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مدخل
ال أزال أذكررر لررلن ،الاحتررة البررب اسررتقبل
أجل

هررا ،خبررر سررقوا زيررن العابرردين علرري ،دينترراتور تررون  ،ك ر

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
غريبرا جردا ،بالبسرربة إلي را ،هرو كيررف أكرال ك ااوك را برردأنا بالفعرل نرت لم بصرريفة املا راب ،فسرقوطه كرران
يقيبياانحتمررل الدينتاتوريررة ،وكيررف تمنررن حف ررة مررن العسررنريين البلررداء مررن حنررم بررالد واسررعة ،مثررل
بالدن ررا ،دون أي ك ررعوفة ،كي ررف ل ررم تك ررر ش ررعو ها مبن رررا ع ررن ذل ررك ،وت ررزيحهم ،ك رران ذل ررك يب رردو س ررهال ج رردا،
أعتقررد أن تررأاير الثررورة التونسررية فرري سرررعتها وحسررمها ،كرران ذلررك تحديرردا ،فررت أفررق جديررد تمامررا لنيفيررة
اسررتعياب أشررياء مثررل اللررعب والسررلطة واإلرادة ،جعررل أشررياء مثررل ت ،رري الرردينتاتوريين ،ممن ررة للدرجررة
البب تجعل عدم تحققها هو األمر شديد الفرابة.
الشررابء شررديد الوطررأة علررى القلررب ،أن تضررطرنا األحررداث وتطوراتهررا بعررد أربررع س ر ين مررن ذلررك االنرردها
تجرراه ابررات الح ررام ،إلررى السررؤال العن رراب تمامررا ،كيررف أنتج ر هررذه الرربالد ،أكررال ،اوراتهررا؟ كيررف أكررال
أمنررن ل ررل هررذا الت رراقي الببيرروي ،والتررأزم الفنررري املؤجررل ،أن ير م فرري إحررراز انتصررار مبنررر مثررل هررذا،
ويب رردو تعك ررر الث ررورة ه ررو الش ررابء املفه رروم واألك كر ررر معقولي ررة م ررن أي ع ررابء نخ ررر ،ب ررالطبع ال يج ررب االنجر رررار
لتفسرريرات ببيوي ررة ك ررارمة ت ررر ك ررل عررابء ك رران حتمي ررا ،لن ررن أيض ررا لررم ت ه ررزم الث ررورة ألس ررباب تجريدي ررة ،أو
بسرربب اخررتالل فرري مرروازين القررو لررم ينررن يمنررن معالجترره ،خسرررت الثررورة ع رردما اجتمررع الوعرري أغلررب
أطيافها السياسيةاتح وطأة معاركها املتبادلةاعلى هزيمة ما كان الثورة تقترحه في البداية.

املربع األول ،كأنما الصعب لم يسهل له سبب:
انهزمر الثررورة فرري الاحتررة البررب أكرربح ا فنهررا عرراجزين عررن اقتررراح حلررول مررا ،حبر لررو كانر مجرررد حلررول
أن الثررورة طرح ر علي ررا أسررئلة جديرردة ،فالسررؤال

نتريررة ،مررا كرران األشررد كررعوفة فيمررا واجه رراه ،لررأ

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
الرئأسية ،اإلجابة شبه املتفق علنها ،والبب تمثلها حركيا "حركرة كفايرة " فري انطالقتهرا ومتاهراتهرا األولرى،
خليط ررا م ررن املطال ررب الليبرالي ررة واالجتماعي ررة ،تتعل ررق أساس ررا بالعم ررل عل ررى اس ررتعياب النت ررل األكب ررر م ررن
الل ررعب ف رري العملي ررة السياس ررية ،وتلبي ررة مطال ررب اقتص ررادية لل رررائ اجتماعي ررة م س ررعة ،تواط ررأ اإلخ رروان
والأس رراريون وال اك ررريون و"الل ررباب" عل ررى ذل ررك ،وف رردا ذل ررك س ررهال ج رردا ،أو ح ررال م ررحريا ،ألزم ررة عالق ررة
"اإلسالميين" ببقية الحراك املطالب بحريات أوسع.

2
www.fairforum.org

ك رران اإلس ررالميون لفت رررة طويل ررة ،أح ررد مثبت ررات الس ررلطة ،وأح ررد العوام ررل املقي رردة لتن ررون حرك ررة علماني ررة
مطالبة ابجديةابحريات سياسية أوسع ،حركة علمانية مضرادة للمعادلرة التاريةيرة البرب تب اهرا علمرانيو
سلطة مبارك ويساريوها ،املعادلة التالية:
اتراجع دور الدولة السلطوية في ضرب املجتمرع ،لصرالم حريرة حركرة أوسرع ،لرن يبرتس ع هرا ،سرو تمردد
اإلسررالميين فرري املس رراحات البررب سررتتراجع فنه ررا السررلطة ،وس رريبتس عررن ذلررك مح رراوالت هررؤالء اإلس ررالميين،
لتقويي"الحريررات االجتماعيررة" البررب رأ الأسرراريوناوأغلمهم يبتمرري للرررائ عليررا فرري الطبقررة املتوسررطةا
أن الدول ررة ب مطه ررا املوجودادول ررة مب رراركارغم ك ررل مس رراونها ،توفره ررا كحص ررن أخي ررر ،م ررن "امل ررد الرج رري
لاجماعررات الديبيررة" ،وقررد تررم احتررواء "الطليعررة املثقفررة"اعلى رداءة نوعيررة إسررهاماتها الثقافيررة ،أو رفمررا
بسرربب ذلررك ا لهررذه الحساسررية العلمانيررة فرري وزاراة الثقافررة ومررا حولهررا ،كعرراملين فرري أحررد أجهررزة الدولررة
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.

الطريق الطويل نحو التواطؤ:
أسررهم الهزيمررة العسررنرية والضرررفات األم يررة واالعتقرراالت املنثفررة لاجماعررات اإلسررالمية البررب اختررارت
السر ررالح كوسر رريلة للتفيير ررر ،علر ررى سهر ررور جماعر ررة اإلخر رروان املسر ررلمين ،كممثر ررل رئأ ر رراب للطير ررف اإلسر ررالمي،
الجماعة البب رغم تعرضها لضرفات واعتقراالت واسرعة ،إال أنهرا لرم تتعرر

طرول حنرم مبرارك ،لضررفات

قاض ررية ،كان ر الض رررفات توجيمي ررة ونوعي ررة بل ر ل أسا رراب ،م ررا س رراعدها عل ررى اس ررتنمال ببي ررة ت تيمي ررة
واسررعة مترابطررة ،من تهررا مررن تصرردر "امللررهد املعررار " لاحنررم املبرراركي ،وعليرره وفالوقر وجرردت نفسررها -
ووجرردها البرراقون  -قرروة أساسررية ال يمنررن عمررل حررراك جرردي برردونها ،وعليرره حاولر األطررراف اإلسررالمية
طمأنة بقية القو بأحادير عرن الديمقراطيرة وحقروق اإلنسران وحريرة املررأة ،وكانر خطرواتهم فري ذلرك،
شررديدة الترردرج والررب ء ،ومرتبطررة بل ر ل ترراري ي بتراجررع الجماعررات اإلسررالمية الع يفررة ،وخلررو السرراحة
لإلخ رروان ،وكلم ررا أك ررب اإلخ رروان الحاض ررن اإلس ررالمي األب رررز وش رربه الوحي ررد كانر ر ت ررازالتهم أكك ررر قابلي ررة
للتمرير داخل التيار اإلسرالمي الواسرع ،وكانر سالسرة التمريرر تلرك فري حرد ذاتهرا ،كارارة مؤجلرة ،إذ إن مرا
ت ررم تمري ررره بس ررهولة دون "انل ررقاقات" يميبيةاانل ررقاقات تس رراعد عل ررى تج ررذير الخي ررارات الديمقراطي ررة،
داخررل بقيررة الحركررة ،بحنررم الصررراع املتبررادل بي همرراا ودون تأكرريل شرررعي متماسررك ،سررأتم الت ررازل ع رره
الحقا ،بمجرد والدة حركة أككر يميبية قادرة علرى املزايردة أككرر باسرم الردين ،وتمتلرك شرعبية تؤهلهرا لهرذه
املزايدة.
في املقابل ،كان اندماج األحزاب العلمانية البب تؤيد إقصاء اإلسالميين ال امل في السلطة ،مقابل كر اب
ه ررا أو ه رراك ،وتحولهررا إلررى أشررباح هزيلررة ت ررافق السررلطة ،وال يرردري بوجودهررا أحررد ،اررم بعررد ذلررك تنررون
حرك ر ررات علماني ر ررة ش ر ررابة بعي ر رردة تاريةي ر ررا ع ر ررن االش ر ر باك م ر ررع اإلس ر ررالميين كةص ر ررم رئأ ر رراباكما ك ر رران ف ر رري
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السرربعيبيات مررثالاوإذن أككررر قابليررة لررتفهم أف ررار التوافررق ،كرران ذلررك كلرره ،سررببا فرري جعررل التيررار العلمرراني
بل ر ل كبيررر ،يعتبررر امللرراركة اإلسررالمية فرري السياسررة شررأئا بررد هيا ال يسررتوجب حب ر ال سررا ل ،كمررا كرران
ملوقررف األحررزاب العلمانيررة شرربه التابعررة للسررلطة ،سرربب نخررر ،ليتةررذ معارضررو السررلطة العلمررانيون ،مررا
كان األولون يحارفونه ب ل جهدهم :التحالف الضمن مع اإلخوان.
علررى العمرروم ،ذلررك الوق ر  ،لررم ينررن اإلخرروان وحرردهم مررن يبعثررون التطمي ررات ،أيضررا حاول ر األطررراف
األخررر طمأنررة اإلسررالميين بأحادي ر مقابلررة عررن اإلسررالم املعترردل واإلسررالم الحضرراري والفنررر الوسررطي،
وعدم جواز جمع اإلسالميين كلهم في سلة واحدة ،ام التضامن مع معتقلي اإلخوان بعد كل ضرفة أم يرة
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 ،سر وات طويلررة حبر
أك ررب "الخي ررار الب ررديل" ل ت ررام مب ررارك ،يب رردو متماسر ر ا وبس رريطا :ع رردما يس ررق مب ررارك سر ر قوم بعم ررل
انتةابررات حرررة ،لررن يقرروم اإلسررالميون فنهررا سررو ب رر"امللاركة ال باملفالبررة" ،وسرريحترم الجميررع الخطرروا
العامة لحقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية البب تم التوافق علنها طيلة فترة مبارك ،ما أسهل ذلك!

الطريق إلى "امليدان":
كان هذه الحركة كلها ،خطوة إلنجاز ملهد "ميدان التحرير" ب وعه ،ولم ينن ذلك سهال أبردا ،عملر
كل التيارات بالوق  ،على إزاحة متطرفنها من امللهد ،أو ساعدتها التروف في ذلك ،أج حة اإلسرالميين
األكك ررر ع ف ررا هزمر ر تمام ررا عس ررنريا وأم ي ررا ،وأج ح ررة العلم ررانيين املتطرف ررة ،ان رردمج تمام ررا ف رري الدول ررة،
وأكرربح جررزءا م هررا ،لي بقررف فق ر األج حررة شرربه الوسررطية مررن كررل التيررارات ،أي األج حررة البررب قبل ر
مبدئيا فنرة التعايش امللترك.
بج رروار ه ررذا التواط ررؤ املل ررترك للتي ررارات السياس ررية ،ك رران ه رراك ف رري املي رردانابمعن الحرك ررة االحتجاجي ررة
العام ررة ،ول ررأ

مي رردانا مح رردداا باألس رراة مجموع ررات ش رربابية

ررخمة ل ررم تن ررن نتاج ررا له ررذا الت رراري م ررن

التواطررؤ بل ر ل مباشررر ،مجموعررات ب رردأت اهتمامهررا السيا رراب متررأخرا وففع ررل حركررات مثررل "كل ررا خال ررد
سعيد" و"حملة البرادعي" ،ولم ينن لهم ارتباا مباشر هذا التاري املسبق من األف ار والتراجعات ،لأ
بالضرررورة أنرره ك رران معاديررا لهررا ،لن ررن للمرررة األولررى كان ر ه رراك روح متبلررورة وا ررحة املطالررب ،ولأس ر
متماس ررة بالحرك ررات املعارض ررة الرئأس ررية ،ورفم ررا ه ررذا تحدي رردا م ررا أوج ررد "إم اني ررة الث ررورة" الب ررب ل ررم ل ررتنن
لتوجد لو ترك جماعة اإلخوان املسلمين توجه هي الحراك املعار

ملبارك.

فرري أواخررر حنررم مبررارك ،كان ر ه رراك طفرررة فرري كميررة الحركررات السياسررية اللرربابية ال اشررئة ،تصرراعد فرري
حركررة اإلضرررابات واالعتصررامات مررن أجررل مطالررب اجتماعيررة واقتصررادية ،فضرراء إلنترونرري مفترروح ،ي رري
إم انيررة تواكررل بررين مجموعررات مةتلفررة ،لررم تنررن قررادرة علررى التبسرريق بي هررا بسررهولة قبررل ذلررك ،بجرروار
4
www.fairforum.org

حريررة إعررالم نسرربية ،ت رري نقرردا لررأ

هي ررا لر م الحنررم ،بضرريوف دائمررين مررن "رم روز املعارضررة" ،ش ر ل

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
توفر له حصانة ال يمتلنها بقية قيادات املعارضة ،لنن ذلك لم يحص ه من هجوم إعالمي قروي ومر تم
مررن إعررالن ال تررام والقررريبين م رره ،ولررم يل ر ل الرجررل جديرردا فرري السرراحة املصرررية ،مررن حي ر الت ترريم،
حير لررم يررتمنن مررن عمررل ت ترريم سيا رراب قرروي ،ولن ره ن ررم فرري دفررع كتررل مررن شررباب الطبقررة املتوسررطة،
الختيار االنةراا في العمل السيا اب ،كما إن خياره بعدم الاجوء لحلول وس مع ال تام ،أو االنةراا
في "العملية الديمقراطية" ،كان اختيارا م اسبا تماما لاحتة.
تررزامن ذلررك مررع ارتبرراك داخلرري ل تررام مبررارك ،جعلرره أككررر حرردة وأبعررد عررن تنتي اترره التقليديررة فرري كيفيررة
احتررواء الحركررات املعارضررة ،فال تررام الررذي طاملررا عمررل علررى احتررواء جررزء مررن املعارضررة لضرررب الرربعي
اآلخ ررر ،ك رران يب رردو أن رره وك ررل لدرج ررة ارتب رراك داخل رري ،جعلت رره ع رراجزا ع ررن القي ررام ب ررأي م رراورات سياس ررية
معقرردة ،وعليرره أكرربح "الداخليررة" هرري أداترره الوحيررد فرري التعامررل مررع امللررهد ،رغررم أنرره يواجرره حراكررا
ضررا واسررعا ،لررم يواجهرره مررن قبررل ،وإذن س
فضررلاكمثالاأن ين ررم انتةاب رات مجل ر اللررعب 2010
معار
بالتزوير بل ل كامل ،دون أي محراوالت لتجميرل امللرهد ،كانر هرذه مرثال أول انتةابرات مجلر

شرعب ال

يرردخل فنه ررا أي مملث ررين ع ررن جماعررة اإلخ رروان م ررذ انتةاب ررات 90اوكررانوا مق رراطعين لالنتةاب ررات احتجاج ررا
حي هاا ،لقد س
فضرل ال ترام التةلري عرن حيلره التقليديرة فري احترواء بعري املعارضرة ،فري الوقر الرذي كران
أككر احتياجا لهذه األالعيب ،لنن يبدو أنه بجوار ارتباكه ،أكرابته جذريرة املعارضرة املسرتحداة بوكرول
البرادع رري ،بع رراد ورف رري ألن يق رردم ت ررازالت تب رردو كةس ررائر ل رره ،ول ررأ

كم ررا ك رران ي ررروج س ررابقا لت ازالت رره

ك رر"خطوات تدريجي ررة نح ررو الديمقراطي ررة"واملهم أن جذري ررة ال ت ررام وارتباك رره ،كان ر تواج رره روح ررا ش رربابية
متحدية وقابلة مبدئيا لتجذير الصراع بي ها وفين ال تام أيضا.
احتررو امليرردان ،مررن البدايررة ،حساسررية مررا أكك ررر فترروة وشرربابا مررن كامررل "امللررهد السيا رراب املع ررار "،
وفاألخص كان تلك الحساسية أبعد مرا تنرون عرن اإلخروان روحرا وت تيمرا ،وأبعرد وأبعرد عرن موميراوات
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

األم يرة السرريعة وخطابرات السرلطة اليوميررة حي هرا ،تجعرل اإلخروان هرم الثررورة ،هرم املتتراهرين ،هرم مررن
يقتحم ررون األقس ررام ،وه ررم م ررن يفتح ررون ال ررجون ،ه ررم م ررن يرفع ررون الل ررعارات ،ه ررم م ررن يعتص ررمون ف رري
التحريرر ،نعرم ،اشرترك اإلخروان فري فعاليرات الثرورة مرن البدايرة ،إال أنهرم لرم ينونروا ع صررها األككرر زخمرا
وال األككر جاذبية شعبية ،وال األككر قدرة على تحرينها ،وفدت تفاوضاتهم حي ها مرع بعري أج حرة الدولرة
مثل عمر سليمان ،تفاوضات باسم الت تيم ،ولم يعتبرها أحد ابما فنهم اإلخوان أنفسهماتفاوضا باسم
امليدان البتة.
5
www.fairforum.org

أسهم أيضا السرعة البسبية لت ،ي مبارك ،في عدم تبلور أي شر ل سيا راب مرا متوافرق عليره للتحردث
باسم امليدان ،وعليه سل تلك الحساسية العابرة للت تيمات ،غالبة على أغلرب تحركرات مرا بعرد ت ،ري
مبارك.

اضمحالل الحلول:
العسر ررنري ،بر رردأت االنلر ررقاقات داخر ررل "ملر ررهد

بعر ررد ال جر رراح فر رري اإلطاحر ررة بمبر ررارك ،بمسر رراعدة املجلر ر
ً
ريال مررن مص ررداقية "حلررول الث ررورة" ،البررب يمتلنه ررا ال ررداعون
التحريررر" بس رررعة ،وكرران ك ررل انلررقاق م ه ررا ن ر
للتفييررر والديمقراطيررة .ببسرراطة كرران العررأش امللررترك ،هررو الحررل الوحيررد ،وكرران كررل انحيرراز جررذري ملحررو
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.
كان ر الخطرروات النبررر لالسررتقطاب البررب سررارع إلنهررا اإلسررالميون سررريعا فرري اسررتفتاء مررارة ،اررم نوعيررة
الدعايررة ملجلر

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

الخيارات البب كان األكبر زخما داخل النتلة اإلسرالمية ،هرذه الخطروات كانر خروجرا عرن الحرل املتفرق
س
عليره مسرربقا ،الخررروج الررذي قوفررل بةررروج مضرراد عررن نفر الحررل ،لتبرردأ الرردعوات املتهامسررة مررن كترراب
ي رررون املل ر لة أن املجل ر العس ررنري ق ررد س ررم بتن ررون األح ررزاب الديبي ررة م ررن البداي ررة ،س
ويروج ررون ب ررب ء
وفتدرج لحل القضاء على اإلسالميين تماما.
فرري خررالل ذلررك ،حاولر كتلررة معتبرررة مررن اإلخرروان ،التمسررك برر"حل الثررورة" الترروافقي ،النتلررة البررب مثلتهررا
حمل ررة عب رردامل عم أب ررو الفت رروح ،ول ررم يواته ررا ال ج رراح ،ألس ررباب تتعل ررق بمحدودي ررة حرك ررة االنل ررقاق داخ ررل
جماع ررة اإلخوانااالنل ررقاق ال ررذي ك رران يج ررب أن ين ررون أوس ررع وأكك ررر اس ررتقطابا لرم رروز وقياداتاوأس ررباب
تتعلق بحمالت صحفية أم ية ،وأسباب تتعلق بنيفية إدارة الحملرة ،والرضروح للمزايردة السرلفيةاطمعا
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
واألككر تأايرا ،أما امل هزمون من "عفويي امليدان" ،ف انوا بالوق يةسروناوفإكرار اإلخواناقدرتهم على
طرح أي حلول مرة أخر .
كمررا سررتتل هررذه املحاولررة االنلررقاقية الإلررجاعة عررن اإلخرروان ،هرري مررا ير قي كررل أحادير اإلخرروان عررن
مالبسررات ترشرريحهم لخيرررت اللرراطر اررم مر رراب فرري مجل ر

اللررعب ،مالبسررات عرردم قرردرتهم علررى تل رنيل

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

أبوالفتوح كمرةم توافقي ،كان اآلخرون هم من اقترحوه وأيدوه ،وكان تأييد اإلخوان له ،سيجعل األمور
6
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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:
ما واجهه اإلخوان بعد انتصار الثورة لأ

طرح أسئلة جديدة لم ينونوا يمتلنون إجابات لها ،ولنرن مرا

واجهرروه كرران تحديرردا عرردم ق رراعتهم ب رر"إجابتهم الخاكررة" علررى األسررئلة القديمررة ،ف ررل شررعارات مررا قبررل
الثورة انته بل ل مفاجئ بمجرد شعورهم ببعي القوة ،فتحول الصراع بسرعة لر"حماية الدين" ضد
"أعدائرره" الررذين ينرهررون كررل مررا يمر للرردين بصررلة ،ولعرردم ق رراعتهم تلررك ،كررانوا ترردريجيا ينزاحررون يمي ررا
بعد كل مزايدة يميبية علنهم ،سواء بفعرل "حرزب ال رور" الحرزب الردينب الرذي لرم يقتررب مرن الثرورة شربرا
واحر رردا ،أو التير ررار اإلسر ررالمي الثر رروري بزعامر ررة حر ررازم كر ررالح أبر ررو اسر ررماعيل ،كر رران هر ررؤالء يعير رردون األجوفر ررة
اإلسالمية األولرى للملرنالت ،أجوفرة مرا قبرل "التواطرؤ" ،األجوفرة األكريلة للتيرار اإلسرالمي ،وكران اإلخروان
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
أكرربحوا عبررارة عررن كتلررة

ررخمة ،تتحرررك ن يجررة ردود أفعررال علررى مزايرردات اإلسررالميين اآلخرررين األككررر

حدة
كان السلفيون هم من فجر االستقطاب بصيفته العلمانية\اإلسالمية في مارة 2011اتصريحات حسين
يعقرروب "وقال ر الص ر اديق للرردين نعررم" كمثررالا ولررم يرررفي اإلخرروان ذلررك ،اررم هررم مررن كرربفوا جمعررة
"التطهي ررر وحماي ررة اإلرادة الل ررعبية" بلر ر لها ال ررذي جع ررل م ه ررا ف رري نت ررر اآلخ رررين "جمع ررة ق رردهار" وك ررانوا
أص ررحاب اغل ررب املع ررارك العباي ررة ف رري مجلر ر

الل ررعب الب ررب س رراهم ف رري ال ف ررور م رره ا ررم الس ررنوت عل ررى

حلهامعركة األذان داخل املجل  ،ومعركرة إلفراء تعلريم اللفرة االنجليزيرة مرثالا ،كمرا وأساسرا كران حرزب
ال ور هو املدافع األككر شراسرة ع رد سرائر مرواد دسرتور  1* 2012الخالفيرة ،وسراهم باسرتماتته علرى تلرك
املررواداام بانزيرراح اإلخرروان لصررفها فرري خررروج دسررتور غيررر متوافررق عليرره ،تررم أخررذ عرردم التوافررق عليرره ،
كس رربب رئأ رراب ف رري ازاح ررة اإلخ رروان بع ررد ذل ررك ،كم ررا ق ررام أنص ررار أب ررو اس ررماعيل بحص ررار "مدي ررة االنت رراج
اإلعالمي" للضف على الق وات الفضائية العلمانية وتةويفها والزامها بتةفيف حدتها ،وهو مرا سراهم

 https://www.youtube.com/watch?v=tGbOM_4TJh4* 1فيديو ياسر برهامي في شرحه
ملا انجزه حزب النور في دستور 2112
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بع ررد ذل ررك أيض ررا ف رري اس ررتماتة ه ررذه الق رروات الفض ررائية وم ررذيعنها ف رري الوق رروف م ررع الج ررأش ح ررين ازاحت رره
لإلخوان ولأ

العن

ه ررذه املزاي رردات اليميبي ررة الجارفةاوفاالس ررتعداد األه رروج لقي ررادات اإلخ رروانا جعل ر اس ررتراتيجية اإلخ رروان
النبر بعد الثورة ،لأ

البح عن التوافق مع العلمانيين ،بل محاولة احتواء وتوجيم والسيطرة على

ال ررزخم اإلس ررالمي العاماالهيئ ررة الل رررعية لإلك ررالح كمث ررالا لين ررون بجمي ررع أطياف رره ش رربه م ررتحنم ب رره م ررن
قيررادات اإلخرروان ،املحاولررة البرربا ويررا للمفارقررة البانسررةاكان نجاحهررا ،مررن بررين األشررياء البررب سررهل وق ر
االكررطدام باإلسررالميين ،سر سرهل اإلطاحررة هررم كلهررم مرررة واحرردة ،برردون أن تمتلررك أحررد أج حررتهم موقعررا
مفايرا في الوعي العام ،يسم لها أن تنون حص ا أخيرا لإلسالميين.
وهو رفما ما حاول أن يفعله حزب ال ور متأخرا جدا ،بملاركته الرمزية ،في خطراب االنقرالب العسرنري،
لنررن بررال جرردو بعرردما كرران الحررزب نفسرره بقياداترره مررن أهررم أسررباب االسررتقطاب السيا رراب طررول فترررة مررا
بع ررد الث ررورة ،ب ررل ك رران الح ررزب املص رردر األول لفرس رران مع ررارك االس ررتقطاب ال رردينب اعب رردامل عم الإل ررحات
كمثالافي أغلب أوقات ما بعد الثورة ،ما جعل محاولته هذه للتهور متأخرا كرر"حزب مةتلرف عرن بقيرة
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
إليره دون أي شرعارات عامرة ،يمنررن آلخررين االنضرمام إلررنهم فنهرا ،كانر جمعررة موجهرة لخصروم محررددين
هررم العلمررانيون وفرردون أي مطالررب مرتبطررة مباشرررة بررالثورة ،وكانر املرررة األولررى البررب يررؤدل فنهررا امليرردان،
ً
ويفقررد كررفته الجامعررةاأو علررى األقررل ادعرراءه ذلرركا وهرري إجمرراال الجمعررة البررب سررتفتت سلسررلة متواليررة
ملرردة سرربتين مررن مترراهرات اإلسررالميين الخالصررة ،والبررب سررتزداد بؤسررا ،ويقررل أفرادهررا نسرربيا مررع الوقر ،
كما سيةلفها في امليدان بعد ذلك بسبتين ،متاهرات أخر علمانية تهترف ضرد اإلخروان وترفرع اللررطة
فوق األع اق ،إيذانا بانتهاء كل عابء.
ً
ال يمنررن بررالطبع اعتبررار "الصررراع اإلسررالمي العلمرراني" كررراعا غيررر ذي معنر  ،أو كررراعا مزاحررا عررن م انرره
األكلي ،هو بالطبع الصراع األيديولوجي األككر مخونة بعد الثورة ،وكان وجوده بد هيا ،لم ينن ذلك هو
األمر املفاجئ ،لنن املفاجئ كان مد اتساعه س
وحدة طموحهااإلقصاء التام للخرا ،الحدة البب كان كل
أف ررار مررا قبررل الثررورة عررن التواطررؤ ،هرري محاولررة لخفضررها قلرريال ،حصرررها فرري اإلطررار الررديمقراطي ورفمررا
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
نوعي ر ررة السياس ر ررة الب ر ررب انترجه ر ررا ال ر رررئأ

اإلخ ر ررواني ،السياس ر ررة الب ر ررب كانر ر ر ش ر ررديدة الض ر رريق والب ر ررؤة
8
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واالرتجالي ررة ،ك رران ذل ررك يجع ررل الجه ررة األخ ررر م ررن االس ررتقطاب تقن رراب "معت رردلنها" أي ك ررل ه ررؤالء ال ررذين
راه وا على خيارات التوافق والحوار ،ألن األخيرين ببساطة لم يعودوا يمتلنون مرا يقدمونره لجمهرورهم،
خير ر ر ررار التوافر ر ر ررق والحر ر ر رروار ،انفلر ر ر ررق بمجر ر ر رررد قر ر ر رررار الجماعر ر ر ررة اإلسر ر ر ررالمية األكبر ر ر ررر والحاكمر ر ر ررة بتجر ر ر ررذير
االس ررتقطابااإلعالن الدس ررتوري املف رراجئ ،دس ررتور  ،2012ف رري االتحادي ررة ،التلن ررؤ ف رري عم ررل انتةاب ررات
مجل ر

اللررعباوهي كلهررا خيررارات لررم تنررن ضرررورية السررتمرارهم فرري الحنررم ،أو علررى االقررل كرران يمن ر هم

البح عن "إخراج" أككر جودة لها.
لنررن بقررراراتهم تلررك ،أكرربح الررروح الفالبررة فرري املعارضررةاأي األككررر قرردرة علررى املزايرردة ،واتهررام اآلخرررين
بالتة ر ر رراذلا ه ر ر رري روح "علم ر ر رراناب مب ر ر ررارك"االتفنير ف ر ر رري إقص ر ر رراء اإلس ر ر ررالميين كلهماول ر ر ررم ين ر ر ررن غريب ر ر ررا أن
يجتم ررع بع رري ممثل رري الث ررورة م ررع أع رردانها ف رري جمه ررة واحدةاجمه ررة اإلنقاذاملعارض ررة اإلخ رروان ،لق ررد ب رردت
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":
أسهم اإلخوان مرتين في تجذير االستقطاب اإلسالمي العلماني ،مرة بملاركتهم الواسعة فيه ،ومرة بقترل
االسرتقطاب الثوري\الفلررولي ،بابتعررادهم الترام كجماعررة وتيررار عرن امللرراركة ولررو الخطابيرة فرري املعررارك مررع
املجل ر ر

العس ر ررنري وقر ر ر حنم ر رره ،ب ر ررل وف ر رري أحي ر رران كثي ر رررة ،التب ر رررع ب ر رر"حماية سه ر ررر" ك ر ررل م ر ررن الج ر ررأش

واللرطةاماسبيرو ومحمد محمرود ومجلر

الروزراء وأحرداث شرارع م صرور كمثالاواعتبرار كرل األحرداث
وعاشر ،وخط خارجية لضرب االستقرار.

الصدامية معهم ن يجة لتدخل تطرف اال وخام

وكان "حماية التهر" هذه ،هي ما جعل االستقطاب اآلخرر ،هرو االسرتقطاب الفالرب علرى معراركهم ،فمرا
دامرروا لررن يتعراركوا عل ررا ال مررع الداخليررة وال مررع الجررأش ،وال مررع الفلررول ،ويفضررلون التةطيطررات املفلقررة
للت ترريم لنيفيررة "تقرريلم أسررافر" كررل مررن الجررأش والداخليررة ،فقررد جعلرروا تواجرردهم اإلعالمرري فرري غالبأترره
م حصرا في االستقطاب اآلخر
وحب فري األوقرات ،البرب حراولوا فنهرا ،الاجروء لرر" كرارت االسرتقطاب الثروري" ،لرم يفعلروا ذلرك إال مترأخرين
ج رردا ،وفنثي ررر م ررن اللجرف ررة ورف رري الح رروار ،مثلم ررا فعل رروا وقر ر الجول ررة الثاني ررة النتةاب ررات الرئاس ررة ف رري
 ،2012وكما فعلوا في الترويس لإلعالن الدستوري الرذي أكردره مر راب مفاجئرا وفردون اس لرارة أي أحرد
خررارج الجماع ررة ،أي فض ررال ع ررن خ ررذالنهم املتت ررالي ل ررل "االس ررتقطابات الثوري ررة"اأي املع ررارك الحدي ررة م ررع
الجأش أو اللرطةابعد الت ،ي ،فحين تب نهم لهذا االستقطاب ،أحيانرا ،وففعرل الحاجرة الدعائيرة ،كرانوا
يفعل ررون ذل ررك م ف ررردين ،وفطريق ررة ش رربه ط رراردة ألي نخ ررر ا رروري ،وك رران يري رردون م ررن الجمي ررع أن يص رربحوا
كأعضاء الجماعة ،أي كانوا يبتترون من الجميع أن يةرج في متاهرات تأييد لقرار لم يعلمه أحد بعرد،
9
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ول ررم يس لر ررر فير رره أحر ررد ،وهنر ررذا فقر ررد "كر ررارت االسر ررتقطاب الثوري"ابفعر ررل االسر ررتةدام السر ررا وفقر رردان
املصداقيةا بالوق أي تأاير حقيقي على بقية تيارات الثورة ،بالضرب كمرا فقرد "كرارت اللرريعة" ترأايره
بالزمن ،وفدا التالعب املستمر وتبادل النروتااللريعة ،الثرورة ،االستقراراشرأئا أفقرد النرروت الثالارة
كل رأسمالها االجتماعي ع د ال اة.

التفاهة املفاجئة:
تميررز اإلخرروان فرري سر نهم األخيرررة وقر مبررارك ،بقرردرة فائقررة علررى التحرروير بةصرروض مررا يريدونرره بالضررب ،
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
البب كان فيه "اللريعة" للتيارات األككر يميبية شأئا أككر وضوحا ،الحدود والحسبة ،لرأ

أن االخروان

لررم ينونرروا يؤم ررون بررذلك أيضررا ،ولنر هم بفعررل التواطررؤ الطويررل علررى عرردم االهتمررام هررذه املسررائل وجرردوا
أنفس ررهم ال يعرف ررون بالض ررب ه ررل يري رردونها أم ال ،ك رران فل ررل اإلخ رروان وانزي رراحهم يمي ررا بفع ررل ف ررراغهم
األيررديولوجي وففع ررل املزاي رردة اليميبي ررة ،ه ررو بداي ررة نهاي ررة الثررورة ،م ررادام بداي ررة نهاي ررة "الح ررل" ال ررذي كانت رره
الثورة.
مررا كلررفته الثررورة باألسرراة ،هررو تفاهررة الجماعررة الفنريررة ،فراغهررا األيررديولوجي ،الررذي ي رري ألي إسررالمي
املزايدة علنها ،وترددها السيا اب ،ورعونتها فري التعامرل مرع أزمرات الحنرم ،والفقردان ال امرل للقردرة علرى
خلق حزام واسرع مرن التيرارات فري ائرتالف يسراعدها علرى مجا هرة أي محراوالت إلزاحتهرا ،لرم تنرن الجماعرة
عل ررى ق رردر أي م ررن التح ررديات الب ررب قبل ر ع ررن طي ررب خ رراطر أن تتص رردر له ررا م ف ررردة ،ب رردون ائ ررتالف م ررع أي
تيارات أخر  ،س اف

الجماعة على أغلبية اللرعب واللرور وتردخل الرئاسرة وتلر ل الحنومرة شربه

م فردة ،وتتحمل مسئولية كل عابء ،ام بعد كل ذلك ،يتضم أنها لأس على قدر أي من ذلك ،ال تمتلك
خطررة محررددة ،لهي لررة الداخليررة وال الس ر يعاب الحركررات الثوريررة اللرربابية وال قرردرة علررى تمريررر دسررتور
توافقي ،وال قدرة على محاسبة مرتنبب الجرائم بحق الثوار ،وال حب امتالك خطة عل ية لذلك ،وال حب
ق رردرة عل ررى تحيي ررد الج ررأش م ررن الص ررراع السيا رراب ،يب رردو م ررذهال اآلن ج رردا ،كي ررف ق ررررت مجموع ررة م ررن
األةخاض أن تحصل على كل عابء ،دون أن تمتلك خطة وا حة ألي عابء؟

محمد البرادعي كمأزق للثورة:
فرري فبراي ررر  ،2010ك رران ن ررزول محمررد البرادع رري ملص ررر ،بداي ررة روح معارضررة جدي رردة ملب ررارك ،رف رري الحل ررول
الوس مع ال تام وال لب بلروا كلبة للدخول للسياسة ،كان مما أسهم في م الرجل مصرداقية
في جديته وق الحراك املعار

ملبرارك فري 2010االجمعيرة الوط يرة للتفييرر ،مقاطعرة انتةابرات البرملران

2010ا اررم فرري الثررورة ،لنررن نف ر

ذلررك التعررالي عررن السياسررة الررذي كرران إيجابيررا قبررل الثررورة ،سررأتحول
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ألحررد أكبررر ملررنالت الثررورة البررب لررم ت ر م فرري الررتةلص م هررا سررريعا ،وهررو محمررد البرادعرري نفسرره ،الرجررل
الذي انحاز م ذ ت ،ي مبارك ،لخيارات شرديدة الفوقيرة واالبتعراد عرن الحردث ،والرغبرة امل فرردة فري رسرم
خريطررة طري ررق ،تبرردأ بدس ررتور ينتبرره معي ررون مررن العس ررنر ،اررم ان ررحابه مررن االنتةاب ررات الرئاسررية ،ا ررم
ملراركته فرري جمهررة اإلنقراذ ،برردون أي تحفتررات علررى أعضرانها ،اررم أخيرررا تتررويس ملروار كامررل مررن الخيررارات
السرأئة ،بامللرراركة "امللررهدية" فرري االنقرالب العسررنري دون حبر أن ينررون أحرد القررو املحركررة لقراراترره،
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
إال ب ف

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

مفصلة وال ملروحة ،وتلبه تمامرا فري تعالنهرا وع جهيتهرا ،تعرالي قيرادات اإلخروان علرى أعضرانهم ،واخترتم
محم ررد البرادع رري الحف ررل ،ب ررالرجرة م ررن البل ررد بع ررد ف رري رابع ررة ،وع رردم الح رردي عم ررا ج ررر  ،وع رردم حبر ر
اللررعور بمسررئولية شرررح مررا حرردث ،ماهيررة التباي ررات البررب كان ر موجررودة فرري معسررنر االنقررالب ،ملرراذا لررم
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؟

تمام ررا ك رراإلخوان ،ك رران البرادع رري أح ررد رهان ررات الث ررورة الخاس رررة ،ول ررم ين ررن بعي رردا ف رري تص رررفاته ع ررن ال رروعي
اللررعبب برره قبررل الثررورة ك رر"أج بب" ،ولررم يرردخر هررو وسررعا فرري إابررات ذلررك ،بمجرررد اسررتقالته مررن م صرربه،
سافر لبالده مرة أخر  ،وكم تماما.

الثورة املضادة ،في البداية يستهزئون بك:
لأ

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

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!
علررى العن ر  ،انتصرررت الثررورة مبن رررا ،انفررت مجررال عررام واسررع لاحرك ررة ،أنلررأ الجميررع أحزابررا وحرك ررات
عل يررة ،نتررم الجميررع مترراهرات ومسرريرات تتطالررب بررأي عررابء يريدونرره ،تررم عمررل انتةابررات مجل ر

شررعب

وانتةابررات رئاسررية نز هررة لحررد كبيررر ،وحب ر الصرردامات بررين بعرري فصررائل الثررورة والجررأش والداخليررة،
سلر محرردودة ،ولرم تاحقهررا اعتقراالت واسررعة أو توجريم جرردياال يمنرن كسرررها لحريرة الحركررة ،امتلنر
تيارات الثورة على اختالفها م ابر إعالمية وصحفية مؤارة ،وأكب النثيرون من تيارات معارضرة ملبرارك
نوابررا فرري مجل ر

اللررعب أو اللررور اررم أكررب ه رراك رئررأ

وحنومررة مررن اإلخرروان ،ال أدري فعررال كيررف

يستقيم القول بأن نتام مبارك لم يسق أبدا؟!
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لر ررم تن ر ررن الثر ررورة املض ر ررادة بمنوناتهر ررا األك ر رريلةارجال أعمر ررال مق ر رررفين مر ررن مب ر ررارك ،الداخلير ررة ،قي ر ررادات
الجأشاقررادرة ملرردة سر ة كاملررة ،علررى مهاجمررة الثررورة ،وتطلبر األمررور شررهورا طويلررة ،حبر برردأت طالنررع
الث ررورة املض ررادة ف رري الته ررور بج رررأة ،يمن ررن الج ررزم أن رره عل ررى األق ررل ط رروال ع ررام  ،2011ل ررم ين ررن ه رراك أي
ت تيم جدي لبقايا ال تام ،استعدادا لالنتفا

على الثورة.

لق ر ررد احتفتر ر ر الث ر ررورة املض ر ررادة  -كم ر ررا أي ا ر ررورة مض ر ررادة  -بحواض ر ررن ش ر ررعبية لأسر ر ر قليل ر ررة داخ ر ررل
املجتمعالعلها تمثل بوضوح وق الثورة فري التعراطف اللرعبب الواسرع مرع خطراب مبرارك الثراني وبعرده
مباشرررة موقعررة الجملابحصررون لهررا داخررل ال تررام ،الررذي لررم يسررق كررامال ،النثيررر مررن رجررال األعمررال،
النثي ررر م ررن قي ررادات الج ررأش ،النثي ررر م ررن داخ ررل القض رراء ،ا ررم الداخلي ررة بل ر ل كام ررل كان ر ف رري ي ررد الث ررورة
املضررادة ،وكان ر بعرري األج حررة داخلهررا ال تررزال تمتلررك أذرعررا إعالميررة ،تسررتةدمها باسررتمرار للترررويس ملررا
تريررد ،وكان ر ت سررلل وتن سررب أمرراكن ومسرراحات بفضررل مسرراعدة اآلخرررين لهررا ،ولررأ

بسرربب مؤامراتهررا

شديدة التعقيد على الثورة.
برردأت طالنررع الثررورة املضررادة ،بلر ل شررديد الهزليررة ،مترراهرات متباعرردة أيررام محاكمررة مبررارك ال تزيررد فرري
أع رردادها ع ررن عل رررات ،ول ررم تن ررن تل ررك الت ررواهر اإلعالميةاك ررفحة أن ررا نس ررف ي ررا ري ر  ،أحم ررد س رربايدر،
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
اس بعاد كلة ذلك بتعليمات أم ية للق وات مثالا ،وفالوق كان تن سب جمهرورا متزايردا ،حبر إن مرا
برردا فرري البرردء ةخصررا ال يجلررب ل فسرره سررو ال ررخرية مثررل توفيررق ع اشررة انتهر بعررد سر ة ونصررف مررن
الثورة ،إلى أن يصب أحد املذيعين األككر شهرة وتأايرا في جماهير كبيرة وق االنتةابات الرئاسية .2012
لقد كران التحرول السرريع لهرذه الترواهر مرن سرواهر مضرحنة ،إلرى سرواهر شرديدة الجديرة ،وأحرد تنرتالت
القررو اإلعالميررة ،موازيررا لتحررول نخررر فرري تفطيررة اإلعررالم ل رر"شباب الثررورة" مررن أبطررال خلصرروا البلررد مررن
دينتاتوري ررة طاغير ررة ،إلر ررى "شر ررباب مفير ررب" و"شر ررباب يتلقر ررف تم ررويال خارجير ررا" ،وهر ررو مر ررا لر ررم ينر ررن املجلر ر
العس ررنري وبع رري أجه ررزة األم ررن ه رري فقر ر م ررن أس ررهم فيه.م ررذ ت  ،رري مب ررارك ،أس ررهم اإلخ رروان بلر ر ل
حما رراب ،فرري الحمررالت اإلعالميررة علررى حركررات مثررل  6إبريررل واالشررتراكيين الثرروريين ،وتب رروا نفر
الررذي تب رراه املجلر

الخطرراب

العسررنري بةصرروض هررذه الحركررات ،مررن اتهامررات بررالتةوين والعمالررة والتمويررل مررن

الخررارج ،كمررا اشررترك كررل مررن اإلخرروان والسررلفيين فرري الترررويس لسياسررة املجل ر

العسررنري عررن االسررتقرار

ورفرري الحراكررات العماليررة ،وكان ر التيررارات اإلسررالمية ترجررو مررن ذلررك إزالررة أي شررنوك داخررل املجل ر
العسنري من ناحيتها ،والترويس ل فسها على أنها الوحيدة البب تلترك معه في "ر يته السياسية" لنيفية
إدراة الربالد ،وفرردأ ذلررك مبنررا جرردا م ررذ اشرتراكهما معررا فرري الترروي لتعررديالت الدسررتور العبايرة فرري مررارة
 ، 2011واسررتمر شرربه التبسرريق والتهدئررة لسر ة علررى األقررل ،حبر برردأ الجررأش يمتلررك قرروة للقيررام بضرررفات
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ضررد اإلخواناحررل مجل ر

اللررعب ،اإلعررالن الدسررتوري املنمررل أا رراء انتةابررات الرئاسررة كمثالاوبل ر ل

عام كان اإلخوان نخر فصيل بدأ الجأش بالقيام بحمالت إعالمية واسعة ضده.
فرري  2012برردأت "الثررورة املضررادة" ب ترريم نفسررها ،افتترراح ق رروات خاكررة جديرردة بتمويررل

ررخم ،تنتررل

"فلول ال تام" ورجال أعماله ،بل ل متماسك مع أحمد شفيق ،بتمويل ودعم شبه علنب من دول مثل
اإلمرراراتا كرران ضرراحي خلفرران قائررد شرررطة دبرري وقتهررا ،كررريحا وحررادا فرري دعمرره للررفيق وعدائرره لجماعررة
اإلخوان ،وكان من أول نلروا إشاعة فوز شفيق ا ،وتزامن ذلك ،مع تراجع نسربب للرعبية اإلخروان بعرد
"أكروفات" و"اسن لات" مجل

اللرعباالبب ترولى السرلفيون فري األغلرب القيرام هرا ،لن هرا حسرب علرى

اإلخواناوتحميل اإلخوان مسئولية عدم تفير األوضاع املعأليةارغم أنهم لرم ينونروا قرد شر لوا حنومرة
أكررالا وكرران ذل ررك سررببا ف رري خطرروة الهررروب لخم ررام ،بترشرري اإلخ رروان لخيرررت اللرراطر ا ررم محمررد مر رراب،
وفوكرول كررل الطرررفين لاجولررة الثانيررة فرري االنتةابررات ،كران وا ررحا أن "الثررورة املضررادة" لررم تعررد ضررعيفة
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.
بوكررول اإلخواناالجماعررة امل تمررة البررب تعمررل م فررردة ،وال تتفرراو

إال مررع الجأشاللسررلطة ،وبعررد أن

اخت ررار نص ررف الل ررعبا %28ك رروتوا لل ررفيقا الث ررورة املض ررادة عل ررى حن ررم اإلخ رروان ،أك ررب أم ررام الث ررورة
املضررادة ،للمرررة األولررى ،مررا كانر تفتقررده مررن البدايررة :عرردو وا ررم وكررري  ،يمنررن الحلررد إعالميررا ضررده،
كرران الت رروع واالختالفررات النثيرررة وق ر الثررورة ،هرري مررا كررعب املهمررة علررى إعررالم مبررارك وأجهررزة أم رره ،أن
يص ر ع وحل ررا مةيف ررا م ررن ك ررل ه ررؤالء ،املهم ررة أك رربح أس ررهل ،ول ررم يح رراول اإلخ رروان مس رراعدة أنفس ررهم،
بالوقر ر ر ر  ،ومر ر ر ررع املعر ر ر ررارك املتتالير ر ر ررة مر ر ر ررع بقير ر ر ررة معسر ر ر ررنرات الثورةاالدسر ر ر ررتور الر ر ر ررذي كتبر ر ر رره اإلخر ر ر رروان
وحدهم ،اإلعالن الدسرتوري ،فري اعتصرام االتحاديرة ،أحرداث  25ي راير  ،2013أحرداث املقطرما كانر
"شيط ة اإلخوان" أسهل وأسهل ،ولم يرد اإلخوان التراجع خطوة واحدة.
وف رري ه ررذه األجواءاتحدي رردا م ررذ اإلع ررالن الدس ررتوريابدأت بع رري معس ررنرات الث ررورة تتنت ررل م ررع بع رري
خصر ررومها ،وفر رردأ يحر رردث تواطر ررؤ مر ررن أغلر ررب "الثر رروار" علر ررى عر ررودة "الفلر ررول" للملر ررهد ،فلر ررم تعر ررد "ملر ررأ
سً
عدوا للثورةاحذرت وق اعتصام التحرير مرن "حمراة" والجهرات امل دسرة وكررح أن
الحديدي" مثال
ت ،ي مبارك يعنب خسارة كل عابءا بل أكبح وجها إعالميا مقبروال يستضريفه باسرم يوسرف ويمازحره،
ك ررأن ل ررم يح رردث أي ع ررابء ،وأك ررب باس ررم يوس ررف الوج رره اإلعالم رري األب رررز ،ك رراحب أكب ررر برن ررامس سيا رراب
ساخر ،يبتتره الجميع ،لير مخريته باإلخوان ،وهو ما كان يقابل من عموم مؤيدي اإلخوان بمزيد مرن
ال خرية والتصعيد املضاد.
فلر ر ررل اإلخر ر رروان فر ر رري أهر ر ررم اختبر ر ررار للسر ر ررلطة ،اختبر ر ررار القير ر ررام ه ير ر ررة أيديولوجير ر ررة ت ر ر رري لهر ر ررم شر ر رررع ة
ممارستهماكسلطةا للع ف ،كانوا قد وكرلوا للسرلطة ب صرف األكروات ،ارم أكربحوا يفقردون أنصرارهم
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بمرور الوق  ،ويدخلون في خالفات مع الجميع ،وكان الثورة مازال لهرا القردرة علرى رفري القمرع ،فلرم
ي ر م اإلخرروان فرري "شرررع ة ع ر فهم" لوجررود مقاومررة قويررة ،ولررم يفهررم اإلخرروان أن الطريررق الوحيررد لخلررق
شررع ة لع رف جديررد ،هرو تحرالف واسررع جردا برين تيررارات كبيررة مةتلفةالخسرف كرران الجرأش فري انقالبرره
واعيررا لهررذاات ي لهررم هي لررة الداخليررة والجررأش بل ر ل فعررال ،يم ررع أي انتفاضررات مررن هررذين الجهررازين
ضر ر رردهما ،كمر ر ررا يحقر ر ررق مطالر ر ررب الثر ر ررورة بةصر ر رروض الداخلير ر ررة ،وكر ر رران وا ر ر ررحا أن محر ر رراوالت الهي لر ر ررة
امل ف ررردةاتعيين قي ررادات جدي رردة مقرف ررة ،فض ررل الض ررباا الق رردامفالن ي ررتم تلقنه رراا ش ررعبيا أو م ررن داخ ررل
األجهررزة نفس ررهاا علررى أنه ررا محرراوالت إك ررالحية تلبررب مطال ررب الثررورة ،ب ررل سررأتم تلقنه ررا علررى أنه ررا مح رراوالت
"أخونة" ،لن تبتس سو ذعر مجتم ي ،وانتفا

داخلي متماسك من قلب األجهزة ذاتها ،وإذن استعداد

كبير لالشتراك في مفامرات ضد سلطتهم.
فرري هررذه اللررهور القليلررة ،كرران قررد أكررب وا ررحا أن اإلخرروان ال يمتلنررون حررال ألي عررابء ،كمررا إنهررم لأسرروا
بررالقوة الب ررب تجع ررل ال رراة هررابونهم ،ولأس رروا حب ر مس رريطرين علررى الداخلي ررة أو الج ررأش ،فم ررثال س ررمح
الداخلي ررة ف رري ي رراير  2013بح رررق أغل ررب مق رررات اإلخ رروان ،عل ررى أي رردي "متت رراهرين" ،كم ررا ل ررن ي ح رروا ف رري
اشر باكاتهم املتعررددة مررع اآلخرينااالتحاديررة ،املقطمافري التهررور بمتهررر القرروي الرذي يجررب تببيرره ،أكررب
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،

سلطة مج ونة تصعد األمور بال حساب ،ويعلم الجميع أنها لأس قادرة على أي عابء.
رغررم كررل ذلررك ،لررم تنررن األمررور ذاهبررة ا بالضرررورة ا إلررى  ،6\30كرران يمنررن تج ررب ذلررك بررإجراء انتةابررات
ملجل ر

الل ررعب ا وه ررو م ررا يب رردو أن اإلخ رروان ف رري أح ررد خي رراراتهم األش ررد غب رراء ل ررم يس ررعوا إلي رره بل رردة ا ،أو

باالبتداء بمصالحة سياسية مرع اآلخررين ا وهرم لرم يفعلروا ذلرك أيضرا ا حبر فقردت بعري الإلخصريات
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.
ف رري نفر ر

الوقر ر  ،كر رران أص ررحاب الحل ررول التوافقير ررة أو الديمقراطي ررة ،ف رري موضر ررع م ررخرية ومزاي رردة مر ررن

الجميع ،فال أحد غدا يريد التوافق ،ورفما ينون ذا داللة ه ا أن كال من أنصار الجأش وأنصرار اإلخروان
يفضررلون التعبيررر عررن حررزب مصررر القويةاالررذي يتزعمرره أبوالفترروح ويبرردو حريصررا علررى التوافقاب رر"حزب
مصررر الطريررة" ،ألنهررم يرررون أن موقفرره الباح ر عررن التوافررق هررذا ،موقررف "مررانع" ال يليررق باملرحلررة ،وأن
"القرروة" الب ررب يري رردونها هرري الق رروة ف رري االنض ررمام الحاسررم ألح ررد املعس ررنرين ،كمررا أك رربح هواي ررة ش ررعبية
املزاير رردة علر ررى "عاكر ررري الليم ر ررون" ا وهر ررم مر ررن ق ر رررروا انتةر رراب محمر ررد مر ر رراب ف ر رري الجولر ررة الثانير ررة م ر ررن
االنتةابررات ،لاحيلولررة ضررد وكررول شررفيق\الثورة املضررادة ،لاحنررم ا وأكررب وا ررحا أن أحرردا لررم يعررد
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
وسيلة ،وفضلوا الذهاب ملواجهة كفرية مع الجميع ،كان ال ل يعرف أنها لأس في كالحهم.
لررم ينررن قررد بقرري إذن للثررورة املضررادة مررا تفعلرره سررو خطررة "الاحتررة ال هائيررة" ،وكانر "حركررة تمرررد" هرري
تلك الخطوة ،البب فضل اإلخوان مواجهتها بطريقة عي األكابعالن ن ازل عن أي عابء ،وسيمر اليروم
ويررذهب ال رراة لبيرروتهم ونبقررف نحناوتفاكرريل األسررابيع األخيرررة لإلخرروان ،تبرردو كلهررا تفاكرريل تنتينيررة،
بعضررها كرران سرريفير فرري األح ررداث ،لن هررا لررم تنررن لتفي ررر امللررهد النلرري ملررا وك ررل ا إليرره ،لقررد ملح ر الث ررورة
املضادةاتحالفات الجأش واملةابرات والداخليةاألول مرة ،فركة لالنتصار ،ولم يفوتوها.

ً
عودا على بدء :ملاذا لم يقم اإلخوان بالثورة على مبارك؟
لطاملررا كانر 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
يتلقون الضرفات األم ية وحدهم ،وهؤالء الذين قد ي ضمون معهم فري املسريرات ،لرن ي ضرموا إلرنهم وهرم
ي رردخلون ال ررجون ،ب ررل اس ررتةدم بع رري اإلخ رروان تل ررك الرج ررة لتبري ررر تة رراذل الجماع ررة ع ررن االنض ررمام
ملعار اب املجل

العسنري في احتجاجاتهم وق ما كان يدير البلد.

برربعي القسرروة ،يمنررن القررول إن مررا م ررع اإلخرروان مررن القيررام باعتراضررات جماهيريررة واسررعة ،طررول فترررة
مبرارك ،كران خرروفهم مرن "شررب مذبحرة رابعرة" املذبحررة البرب لررم تنرن حردا قر  ،ولن هرا كانر سراك ة فرري
الخيال كإم انيرة مرا محتملرة ،والبرب لرم تحردث فري الثرورة ألنهرم هرم مرن انضرموا لل راة ،ولرأ

مرن انضرم

ال رراة إل ررنهم ،وألن الث ررورة أيض ررا ل ررم تفل ررل ف رري حي ه ررا ،وم ررا يب رردو مفارق ررا فع ررال ،أن رره بع ررد ح رردوث الث ررورة
هررذهاالبب رفضرروا دومررا املبررادرة هررا خوفررا مررن املذبحررةا وبعررد وكررولهم للسررلطة ،سرريةتارون حي هررا نفر
الخيار الذي رفضوه قديما ،القيام م فردين بمفامرات احتجاجية جذرية واسرعة ،دون رغبرة فري ضرم أي
أحد إلنهم ،و هتافات إسالمية خالصة ،ما جعل اللب الذي طاملا هرفوا م ه س وات طويلرة يةررج إلرنهم
أخيرا ،كقدر إلهب ال يمنن للم اورة البلرية الضعيفة أن تحتال عليه.

نهاية عالم ما قبل :6\30
اآلن نحن أمام جماعة

خمة ،ن ح بعد اورة ،في الوكول لاحنم ،امتلن ق وات فضرائية ،كران لهرا

مئررات األعضرراء فرري مجل رراب اللررعب واللررور وشر ل حنومررة وكرران لهررا رئررأ

جمهوريررة ،وبعررد االنقررالب

علرى حنمهرا عسرنريا ،أكرب لهرا نالف املعتقلرين ،الرذين لفررا تنكرل حواضر هم اللرعبية ،لرم ير م أحررد
هؤالء اآلالف في ك ع قضية عامة ،يمنرن لاجميرع التعراطف معهرا ،يبردو ذلرك شرأئا مؤسرفا ومؤملرا جردا،
أن يفقد اآلالف مرن األبريراء والثروار تعراطف ال راة ،ملجررد أنهرم إخروان ،ولن ره أيضرا ذو داللرة قويرة علرى
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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،
ال ي ي تراجعا سريعا وكيفيا ع ه بسهولة.
يمن ا الحدي عن نهاية كرل مرا كران قبرل  ،6\30بةرروج هرذه األعرداد الهائلرة البرب ترغرب أغلبيتهرا فري أن
ي هرب الجرأش كرل هررذا القلقاالرذي بردأ فري ي رراير 2011ا ال يمنرن ألحرد أن يتعامرل مررع الحردث كأنره مجرررد
"مترراهرة أخررر " ،ال يمنررن ألحررد أن يعررود إلررى م انره السيا رراب وموقعرره الخطررابي قبررل ذلررك ،مرررة أخررر ،
لقد تم خلق عالم جديد للمرة الثانية في خالل ارالث سر وات ،عرالم جديرد ال يعررف التواطرؤ القرديم برين
التي ررارات السياس ررية ،ع ررالم يت رردخل في رره الج ررأش ب ررل اقل رره ف رري السياس ررة ،ويرتن ررب في رره م ررذاب  ،يتواط ررأ
النثي رررون عل ررى غ رري الط رررف ع ه ررا ،ويفل ررل اإلخ رروان ف رري ك ررل مح رراوالتهم لتفيي ررر م رروازين الق ررو  ،بس رربب
تمسنهم بعالم ما قبل  ،6\30وت هب فقاعة "الج اح الديمقراطية في السلطة" لأستوي الجأش م فردا
عل ررى كر رراب س ررلطته ،ويقب ررع غالبي ررة قي ررادات اإلخ رروان ف رري ال ررجون ،وتبته ررب أح ررزاب م ررا بع ررد الث ررورة كله ررا
عمليا ،وتبتهب أيضا حركات ما قبل وما بعدها اللبابية عمليا.
ويب رردو أن اسر ر يعاب م ررا ح رردث ي ررتم ،ولن ررن ب ررب ء ش ررديد ،اإلخ رروان ين ل ررفون ب ررب ء ،أن ملر ر لتهم م ررع
االنقرالب العسرنري ،هررو وقروف غالبيررة ال راة معرره ،ولرأ

ضرده ،وين لررف العلمرانيون بررب ء ماهيرة مررا

اعتبرره النثيرررون مر هم فري البدايررة "موجررة اوريررة اانيرة" ،ولررم تنرن سررو انقرالب عسررنري مرردعوم شررعبيا،
كمررا يرردركون الررثمن الحقيقرري لرررغبتهم فرري إقصرراء اإلخرروان بل ر ل كامررل ،الررثمن الررذي لررم ينررن أقررل مررن
تقررويي كامررل املجررال السيا رراب ،وقتررل أي مسرراحة حركررة اك سررمها ال رراة سررواء فرري عهررد مبررارك أو بعررد
ت حيه ،والت ازل عن أي "حقوق" من سبة بةصوض ع ف الداخلية.
لقرد انتهر عررالم مررا قبررل  ،6\30بمعنر انتهرراء القردرة علررى اسررتعادته ،ببسرراطة ،أي اررورة قادمررة ،هرري اررورة
جديرردة ،ولأس ر "اسررتعادة لللرررعية" أو "إحيرراء للثررورة" ،أي عررابء سرريحدث هررو عررابء جديررد تمامررا ،ال
يرفطه بما سبقه سو قردرت ا علرى الرتعلم ممرا حردث" ،لسر ا اسرتا اء تاريةيرا" ،وحرين نفقرد القردرة علرى
اإلجابررة ،سررأبدأ اآلخرررون فرري ذلررك ،اآلخرررون الررذين س ررا أن ررا كرربب ا علررنهم لع ررة إلهيررة فرري الثررورة ،وس ررا
كاف جدا.
ذلك ٍ

إعادة اختراع األشياء:
يبرردو مثيرررا لل ررخرية املريرررة أيضررا ،أن ررا سلل ررا بعررد الثررورة نس لررهد باملوقولررة اللي أ ررة عررن أن "القررديم
ي ه ررار ،والجدي رد ل ررم يول ررد بع ررد" ،لن ررر بع ررد ذل ررك أن الق ررديم ين ررحو كزومب ررب س ررا أن ررا قتل رراه بةمس ررين
ركاكررة ،فررإذا أشررال ه ي ضررم بعضررها إلررى بعرري ،وإذا يررداه تبرردنن بررالتحرك ،يحرراول ال هررو

علررى قدميرره
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ويفل ررل ،ا ررم يح رراول وي ر م ،ا ررم يةط ررو إل ررى الجدي ررد ف رري مه ررده ،وية ق رره تمام ررا ،الق ررديم اس ررتعاد الحي رراة،
والجديد مات في مهده.
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
إسالمية أككر مديبية وأقرل ع فرا ،تبردأ مرع الوقر برإجراء تراجعرات علرى أف ارهرا وتلرارك بالوقر فري ب راء
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

وبعري ،عرردم جررواز وضررع اإلسررالميين كلهررم فرري سررلة واحردة ،ل صررل فرري ال هايررة إلررى مررا كرران بالبسرربة لرر"جيل
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
نف الوق يتم التواطؤ على عدم مساءلتها س
عما تريده تحديدا ،املل لة الحقيقية أيضا أن هذا أكال،
لم يعد ممن ا مرة أخر .

ملاذا لم نعد نمتلك حلوال؟:
ملرراذا لررم ت ر م املترراهرات الضررخمة مررا بعررد مذبحررة فرري رابعررة ،فرري إسررقاا ال تررام ،أو خاخلترره؟ ملرراذا
اسررتمر حنررم هررذا الطفيرران والقمررع املج ررون؟ ببسرراطة ،ألنرره لررم تعررد ه رراك قرردرة ولررو علررى مجرررد "ادعرراء
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
من اللعب ومن الفاعلين السياسيين ،كان تر خطره أفضل من خطر سقوطه.
وإن كان ال سا ل :ملراذا لرم يعرد بوسرع الفراعلين السياسريين الرذين مرازالوا علرى خيراراتهم القديمرة بتأييرد
اورة ي اير اقتراح "حلول توافقية وديمقراطية"؟
ببس رراطة ألن ررا اآلن نعل ررم ع رردم فاعلي ررة أو واقعي ررة "الح ررل ال ررديمقراطي" ،ال نمل ررك أن ن ررراهناأو نص رردق
قلبياا على "ديمقراطية" أي طرف من األطراف السياسية ،ال يمن ا الرهان على اإلخوان ،كفصيل أكبرر
داخل الحركة اإلسالمية يمن ه ترويي التيارات األككر ع فا ،لم يفعل اإلخوان بعد الثورة ،إال العن ،
س
لقرد روضرتهم القررو األككرر يميبيرة لصررالحها ،ولرأ العنر  ،واآلن جرذر االنقرالب العسررنري بعرد املررذاب
س
البررب قررام هررا ،جررذر أ ككررر نزعررة الع ررف واالنتقررام ،وعليرره ،نحررن نعلررم اآلن أن "االنتةابررات" لأس ر حررال،
وألن ه رراك وزيررر دفرراع اسررتطاع بعررد مترراهرات

ررخمة ،أن يطرررد رئأسررا م تةبررا مررن السررلطة ،ويعتقلرره،

دون أن يالقرري ذلررك غضرربا شررعبيا كبيرررا ،وفتواطررؤ واشررتراك واسرع مررن القررو العلمانيررة ،وهررو مررا سرريجعل
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ً
اإلخوان يطردون فنرة "حل االنتةابات" هذا لخبد ،ا إال إذا كان حال ش ليا ،كما طردتها قربلهم التيرارات
امللاركة في االنقالب ،إال ش ليا كذلك.
واآلن نجررد أنفس ر ا بصررراحة ووضرروح ،أمررام أسررئلة شررديدة التعقيرردة تبرردو أكبررر مررن قرردرت ا الحاليررة علررى
اإلجابررة :م ررا ه ررو الحررل إذا ل ررم ين ررن ديمقراطيررا؟ كي ررف يمن ررن مواجهررة حن ررم عس ررنري مج ررون ل رره قاع رردة
شررعبية كبيرررة؟ كيررف يمنررن لاحررل أن ينررون ديمقراطيررا أكررال فرري حالررة حرردوث حررراك شررعبب واسررع يضررع
السررلطة بررين قوسررين ،أو يلقنهررا إلررى اللررارع ،مرراذا يمن ررا أن نقترررح حي هررا؟ هررل يتةيررل أحررد إم انيررة عررودة
جماعررة اإلخرروان بل ر 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؟
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