررررة، إلرررررى "شرررررباب مفيرررررب" و"شرررررباب يتلقرررررف تمرررررويال خارجيرررررا"، وهرررررو مرررررا لرررررم ينرررررن املجلررررر  

ي وبعرررري أجهررررزة األمررررن هرررري فقرررر  مررررن أسررررهم  فيه.م ررررذ ت ،رررري مبررررارك، أسررررهم اإلخرررروان بلرررر ل العسررررنر 

إبريررل واالشررتراكيين الثرروريين، وتب رروا نفرر  الخطرراب  6حما رراب، فرري الحمررالت اإلعالميررة علررى حركررات مثررل 

الررذي تب رراه املجلرر  العسررنري بةصرروض هررذه الحركررات، مررن اتهامررات بررالتةوين والعمالررة والتمويررل مررن 

، كمررا اشررترك كررل مررن اإلخرروان والسررلفيين فرري الترررويس لسياسررة املجلرر  العسررنري عررن االسررتقرار الخررارج

ورفرري الحراكررات العماليررة، وكانرر  التيررارات اإلسررالمية ترجررو مررن ذلررك إزالررة أي شررنوك داخررل املجلرر  

لنيفية  العسنري من ناحيتها، والترويس ل فسها على أنها الوحيدة البب تلترك معه في "ر يته السياسية"

الترروي  لتعررديالت الدسررتور العبايرة فرري مررارة إدراة الربالد، وفرردأ ذلررك مبنررا جرردا م ررذ اشرتراكهما معررا فرري 

، واسررتمر شرربه التبسرريق والتهدئررة لسرر ة علررى األقررل، حبرر  برردأ الجررأش يمتلررك قرروة للقيررام بضرررفات 2011
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الرئاسررة كمثالاوبلرر ل ضررد اإلخواناحررل مجلرر  اللررعب، اإلعررالن الدسررتوري املنمررل أا رراء انتةابررات 

 .ضده عام كان اإلخوان نخر فصيل بدأ الجأش بالقيام بحمالت إعالمية واسعة 

بررردأت "الثرررورة املضرررادة" ب  تررريم نفسرررها، افتتررراح ق ررروات خاكرررة جديررردة بتمويرررل  رررخم، تنترررل  2012فررري 

مثل  "فلول ال تام" ورجال أعماله، بل ل متماسك مع أحمد شفيق، بتمويل ودعم شبه علنب من دول 

اإلمرراراتا كرران ضرراحي خلفرران قائررد شرررطة دبرري وقتهررا، كررريحا وحررادا فرري دعمرره للررفيق وعدائرره لجماعررة 

وتزامن ذلك، مع تراجع نسربب للرعبية اإلخروان بعرد  اإلخوان، وكان من أول نلروا إشاعة فوز شفيق ا،

 هرا حسرب  علرى "أكروفات" و"اسن لات" مجل  اللرعباالبب ترولى السرلفيون فري األغلرب القيرام  هرا، لن

اإلخواناوتحميل اإلخوان مسئولية عدم تفير األوضاع املعأليةارغم أنهم لرم ينونروا قرد شر لوا حنومرة 

أكرررالا وكررران ذلرررك سرررببا فررري خطررروة الهرررروب لخمرررام، بترشررري  اإلخررروان لخيررررت اللررراطر ارررم محمرررد مر ررراب، 

ة املضررادة" لررم تعررد ضررعيفة وفوكرول كررل الطرررفين لاجولررة الثانيررة فرري االنتةابررات، كران وا ررحا أن "الثررور 

كما كان  م ذ عام ونصف ، حصل شفيق على نصف أكوات امل تةبين، ولم يسأل اإلخوان ولو لاحتة 

 عن معن  ذلك، واستمروا في نرجهم وحيدين.

بوكرررول اإلخواناالجماعرررة امل تمرررة البرررب تعمرررل م فرررردة، وال تتفررراو  إال مرررع الجأشاللسرررلطة، وبعرررد أن 

كررروتوا للررررفيقا الثرررورة املضرررادة علرررى حنررررم اإلخررروان، أكرررب  أمرررام الثررررورة % 28اخترررار نصرررف اللرررعبا

املضررادة، للمرررة األولررى، مررا كانرر  تفتقررده مررن البدايررة: عرردو وا ررم وكررري ، يمنررن الحلررد إعالميررا ضررده، 

كرران الت رروع واالختالفررات النثيرررة وقرر  الثررورة، هرري مررا كررعب املهمررة علررى إعررالم مبررارك وأجهررزة أم رره، أن 

يفررررا مررررن كررررل هررررؤالء، املهمررررة أكرررربح  أسررررهل، ولررررم يحرررراول اإلخرررروان مسرررراعدة أنفسررررهم، يصرررر ع وحلررررا مة

بالوقررررررررررر ، ومرررررررررررع املعرررررررررررارك املتتاليرررررررررررة مرررررررررررع بقيرررررررررررة معسرررررررررررنرات الثورةاالدسرررررررررررتور الرررررررررررذي كتبررررررررررره اإلخررررررررررروان 

، أحرداث املقطرما كانر  2013ي راير  25اإلعالن الدسرتوري، فري اعتصرام االتحاديرة، أحرداث  وحدهم، 

 وأسهل، ولم يرد اإلخوان التراجع خطوة واحدة."شيط ة اإلخوان" أسهل 

وفرررري هررررذه األجواءاتحديرررردا م ررررذ اإلعررررالن الدسررررتوريابدأت بعرررري معسررررنرات الثررررورة تتنتررررل مررررع بعررررري 

خصرررررومها، وفررررردأ يحررررردث تواطرررررؤ مرررررن أغلرررررب "الثررررروار" علرررررى عرررررودة "الفلرررررول" للملرررررهد، فلرررررم تعرررررد "ملرررررأ  

 للثورةاحذرت وق  اعتصام التحرير 
ً
ا مرن "حمراة" والجهرات امل دسرة وكررح  أن  الحديدي" مثال عدوس

ت ،ي مبارك يعنب خسارة كل عابءا بل أكبح  وجها إعالميا مقبروال يستضريفه باسرم يوسرف ويمازحره، 

كرررأن لررررم يحرررردث أي عررررابء، وأكرررب  باسررررم يوسررررف الوجرررره اإلعالمرررري األبررررز، كرررراحب أكبررررر برنررررامس سيا رررراب 

ن يقابل من عموم مؤيدي اإلخوان بمزيد مرن ساخر، يبتتره الجميع، لير  مخريته باإلخوان، وهو ما كا

 ال خرية والتصعيد املضاد.

فلرررررررررل اإلخررررررررروان فررررررررري أهرررررررررم اختبرررررررررار للسرررررررررلطة، اختبرررررررررار القيرررررررررام  ه يرررررررررة أيديولوجيرررررررررة ت ررررررررري  لهرررررررررم شررررررررررع ة 

ممارستهماكسلطةا للع ف، كانوا قد وكرلوا للسرلطة ب صرف األكروات، ارم أكربحوا يفقردون أنصرارهم 



 

14 

www.fairforum.org 

ات مع الجميع، وكان  الثورة مازال  لهرا القردرة علرى رفري القمرع، فلرم بمرور الوق ، ويدخلون في خالف

يرر  م اإلخرروان فرري "شرررع ة عرر فهم" لوجررود مقاومررة قويررة، ولررم يفهررم اإلخرروان أن الطريررق الوحيررد لخلررق 

كبيررة مةتلفةالخسرف كرران الجرأش فري انقالبرره  شررع ة لع رف جديررد، هرو تحرالف واسررع جردا برين تيررارات 

هررم هي لرررة الداخليرررة والجررأش بلررر ل فعررال، يم رررع أي انتفاضرررات مررن هرررذين الجهرررازين واعيررا لهرررذاات ي  ل

ضرررررررردهما، كمرررررررررا يحقررررررررق مطالرررررررررب الثررررررررورة بةصررررررررروض الداخليررررررررة، وكررررررررران وا ررررررررحا أن محررررررررراوالت الهي لرررررررررة 

امل فرررردةاتعيين قيررررادات جديرررردة مقرفررررة، فضرررل الضررررباا القرررردامفالن يررررتم تلقنهررراا شررررعبيا أو مررررن داخررررل 

حررراوالت إكرررالحية تلبرررب مطالرررب الثرررورة، برررل سرررأتم تلقنهرررا علرررى أنهرررا محررراوالت األجهرررزة نفسرررهاا علرررى أنهرررا م

"أخونة"، لن تبتس سو  ذعر مجتم ي، وانتفا  داخلي متماسك من قلب األجهزة ذاتها، وإذن استعداد 

 كبير لالشتراك في مفامرات ضد سلطتهم.

 ألي عررابء، كمررا إنهررم لأسرروا فرري هررذه اللررهور القليلررة، كرران قررد أكررب  وا ررحا أن اإلخرروان ال يمتلنررون حررال 

برررالقوة البرررب تجعرررل ال ررراة  هرررابونهم، ولأسررروا حبررر  مسررريطرين علرررى الداخليرررة أو الجرررأش، فمرررثال سرررمح  

بحرررررق أغلررررب مقرررررات اإلخرررروان، علررررى أيرررردي "متترررراهرين"، كمررررا لررررن ي  حرررروا فرررري  2013الداخليررررة فرررري ي رررراير 

القرروي الرذي يجررب تببيرره، أكررب   بمتهررر  اشر باكاتهم املتعررددة مررع اآلخرينااالتحاديررة، املقطمافري التهررور 

وا حا لاجميع أنهم يتجهون للتصعيد والسيطرة على كل عابء م فردين، وأنهم شديدو الضعف ويمنرن 

بسهولة اإلطاحة  هم، في نف  الوق ، كان اإلخوان على كل حال، الحالة املثالية ليبتفي ال اة علنها، 

 لجميع أنها لأس  قادرة على أي عابء.سلطة مج ونة تصعد األمور بال حساب، ويعلم ا

، كرران يمنررن تج ررب ذلررك بررإجراء انتةابررات 6\30رغررم كررل ذلررك، لررم تنررن األمررور ذاهبررة ا بالضرررورة ا إلررى 

ملجلررر  اللرررعب ا وهرررو مرررا يبررردو أن اإلخررروان فررري أحرررد خيررراراتهم األشرررد غبررراء لرررم يسرررعوا إليررره بلررردة ا، أو 

م يفعلروا ذلرك أيضرا ا حبر  فقردت بعري الإلخصريات وهرم لر باالبتداء بمصالحة سياسية مرع اآلخررين ا 

اإلخوانية ذات القبول املجتم ي الواسع، فقدت ذلك القبول  بسبب انفماسها في االستقطاب، فلم يبق 

 لإلخوان أواخر حنمهم، أي رمز مجتم ي، يحتف بإجماع شعبب على اإلطالق.

فررررري موضرررررع مرررررخرية ومزايررررردة مرررررن فررررري نفررررر  الوقررررر ، كررررران أصرررررحاب الحلرررررول التوافقيرررررة أو الديمقراطيرررررة، 

الجميع، فال أحد غدا يريد التوافق، ورفما ينون ذا داللة ه ا أن كال من أنصار الجأش وأنصرار اإلخروان 

يفضرررلون التعبيرررر عرررن حرررزب مصرررر القويةاالرررذي يتزعمررره أبوالفتررروح ويبررردو حريصرررا علرررى التوافقابرررر"حزب 

هررذا، موقررف "مررانع" ال يليررق باملرحلررة، وأن  مصررر الطريررة"، ألنهررم يرررون أن موقفرره الباحرر  عررن التوافررق

"القررروة" البرررب يريررردونها هررري القررروة فررري االنضرررمام الحاسرررم ألحرررد املعسرررنرين، كمرررا أكررربح  هوايرررة شرررعبية 

املزايرررررردة علررررررى "عاكررررررري الليمررررررون" ا وهررررررم مررررررن قرررررررروا انتةرررررراب محمررررررد مر رررررراب فرررررري الجولررررررة الثانيررررررة مررررررن 

دة، لاحنرررم ا وأكرررب  وا رررحا أن أحررردا لرررم يعرررد الثورة املضرررا\االنتةابرررات، لاحيلولرررة ضرررد وكرررول شرررفيق

راغبا وال قادرا على مواجهة الفضب اللعبب املإلحون ضد اإلخوان أو الدفاع ع هم أو اقتراح توافق هرم 
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أنفسررهم ااإلخررواناال يرفضررون شررأئا قرردر رفضررهم إيرراه، كمررا لررم يحرراولوا امتصرراض الفضررب اللررعبب بررأي 

 الجميع، كان ال ل يعرف أنها لأس  في كالحهم.وسيلة، وفضلوا الذهاب ملواجهة كفرية مع 

لررم ينررن قررد بقرري إذن للثررورة املضررادة مررا تفعلرره سررو  خطررة "الاحتررة ال هائيررة"، وكانرر  "حركررة تمرررد" هرري 

تلك الخطوة، البب فضل اإلخوان مواجهتها بطريقة عي األكابعالن ن  ازل عن أي عابء، وسيمر اليروم 

كررريل األسرررابيع األخيررررة لإلخررروان، تبررردو كلهرررا تفاكررريل تنتينيرررة، ويرررذهب ال ررراة لبيررروتهم ونبقرررف نحناوتفا

بعضرررها كررران سررريفير فررري األحرررداث، لن هرررا لرررم تنرررن لتفيرررر امللرررهد النلررري ملرررا وكرررل ا إليررره، لقرررد ملحررر  الثرررورة 

 املضادةاتحالفات الجأش واملةابرات والداخليةاألول مرة، فركة لالنتصار، ولم يفوتوها.

 على بدء: ملاذا لم يقم
ً
 اإلخوان بالثورة على مبارك؟  عودا

لطاملررا كانرر  هررذه الرجررة الرئأسررية فرري ال قاشررات الداخليررة اإلخوانيررة، حررول ملرراذا ال يقرروم اإلخرروان بعمررل 

متاهرات واسعة، يتمن ون فنها من إسقاا السلطة، كان  الرجة: أنه في حال فللهم في ذلك، فسوف 

ي ضمون معهم فري املسريرات، لرن ي ضرموا إلرنهم وهرم يتلقون الضرفات األم ية وحدهم، وهؤالء الذين قد 

يرررردخلون ال ررررجون، بررررل اسررررتةدم بعرررري اإلخرررروان تلرررررك الرجررررة لتبريررررر تةرررراذل الجماعررررة عررررن االنضرررررمام 

 ملعار اب املجل  العسنري في احتجاجاتهم وق  ما كان يدير البلد. 

واسررعة، طررول فترررة  برربعي القسرروة، يمنررن القررول إن مررا م ررع اإلخرروان مررن القيررام باعتراضررات جماهيريررة

مبرارك، كران خرروفهم مرن "شررب  مذبحرة رابعرة" املذبحررة البرب لررم تنرن حردا  قرر ، ولن هرا كانرر  سراك ة فرري 

الخيال كإم انيرة مرا محتملرة، والبرب لرم تحردث فري الثرورة ألنهرم هرم مرن انضرموا لل راة، ولرأ  مرن انضرم 

قررررا فعررررال، أنرررره بعررررد حرررردوث الثررررورة ال رررراة إلررررنهم، وألن الثررررورة أيضررررا لررررم تفلررررل فرررري حي هررررا، ومررررا يبرررردو مفار 

هررذهاالبب رفضرروا دومررا املبررادرة  هررا خوفررا مررن املذبحررةا وبعررد وكررولهم للسررلطة، سرريةتارون حي هررا نفرر  

الخيار الذي رفضوه قديما، القيام م فردين بمفامرات احتجاجية جذرية واسرعة، دون رغبرة فري ضرم أي 

لذي طاملا هرفوا م ه س وات طويلرة يةررج إلرنهم أحد إلنهم، و هتافات إسالمية خالصة، ما جعل اللب  ا

 أخيرا، كقدر إلهب ال يمنن للم اورة البلرية الضعيفة أن تحتال عليه.

 :  6\30نهاية عالم ما قبل 

اآلن نحن أمام جماعة  خمة، ن ح  بعد اورة، في الوكول لاحنم، امتلن  ق وات فضرائية، كران لهرا 

وشرر ل  حنومررة وكرران لهررا رئررأ  جمهوريررة، وبعررد االنقررالب مئررات األعضرراء فرري مجل رراب اللررعب واللررور  

أحررد  علرى حنمهرا عسرنريا، أكرب  لهرا نالف املعتقلرين، الرذين لفررا تنكرل حواضر هم اللرعبية، لرم ير  م 

هؤالء اآلالف في ك ع قضية عامة، يمنرن لاجميرع التعراطف معهرا، يبردو ذلرك شرأئا مؤسرفا ومؤملرا جردا، 

لثروار تعراطف ال راة، ملجررد أنهرم إخروان، ولن ره أيضرا ذو داللرة قويرة علرى أن يفقد اآلالف مرن األبريراء وا
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امررن االسررتقطاب الررذي أسررهم  الجماعررة فرري إشررعاله، وذو داللررة علررى نوعيررة فرررض الجماعررة فرري العررودة 

للسياسة أو للسلطة مرة أخر  كر"أمل عام"، إذ يبدو أن االستقطاب بلر له وحدتره ومرداه الرذي تنرون، 

 سريعا وكيفيا ع ه بسهولة.  ال ي ي  تراجعا

، بةرروج هرذه األعرداد الهائلرة البرب ترغرب أغلبيتهرا فري أن 6\30يمن  ا الحدي  عن نهاية كرل مرا كران قبرل 

ا ال يمنرن ألحرد أن يتعامرل مررع الحردث كأنره مجرررد 2011ي هرب الجرأش كرل هررذا القلقاالرذي بردأ فري ي رراير 

ه السيا رراب وموقعرره الخطررابي قبررل ذلررك، مرررة أخررر ، ال يمنررن ألحررد أن يعررود إلررى م انرر "مترراهرة أخررر "، 

لقد تم خلق عالم جديد للمرة الثانية في خالل ارالث سر وات، عرالم جديرد ال يعررف التواطرؤ القرديم برين 

التيررررارات السياسررررية، عررررالم يترررردخل فيرررره الجررررأش ب ررررل اقلرررره فرررري السياسررررة، ويرتنررررب فيرررره مررررذاب ، يتواطررررأ 

اإلخرررروان فرررري كررررل محرررراوالتهم لتفييررررر مرررروازين القررررو ، بسرررربب النثيرررررون علررررى غرررري الطرررررف ع هررررا، ويفلررررل 

، وت  هب فقاعة "الج اح الديمقراطية في السلطة" لأستوي الجأش م فردا 6\30تمسنهم بعالم ما قبل 

علرررى كر ررراب سرررلطته، ويقبرررع غالبيرررة قيرررادات اإلخررروان فررري ال رررجون، وتبتهرررب أحرررزاب مرررا بعرررد الثرررورة كلهرررا 

 عمليا.عمليا، وتبتهب أيضا حركات ما ق
 
 بل وما بعدها اللبابية

بررررب ء شررررديد، اإلخرررروان ين لررررفون بررررب ء، أن ملرررر لتهم مررررع  ويبرررردو أن اسرررر يعاب مررررا حرررردث يررررتم، ولنررررن 

االنقرالب العسرنري، هررو وقروف غالبيررة ال راة معرره، ولرأ  ضرده، وين لررف العلمرانيون بررب ء ماهيرة مررا 

ن سررو  انقرالب عسررنري مرردعوم شررعبيا، اعتبرره النثيرررون مرر هم فري البدايررة "موجررة اوريررة اانيرة"، ولررم تنرر

كمرررا يررردركون الرررثمن الحقيقررري لررررغبتهم فررري إقصررراء اإلخررروان بلررر ل كامرررل، الرررثمن الرررذي لرررم ينرررن أقرررل مرررن 

تقرررويي كامرررل املجرررال السيا ررراب، وقترررل أي مسررراحة حركرررة اك سرررمها ال ررراة سرررواء فررري عهرررد مبرررارك أو بعرررد 

 ة.ت حيه، والت ازل عن أي "حقوق" من سبة بةصوض ع ف الداخلي

، بمعنرر  انتهرراء القردرة علررى اسررتعادته، ببسرراطة، أي اررورة قادمررة، هرري اررورة 6\30لقرد انتهرر  عررالم مررا قبررل 

جديررردة، ولأسررر  "اسرررتعادة لللررررعية" أو "إحيررراء للثرررورة"، أي عرررابء سررريحدث هرررو عرررابء جديرررد تمامرررا، ال 

نفقرد القردرة علرى يرفطه بما سبقه سو  قردرت ا علرى الرتعلم ممرا حردث، "لسر ا اسرتا اء تاريةيرا"، وحرين 

اإلجابررة، سررأبدأ اآلخرررون فرري ذلررك، اآلخرررون الررذين س  ررا أن ررا كرربب ا علررنهم لع ررة إلهيررة فرري الثررورة، وس  ررا 

 ذلك كاٍف جدا.

 إعادة اختراع األشياء: 

يبررردو مثيررررا لل رررخرية املريررررة أيضرررا، أن رررا سلل رررا بعرررد الثرررورة نس لرررهد باملوقولرررة اللي أ رررة عرررن أن "القرررديم 

د لرررم يولررررد بعرررد"، لنررررر  بعرررد ذلررررك أن القرررديم ينررررحو كزومبرررب س  ررررا أن رررا قتل رررراه بةمسررررين ي هرررار، والجديرررر

ركاكررة، فررإذا أشررال ه ي ضررم بعضررها إلررى بعرري، وإذا يررداه تبرردنن بررالتحرك، يحرراول ال هررو  علررى قدميرره 
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ويفلرررل، اررررم يحرررراول ويرررر  م، اررررم يةطررررو إلررررى الجديرررد فرررري مهررررده، وية قرررره تمامررررا، القررررديم اسررررتعاد الحيرررراة، 

 مات في مهده. والجديد

املؤسف الحقيقي، أن ا بعد زهو االنتصارات األولى، وبعد كل هذه التضرحيات، نجرد أنفسر ا ننزلرق برب ء 

وترردرج تجرراه أول الطريررق مرررة أخررر ، جماعررات إسررالمية مسرراحة، سررأتم هزيمتهررا عسررنريا، لي بقررف فئررات 

أف ارهرا وتلرارك بالوقر  فري ب راء  إسالمية أككر مديبية وأقرل ع فرا، تبردأ مرع الوقر  برإجراء تراجعرات علرى

تواطؤ عام، على عدم اختيار مد  جديرة إجاباتهرا الخاكرة بةصروض اللرريعة واإلسرالم والديمقراطيرة، 

ولتبدأ كتلة أخر  من العلمانيين بإجراء نف  التراجع، البدء مرة أخر  بالتمييز بين اإلسرالميين بعضرهم 

واحردة، ل صررل فرري ال هايررة إلررى مررا كرران بالبسرربة لررر"جيل  وبعري، عرردم جررواز وضررع اإلسررالميين كلهررم فرري سررلة

الثورة"، هو أكال بداية كل عابء، ال أسن أنه قد ينون من املقبول مرة أخرر  أن تتصردر تيرارات واسرعة 

للمعارضرة، بردون أن تمتلرك أي بررامس ملموسرة، وتصرورات شربه وا رحة عرن انحيازاتهرا السياسرية، وفري 

ا تريده تحديدا، املل لة الحقيقية أيضا أن هذا أكال، نف  الوق  يتم التواطؤ على ع دم مساءلتها عمس

 لم يعد ممن ا مرة أخر .

 ملاذا لم نعد نمتلك حلوال؟:

ملررراذا لرررم تررر  م املتررراهرات الضرررخمة مرررا بعرررد مذبحرررة فررري رابعرررة، فررري إسرررقاا ال ترررام، أو خاخلتررره؟ ملررراذا 

لررم تعررد ه رراك قرردرة ولررو علررى مجرررد "ادعرراء اسررتمر حنررم  هررذا الطفيرران والقمررع املج ررون؟ ببسرراطة، ألنرره 

تمثيل اللعب"، كان اإلخروان مردركين أنهرم يواجهرون "اللرعب اآلخرر"، و هرذا لرم ي ضرم لهرم أي أحرد مرن 

هذا "اللعب اآلخر" خلية انتقام اإلخوان حين تمن هم، لم يسرق  الحنرم العسرنري، ألن كرتال  رخمة 

 طره أفضل من خطر سقوطه.من اللعب ومن الفاعلين السياسيين، كان  تر  خ

وإن كان ال سا ل: ملراذا لرم يعرد بوسرع الفراعلين السياسريين الرذين مرازالوا علرى خيراراتهم القديمرة بتأييرد 

 اقتراح "حلول توافقية وديمقراطية"؟ اورة ي اير 

ببسرررراطة  ألن ررررا اآلن نعلررررم عرررردم فاعليررررة أو واقعيررررة "الحررررل الررررديمقراطي"، ال نملررررك أن نررررراهناأو نصرررردق 

بياا على "ديمقراطية" أي طرف من األطراف السياسية، ال يمن  ا الرهان على اإلخوان، كفصيل أكبرر قل

داخل الحركة اإلسالمية يمن ه ترويي التيارات األككر ع فا، لم يفعل اإلخوان بعد الثورة، إال العن ، 

ر االنقرالب
س
العسررنري بعرد املررذاب   لقرد روضرتهم القررو  األككرر يميبيرة لصررالحها، ولرأ  العنرر ، واآلن جرذ

ر 
س
أ ككررر نزعررة الع ررف واالنتقررام، وعليرره، نحررن نعلررم اآلن أن "االنتةابررات" لأسرر  حررال،  البررب قررام  هررا، جررذ

وألن ه رراك وزيررر دفرراع اسررتطاع بعررد مترراهرات  ررخمة، أن يطرررد رئأسررا م تةبررا مررن السررلطة، ويعتقلرره، 

ع مررن القررو  العلمانيررة، وهررو مررا سرريجعل دون أن يالقرري ذلررك غضرربا شررعبيا كبيرررا، وفتواطررؤ واشررتراك واسرر
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 ش ليا، كما طردتها قربلهم التيرارات 
ً
اإلخوان يطردون فنرة "حل االنتةابات" هذا لخبد، ا إال إذا كان حال

 امللاركة في االنقالب، إال ش ليا كذلك.

علرررى  واآلن نجررد أنفسرر ا بصررراحة ووضرروح، أمررام أسررئلة شررديدة التعقيرردة تبرردو أكبررر مررن قرردرت ا الحاليررة

اإلجابرررة: مرررا هرررو الحرررل إذا لرررم ينرررن ديمقراطيرررا؟ كيرررف يمنرررن مواجهرررة حنرررم عسرررنري مج رررون لررره قاعررردة 

شررعبية كبيرررة؟ كيررف يمنررن لاحررل أن ينررون ديمقراطيررا أكررال فرري حالررة حرردوث حررراك شررعبب واسررع يضررع 

يررة عررودة السررلطة بررين قوسررين، أو يلقنهررا إلررى اللررارع، مرراذا يمن  ررا أن نقترررح حي هررا؟ هررل يتةيررل أحررد إم ان

جماعررة اإلخرروان بلرر لها الحررالي، إلررى السرراحة السياسررية مرررة أخررر ؟ ملرراذا لررم تحرردث انلررقاقات واسررعة 

داخررل الحركررة، إلكسررا ها مرونررة أكبررر فرري وجرره الضرررفة األم يررة؟ مرراذا يقترررح اإلسررالميون؟ مرراذا يقترررح مررن 

 كمد من املدافعين عن حقوق اإلنسان؟ هل ع د أي أحد أي حلول؟


