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   مقدمة  

متثل الثورات حلظات استثنائية يف تاريخ الشعوب، حيث تكون 
التناقضات الطبقية قد تراكمت وأخذت تشكل أزمة مركبة، سياسية 

واجتماعية وثقافية، وتدرجييا تنتشر مظاهر التمرد ورفض  واقتصادية
خمتلف  ، وتتجه سهام النقد مناملختلفةشرائح اتمع  بني الواقع
ملزاحه عن مراكز انظام احلكم، الشرائح احملجوبة أو  اهات إيلجتاإل

ات الدنيا من العمال لطبقه احلاكمة، الطبقااختاذ القرار من صفوف 
فئات من الربجوازية الصغرية واملتوسطة عانت  فقراء املدن،، والفالحني

 فقدان األمل يف الصعود االجتماعي بسبب سياسات نظام احلكم
و تذمر الفئات ألقمع يف منع األصوات الرافضة وحيث ال ينجح ا

والطبقات نكون علي أعتاب ثورة، فالطبقة املسيطرة تشهد انقسامات 
 ة علىأن يكون هلا هيمنة فعلي والسلطة تسيطر دون وصراعات،

اجلماهري، والقمع يؤجل األزمة وال حيلها، ومن مث يزيد عوامل التوتر 
 قوى رافضه صعدت قوى نسبياًالقائم بدال من كبحه، وكلما هدئت 
  .أخري ترفع أعالم الرفض والعصيان

يف املرحلة األويل من الثورة تتجمع روافد الغضب لتلتقي عند 
هدف اإلطاحة بالسلطة السياسية القدمية، وما أن تتم اإلطاحة بالسلطة 

حيث تندفع الطبقات،  ،يبدأ استقطاب جديد لقوي الثورةحىت 
لتحقيق أهدافها اخلاصة، وقبل أن تنتهي احللقة  والتيارات املمثلة هلا،
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فورا عمليه فرز  األويل اليت كان هدفها اإلطاحة بالسلطة، تبدأ
 ا، واستقطاب جديد، بني الذين يريدون أن حيلوا حمل السلطة، املطاح

، تأخذ الثورة يف القدمي ككلوالذين يريدون التخلص من النظام 
عامة إيل األهداف الطبقية اخلاصة، التحول من األهداف السياسية ال

  .رأمساليه برموز جديد أو التحرر من الرأمسالية ككل
ال تتبع اجلماهري يف حركتها خطة موضوعة سلفا، ولكن حتركها 

يف االندفاع يف حتقيقها، ومن  أغريزا الطبقية و مصاحلها املباشرة، فتبد
دئذ يصرخ عن األهداف واملصاحل، يف والتناقض التباين مث يبدأ

الدميقراطيون الربجوازيون حمذرين اجلماهري من الفوضى، وداعني إيل 
مبعرفتنا وعودوا إيل عبوديتكم  الدميقراطيةاالستقرار، اتركونا نبين 

من وقت قليل يف زعزعة هذا  القدمية، متجاهلني أم شاركوا
وا ، وان اجلماهري اليت يتهموا اآلن بالفوضى كانوا يناشد)االستقرار(

  .بكل قوامنذ قليل أن تواصل الثورة 
الدميقراطيون الربجوازيون يريدون ثورة علي مقاس مصاحلهم 
اخلاصة، ثورة تزيح السلطة وال متس أسس النظام، واجلماهري تريد 
ثورة ختلصها ائيا من البؤس واالستغالل، هكذا يكون استمرار الثورة 

  .جوازيني الدميقراطينيحىت اخلالص، هدفا للجماهري، ورعبا للرب
  .هذا القانون هو قانون الثورة املصرية ومنطق حركتها اجلارية

يقدم اليسار الثوري يف هذا الكراس حماولة لفهم اللوحة املركبة 
لثورة يناير املصرية وقواها وحتوالا، على أمل أن تساعد يف إضاءة 

  .الطريق أمام قوى الثورة وأمام الشبيبة الثورية
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تحت الثورة أمامنا أمال يف حتقيق دميقراطية اجتماعية ذات لقد ف
دميقراطية ال ختدم املستغلني وال تعرف االستغالل  ،مضمون أشتراكى

 ،آلناالطبقي، أن بناء القيادة الثورية بني اجلماهري هو املهمة الرئيسية 
وهي الوسيلة الوحيدة اليت متكن الثورة من االنتصار، أصبح من احملتم 

ع مع الوسطيني ورفع رايات ثورية مستقلة وعدم تذيل مطالب القط
إن تطور الثورة وجتزر أهدافها كما هو  ،التيارات الربجوازية الليربالية

ة، مرهون أيضا بوجود رايات ثورية مستقل هون بوجود قيادة ثورية،مر
أو املخاوف ، ال يتوقف على األمنيات إن انتصار الثورة، أو هزميتها

ويبقي املستقبل مرهونا كليا على العمل الدءوب بني اجلماهري، ، اردة
واألساليب املناسبة، وبدون ذلك  باملفاهيم وتسلحيها لتنظيمها،

سلمناها  بل أيضا ،سنكون، ليس فقط قد خنا قوى الثورة وشهدائها
   .إيل ذات النظام، وسلمنا رقابنا إيل اجلالدين  جمدداً

  اليسار الثوري
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  ملصريةالثورة ا
  البداية

، يف هذا عالمة فارقة يف تاريخ مصر احلديثيناير  ٢٥مثل يوم 
ات مبا فيها القاهرة اليوم خرجت املظاهرات يف عدة حمافظ

، استجابة لدعوة صدرت من بعض املواقع االلكترونية واإلسكندرية
باخلروج يف هذا اليوم إلظهار احتجاجهم على املمارسات القمعية 

، أحد هذه املواقع اليت شاركت يف الدعوة ة جتاه املواطننييفة للشرطالعن
الشاب الذي قتله اثنان من املخربين السريني  ،أنشئ باسم خالد سعيد

  .التابعني ألحد أقسام الشرطة يف مدينة اإلسكندرية
أضيف إىل الدعوة بعض املطالب األخرى جلذب مزيد من 

ولكي ميكن   - خابات البطالة، تزوير نتائج االنت - املشاركني مثل 
جذب مشاركة النقابات أو العمال اقترح يف الدعوة أن تضيف الفئات 

مطالبها الفئوية اخلاصة إىل القضايا الرئيسية حمل  ،املهنية، كل فئة
الدعوة، ومت اختيار هذا اليوم بشكل خاص ألنه يوافق عيد الشرطة 

ن يكون املصرية، للتشهري جبهاز الشرطة الذي كان من املفترض أ
يف هذا اليوم، ولإلشارة إىل أن هذا اجلهاز ليس اجلهاز الذي  حمتفالً

، ولكنه جهاز القمع الوحشي ١٩٥٢يناير  ٢٥أخذ موقفاً وطنياً يوم 
الذي يستخدمه النظام احلاكم يف ترهيب اجلماهري وقمعها ضمانا 

طرته عليها، ويف خلفية ذلك كان هناك عدة حوادث يالستمرار س
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نني بواسطة الشرطة داخل أقسام البوليس خارج القانون، لقتل مواط
 به اإلمساكالذي أثار قتله بوحشية أثناء  ،خالد سعيد ،ومنهم الشاب

من الشارع غضب وتعاطف واسع وعدة مظاهرات احتجاجية حمدودة 
  .اإلسكندريةيف مدينة 

خوان نواب األبعض كانت هذه حدود الدعوة، وشارك فيها 
على التزوير الفاضح  االحتجاج مبطلب خاص هواملسلمني وغريهم 

النتخابات جملس الشعب كان نتيجته خروجهم من الربملان بعد أن 
  .نائب فيه ٩٠كان هلم قرابة 

هذا ) احتجاجات(كانت التوقعات حول حجم املشاركة يف 
اليوم مربكة للغاية، فمن جهة كانت الدعوة تشبه أحد الدعوات 

ت السابقة من جمموعات شبابية وقوى املتكررة على مدار السنوا
سياسية للخروج الواسع يف مظاهرات ضد النظام، أعالها الدعوة 
لعصيان مدين وأقلها إبداء بعض التضامن مع االحتجاج مثل وضع 
أعالم معينة على النوافذ أو إطفاء اإلضاءة ملدة ساعة، ومل تلقى هذه 

على أعداد  صرتواقتالدعوات املتكررة أي جتاوب مجاهريي معها، 
أقل من بضعة  - وأحياناً متناهية الصغر ،من النخب السياسية الصغرية

وكان من السهل على قوات الشرطة حماصرا والتعامل  - عشرات
بالقبض على بعضهم أو جمرد حصارها حىت  سواء بالعنف أو ،معها

  .تنتهي اهلتافات وينصرف املشاركون
لعام خيتلف يف هذه املرة، انه من جهة أخرى كان املناخ ا إال

حيث كان هناك أمل بعثته الثورة التونسية اليت أطاحت بالدكتاتور بن 
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وأهلم هذا األمل عدة شعوب يف املنطقة، األردن  ،اجلماهري يفعلي 
واجلزائر انتفضتا ضد احلكومات الديكتاتورية، وضاعف هذا االنتفاض 

لتونسية عهد الثورات شعوب املنطقة، افتتحت الثورة ا باقياألمل لدى 
الدائم،  واإلفقارالشعبية ضد األنظمة احلاكمة، حيث الديكتاتورية 

والتواطؤ مع االستعمار الصهيوين، وتقييد الشعوب بقوانني جائرة 
  .وقمع مستمر

مرشحة أيضاً لالنتفاض،  ،رغم شدة عنف النظام ،كانت مصر
أن تتجسد  كانت روح االنتفاضة التونسية سرت يف اجلماهري وتنتظر

يف انتفاضتها اخلاصة، ومن مث كان ضمن التوقعات أن تأخذ مظاهرات 
يناير مساراً خاصاً حيث كان املناخ العام معبأ بروح االنتفاض  ٢٥

اليت بعثتها الثورة التونسية ويشبه برميل البارود الذي ينتظر أي شرارة 
  .عابرة لينفجر

قع أو حىت حيلم أن مل يكن أحد من الذين دعوا إىل االحتجاج يتو
مل تتجاوز  ،تتحول مظاهرات الغضب االحتجاجي إىل انتفاضة شعبية
  .توقعام خروج بضعة أالف حمدودة للتظاهر األحتجاجى 

على عكس الذين دعوا إىل التظاهر، أو شاركوا فيه، كانت و
) احتمال(تونس تضع يف اعتبارها  يفأجهزة السلطة املرعوبة مما حدث 

ذلك كان جمرد احتمال،  أنال إجات إىل انتفاضة، حتول االحتجا
مركبة، حماولة االحتواء  إستراتيجيةهذا اليوم  يفلذلك استخدم األمن 

حىت يظل التظاهر يف حدود االحتجاج إىل أن  ،التعامل يفرونة املأوالً و
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األخري ينتهي اليوم وينصرف املتظاهرون كما حيدث عادة، ويف 
  .ع إذا بدأت األحداث يف التحول إىل انتفاضالستخدام القم االستعداد

  يناير ٢٥التركيب االجتماعي ملتظاهري 
أدت سياسات النظام الرأمسايل يف مصر إىل ختلي الدولة عن 
ضمان عمل للخرجيني، وتوافقاً مع سياسات السوق انتهى عقد العمل 
الدائم وأصبح العاملون يعملون بعقود عمل مؤقتة يف مشاريع قصرية 

وصدر تشريع عمل يزيد أوضاع العاملني . ى ومهددين بالبطالةاملد
على  ،ديدا ويطلق يد أصحاب العمل يف التحكم يف مصائر العاملني

أمل أن جتذب تلك السياسات مستثمرين عرب وأوروبيني، جبانب 
ذلك أدت سياسات اخلصخصة واملعاش املبكر إىل تضييق سوق العمل 

 من محلة الشهادات املتوسطة والعليا وزيادة هائلة يف عدد العاطلني
كل ذلك يف بلد يرتع فيه الفساد وتقل فيه التنمية، مما أدى . وغريهم

مليون شخص بال عمل  ١٢إىل خلق كتلة كبرية من السكان حوايل 
وبال أمل سواء داخل شرائح الربجوازية الصغرية أو املتوسطة جبانب 

ة العاملة وأغلب سكان تردي شديد يف املستوى املعيشي لدى الطبق
الريف واألحياء الشعبية، فمنذ شهور قليلة سابقة على يناير الثورة كان 
اجلمهور يتقاتل أمام املخابز يف مشهد ال سابق له من أجل احلصول 

  .على اخلبز
الفساد السياسي الذي مارسه احلزب احلاكم أدى، ليس فقط إىل 

لدولة من املال العام ويف إهدار مليارات اجلنيهات وتربح كبار رجال ا
قدام دون مقدمتهم رأس النظام ورجال احلكم، لكنه أدى أيضاً إىل األ
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خشية على تزوير فاضح إلرادة أمة بأكملها يف انتخابات االس 
أمام أنظار الشعب يف  -احملليات، الشعب، الشورى  -التمثيلية برمتها 

يات التزوير فيها انتخابات تناقل العامل برمته مشاهد مصورة لعمل
وتابعيهم  األعمالوذلك ضمانا الستمرار نواب حكومة رجال 

 إزعاجهممن  ،وبوجه خاص األخوان املسلمني ،وحرمان املعارضة
  .داخل الربملان

ن حيث م هلذا التزوير هو التنظيم األكرب ساسيةالضحية األ
املسلمني، الذي يضم يف عضويته عشرات اآلالف  اإلخوانالعضوية، 

شرائح الربجوازية الصغرية واملتوسطة املضارين من البطالة  من
  .وسياسات النظام

العنف الذي اعتاد النظام استخدامه ضد املواطنني كان له أثر 
روابط (خاص يف مشاركة كتلة كبرية من الشباب املنظم داخل 

األهلي الذي تعرض بعض ) التراس(، لقد أعلن )مشجعي كرة القدم 
عسكرية بسبب تشجيع الكرة انضمامه ليوم الغضب أعضائه حملاكمة 

هكذا الناديني (وحذا حذوه مشجعي الزمالك  ،يناير ضد النظام ٢٥
وأغلبهم من  ،هؤالء املشجعني منتظمني يف روابط خاصة ،)األكرب

 ،الشرائح الربجوازية الصغرية والدنيا وأبناء العمال يف األحياء الشعبية
 ،وميتلئون كرها للشرطة وبطشها ،األمنواعتادوا املواجهات مع قوات 

 ،ويقدر عددهم بعشرات اآلالف ،وينتشرون يف اغلب احملافظات
هؤالء قرروا نبذ خالفام مؤقتا واخلروج معا للمشاركة يف 

تلك الشرحية من أبناء الربجوازية الصغرية واألحياء  ،االحتجاجات
شبابا يعانون كانوا أيضا  ،الشعبية مل يكونوا جمرد مشجعي كرة قدم
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 ،نفس معاناة أبناء هذا اجليل اقتصاديا واجتماعيا وكانوا غاضبني حبق
 ،زيادة عددية ملحوظة ملظاهرات الغضب  ٢٥وفرت مشاركتهم يوم 

وكان ذلك شديد األمهية  ،وقوة دفاع مدربه علي مواجهات مع األمن
  .حني بدأ القمع

 ،البطالةكانوا يعيشون حتت ديد  طالب املعاهد واجلامعات
حدثت عدة  وىف أوقات قريبة ،ويعانون من تردي أحوال أسرهم

حوادث انتحار بني صفوف الشباب العاطلني عن العمل وتزايد معدل 
  .اجلرمية بينهم

يوم الغضب الذي تضمن االحتجاج على البطالة خاطب هؤالء 
أو  ،الذين جيلس الكثري منهم على شاشات الكمبيوتر بعقد عمل مؤقت

  .رصة عملبدون ف
تفسر تلك اللوحة اندفاع أعداد ضخمة من الشباب للمشاركة 

يناير، كان املشاركون بأعداد أكرب مما توقعه  ٢٥يف مظاهرات 
الداعون، وخارجون كلياً عن السيطرة، وال يتبعون أي اجتاه فكري أو 

كانوا ، سياسي، كانت حتكهم غريزة اجتماعية وشعور عام باملعاناة
على تلك األوضاع بكليتها، ويصرخون مبلء  غاضبني وحمتجني

  .عقريم خلف أي شخص يقوم باهلتاف
مل تبدي النقابات أو املصانع جتاوباً مع الدعوة للخروج، كانت 
اإلضرابات املطلبية واملعارك النقابية اخلاصة عرب السنوات السابقة قد 

يضا إال أن معاركهم سامهت أ ،أكت العمال واملهنيني إيل حد كبري
وباستثناء  ،يف يئة األجواء وإجهاد السلطة يف معارك عديدة متالحقة
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أعداد حمدودة يف نقابة احملامني ذوي اجتاهات سياسية أو نشطاء من 
وظلت املرافق  ،مل تكن هناك نقابات أو كتل نقابية مشاركة ،قبل

كان  ،والشركات واملصانع خارج املشهد االحتجاجي يف هذا اليوم
صال يف احلركة واألهداف قائم بني النخب السياسية واملصانع هناك انف

النخب السياسية يف عملها داخل قاعات  واملرافق، إذ تتمركز  أغلب
وتتجمع باستنفار ذايت ألعضاء ومناصرين  ،حمدودة يف منتصف املدينة

حمدودي العدد، وتتبين برنامج طبقي واجتماعي ال يدخل فيه مطالب 
النقابات ضمن أولويام، لذلك  كان اجلمهور وحاجات العمال أو 

كان هلم  ،سلبيا جتاه الدعوة االحتجاجية ،الطبقي املنظم بكتله ونقاباته
نضاال م النقابية واملطلبية اخلاصة اليت عبئت األجواء االجتماعية 

وحققوا فيها انتصارات مل تكن آخرها احمللة أو العاملني يف   ،لسنوات
 .الضرائب العقارية

مبادرة  ٢٥اعتبار يوم  ،وإغفاال للحقيقة ،إال  أنه سيكون تعسفا
ال خيلو من هدف أيدلوجي " ثورة الشباب" تعبري, شباب خالصة 
وهو تفريغ االنتفاضة من أي مضمون طبقي واعتبارها  ،وقصد طبقي

نوعا من الغضب ال أكثر من شباب الطبقة الوسطى منبت الصلة بأي 
ن إلقاء نظرة سريعة على األيام السابقة إ ،سياق طبقي أو سياسي

تبني دورا هاما للنضاالت الطبقية العمالية يف  يوم الغضب مباشرة على
نفسها  ابريل ٦ن جمموعة إوبغض النظر عن  ،٢٥متهيد األرض ليوم 

ن شهر يناير قد شهد إف ،ولدت على هامش نضاالت عمال احمللة
 ،عدد من احملافظات احتجاجية لعمال يف ووقفات إضراب ١٩حوايل 
والسويس على وجه اخلصوص   ،السويس ،بورسعيد ،اجليزة ،القاهرة
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ومظاهرة نظمها ائتالف  ،يناير ١٣كان ا  إضرابات عمالية يوم 
وطافت تلك  ،تضامنا مع الثورة التونسية ٢٣أحزاب املعارضة يوم 
 وبوجه خاص حي األربعني األكثر كثافة يف ،املظاهرة بأحناء املدينة

وأخرى احتجاجا على سياسات  ،سكانه والذي ميثل السويس الشعبية
كما أن املشكلة الرئيسية  ،نظمها احملامون واالئتالف ٢٤النظام يوم 

فاملنطقة الصناعية بالسويس  ،اليت تعانيها مدينة السويس هي البطالة
يفضل املالك فيها االستعانة بعمالة من خارج مدينة السويس ليسهل 

هي اليت شهدت  ،حي األربعني ،ومعلوم أن السويس ،عليهم السيطرة
ونالت اجلانب األكرب من عنف البوليس  ،اعنف مواجهات مع األمن

واستطاع  ،وسقط منها ثالثة شهداء يف اليوم األول ،يف مواجهتها
 كما أسروا فرقة مكونة من ،األهايل حترير األسرى من أقسام البوليس

  .واجهاتفرد أمن مركزي يف امل ١٢٠
نظام احلكم املرعوب من شبح الثورة التونسية وعدواها، قام 
حبشد أعداد هائلة من قوات األمن املركزي وأمن الدولة واملباحث 
العامة يف هذا اليوم حتسباً ألن يفلت منه الزمام يف حصار املتظاهرين، 
أعلنت حالة االستنفار القصوى لتلك القوات، وسلحها جبميع أنواع 

من قنابل الغاز إىل عربات املياه شديدة االندفاع،  ،املعد للقمع السالح
أعد كل ذخريته مبا فيها  ،ومن الرصاص املطاطي إىل الرصاص احلي

قنابل غاز انتهت صالحيتها منذ سنوات موجودة باملخازن من عام 
  .على األقل ٢٠٠٥
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  التوجه إىل ميدان التحرير
نتصف مدينة القاهرة، ميثل ميدان التحرير نقطة مركزية يف م

وينتشر حوله أهم مؤسسات الدولة، فعلى أطرافه وعلى بعد أمتار مقر 
 ومقر رئاسة الوزراء والسفارة األمريكية،، الربملان وجملس الشورى

وحييط به على مسافات مقاربة العديد من املعاهد واجلامعات  وأبعد 
املوروث من ، قصر عابدين، قليالً املقر التقليدي لرئاسة اجلمهورية

  .العهد امللكي
يف مستهل السبعينات توافد على امليدان آالفا من الطالب 
احتجاجاً على اون السادات يف اختاذ قرار احلرب ضد إسرائيل، ومن 
وقتها مثل امليدان رمزا ومصباً للمتظاهرين، كانت قوات األمن قد 

نقطة حمددة  اعتادت على مظاهرات التحرير، فاملتظاهرون يتوافدون إىل
يف امليدان يتركها األمن مفتوحة أمامها، مث حييط اجلنود باملتظاهرين 
وتنطلق اهلتافات داخل الدائرة احملدودة احملاصرة، جمموعات كل منها 

ون يف ءميثل اجتاه تطلق هتافات خمتلفة، إىل أن يشعروا باإلرهاق، فيبد
  .اخلروج فرادي من الدائرة ويسمح هلم األمن بذلك

، حيث توافد ٢٠٠٣ن هذا هو احلال حىت غزو العراق يف كا
مجهور كبري مدفوع بالغضب من الغزو، وجنحت فتاة متحمسة يف 
التحرك خارج الدائرة وهتفت فالتف حوهلا عشرات متفرقون وحتركوا 
بدون حصار، فحذا حذوها اآلخرين كاسرين دوائر األمن اليت 

  .حمليطة بامليدانحتاصرهم وانطلقت املظاهرات يف الشوارع ا
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، ال من حيث العدد، وال كسر ٢٠٠٣إال إن ذلك مل يتكرر من 
كان ميكن لبضعة عشرات صغرية التوافد والتظاهر . دوائر احلصار

داخل دائرة حصار، واالنصراف عند الشعور باإلرهاق، وكان من 
السهل على قوات األمن منع أي دخول أو جتمع ملتظاهرين، أو 

ون طواعية يف دائرة أمنية يهتفون داخلها بعيداً عن السماح ا فيدخل
  .مشاركة، أو حىت استماع، أي مجهور هلتافهم

أو ، يناير مل يكن التوجه إىل ميدان التحرير يف خطة ٢٥يف 
النقطة املركزية للتظاهر يف ، أذهان، اموعات اليت أطلقت الدعوة

األعلى اليت منتصف مدينة القاهرة كانت درجات سلم حمكمة القضاء 
أصبحت أحد منصات التظاهر لدى النخب السياسية، وهي نقطة 
ثابتة يتم حماصرا ويقف يف األسفل بضع عشرات، أو مئات، وخيطب 

  .أو يهتف آخرون أعلى الدرج
متظاهر يهتفون داخل دائرة جنود،  ٣٠٠هذه املرة وقف حوايل 

ان بينهم ك، وغريهموباألعلى عناصر معارضة من النواب السابقني 
 حيتجون على تزوير االنتخابات الذي، مجاعة اإلخوان بعض نواب

أطاح م، كان اهلتاف موجه إىل من داخل الدائرة، إىل أن حركت 
عناصر يسارية اهلتاف يف اجتاه اجلمهور الذي احتشد للمشاهدة، توزع 
قوات األمن يف هذا اليوم على عدة ميادين وحمافظات مما جعل أعداد 

احمليطني باملتظاهرين يف كل نقطة جتمع بعينها حمدوداً، شجع  اجلنود
على االندفاع لفك ) أسفل السلم(ذلك املوجودين داخل الدائرة 

الدائرة األمنية احمليطة م فتمكنوا من ذلك بسهولة، كان ذلك أول 
انطالق ملظاهرة متحركة بالقرب من التحرير، اجته املتظاهرون إىل 
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كلها حمدودة العدد  حواجز متفرقة من اجلنود، ٣م التحرير حيث قابله
فتمكنوا من اجتيازها بتدافع بسيط فك يد اجلنود املتشابكة، هكذا 

يناير، وتتابع قدوم املتظاهرين إىل  ٢٥بدأت أحداث ميدان التحرير يف 
فقد ، يناير بأعداد متزايدة وصلت إىل عدة آالف ٢٥امليدان من ظهر 

 ، فد تلقائيا من أماكن متعددة حنو امليدانكانت هناك مظاهرات تتوا
  .دخول أول مظاهرة سهل مهمة التوافد على امليدان أمام اآلخرين 

يف الساعات األوىل من اليوم كان األمن شديد املرونة مع مجوع 
ويف بعض ، املتظاهرين، حاولوا حصار املتظاهرين ومنع حتركهم فقط

ة الرئيسية كانت حماولة اخلط، األحوال استخدموا عنف حمدود ضدهم
االحتواء واحلصار دون عنف حىت مير اليوم بسالم، وحىت الساعة 

 تكن لدى ملالرابعة عصراً مل يكن هناك عنف حقيق ضد املتظاهرين، و
املتظاهرين نية اعتصام، يف اجلهة من امليدان املؤدية إىل السفارة 

وات األمن األمريكية وجملس الشعب كانت احلراسة مشددة، وأعداد ق
كبرية نسبياً، ومل يكن مسموحا االقتراب منهما، ومن مث شهدت تلك 

أدى ، وذعر النظام، تزايد األعداد، اجلهة اشتباكات حمدودة أثناء اليوم
إىل إعطاء أوامر للجنود يف مجيع أماكن التظاهر ومن بينها التحرير 

، بدأ باللجوء إىل العنف لفض امليدان وتشتيت املظاهرات وتفريقها
أطالق القنابل وتتابع بسرعة استخدام العنف، كان األمر مركزيا يف 

ويف رد فعل غاضب ، مجيع مواقع االحتجاج يف خمتلف احملافظات
أطلق أحد املتظاهرين شعار ، أمام كثافة وشدة العنف، داخل امليدان

مستخدماً الشعار التونسي مع تعديل ) الشعب يريد إسقاط النظام (
 ، الذي كان شعار التوانسه -  إسقاط احلكومة -استبدل مصري، فقد 
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وهكذا ، بإسقاط النظام، هكذا عثر املتظاهرين على شعارهم الرئيسي
ولد هدف أعلى لقوى الغضب، إسقاط النظام، الذي مل يكن وارداً 

ومع تصاعد العنف زاد الغضب ) يوم الغضب(على جدول أعمال 
  .إسقاط النظام.. حتول إىل هدف ، وجتسد برمته يف شعار

مل تكن هذه أول مرة يرفع متظاهرون شعار إسقاط نظام حكم 
 - مبارك، لقد كان جزء من الفلكلور السياسي للمظاهرات شعار 

ورجال حاشيته، ومل يكن يعين شيء بالنسبة  -يسقط حسين مبارك 
للجماهري، ومل ميثل عنصر جذب هلا يف أي مرة، حضور شعار 

ن مبثابة والدة هدف وليس تكرارا لشعار، اإلسقاط هذه املرة كا
السياق الزمين كان يدخل يف جمرى افتتحته تونس واشتركت فيه 
األردن واجلزائر، استهالل عهد ثوري يف عموم املنطقة كانت مصر 
مرشحة بقوة للدخول فيه، وما أن خطت عتبته حىت أخرجت خمزون 

ات شجاعة الغضب واخلوف، رفضت استمرار املهانة والفقر يف آي
  .نادرة ال تظهر حىت يف احلروب النظامية، وال نراها إال يف الثورات

مل يكن شعار مظاهرة، فقد حتول ، الشعب يريد أن يسقط النظام
إىل هدف حركة قررت أن ال حتيد عنه، ومل يكن هناك أكثر من القتل 

مل يفلح القمع يف ردع احلركة بل زادها ، ميكن أن يلجأ إليه النظام
دفع التحرير حصته من الدم فتدفقت إليه اجلماهري . عاالً وتصميماًاشت

بعشرات اآلالف، مشاركة ومتضامنة، فتحول إىل مركز ورمز عام، 
سقوط شهيد كان يعوض عنه بآالف جديدة تتوافد إىل ساحات 

  .املواجهة 
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يف األطراف كانت مدينة السويس ختوض معركة باسلة ضد  
اليت كان هلا نصيب ضخم من املقاومة هذه املدينة ، قوات األمن

كانت أيضا تشهد إضرابات عمالية تزيد  الشعبية ضد االستعمار
يف السويس واإلسكندرية كانت املعارك ال ، أجوائها غضبا واشتعاال

والشهداء ، واألمن ال يقل توحشا، تقل ضراوة عن مدينة القاهرة
  .يتساقطون

ت النخب السياسية يف اليوم األول من األحداث كانت جمموعا
تلعب دوراً ملحوظاً يف قيادة مظاهرات االحتجاج، وما أن انتصف 

تضاءل بشدة دور النخب يف التوجيه، وحني ، النهار وبدأ القمع
، تدافعت أعداد كبرية من اجلماهري إىل االنضمام ومواجهة األمن

تالشى متاماً أثر النخب السياسية وأصبحت أشبه بأمساك صغرية يف 
  .اجلماهري الواسع حميط

وفر بني قوات  يف كر ٢٥استمرت الساعات املتبقية من يوم 
األمن واجلماهري، فحني تنطلق قنابل الغاز بكثافة ينسحب املتظاهرون 
إىل الشوارع اجلانبية احمليطة بامليدان، وما أن يتوقف الضرب أو تقل 

هرات أقسام من احملتجني حتركوا يف مظا، حدته يعودون إىل امليدان
طافت بأحياء شعبية جماورة ضاعفت عددها واستمرت حىت الساعات 

، يناير، كان ثبات املتظاهرون يف هذا اليوم ٢٦األوىل من فجر 
توسيع ذكى لساحة  واالنتشار يف الشوارع اجلانبية واألحياء القريبة

املعركة أمام األمن الذي متركزت اغلب قواته يف تلك املنطقة حول 
حامساً يف حتول املظاهرات إىل انتفاض مفتوح صمم ، نأطراف امليدا

كانت روح التصميم يف مواجهة القمع ، على اإلطاحة بسلطة  مبارك
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ومن مث كان الطابع ، تعم مجيع احملافظات اليت انتفضت يف هذا اليوم
العام للتحول إىل انتفاضة حييط بالنظام ويهدد وجوده يف اغلب املدن 

 .واحملافظات
  القمع أيقظ الشعب -  يناير ٢٨ 

اكتسبت  -رغم اتساع خريطتها  -يناير  ٢٥مل تكن مظاهرات 
عمقاً شعبياً بعد، عدد الذين خرجوا للتظاهر االحتجاجي يف القاهرة 

 ٥٠٠٠٠٠و  ٢٠٠٠٠٠ احملافظات يقدر عددهم بني عدد من و
يناير إىل الشوارع  ٢٦بأعداد أكرب يوم  امتظاهر، القمع والتصميم دفع

احملافظات، صعدت قوات األمن قمعها، كان السالح  ضبعيف 
الرصاص املطاطي والقنابل الغازية الفاسدة، اغلبه  ٢٥املستخدم يف يوم 
مركزيا األوامر  أعطيت ٢٦يوم . وعربات املياه  والقنابل الصوتية

مباشرة  رصاص املطاطيباستخدام اليف مجيع نقاط املواجهة للقوات 
وأضيف إىل ذلك الرصاص احلي جبانب ، ةالتقليدي األسلحةجبانب 

دهس املتظاهرين مت  ،٢٨ استخدام أدوات قتل غري تقليدية يف يوم
بالعربات واملدرعات اخلفيفة اليت تستخدمها الشرطة، واستخدم يف 

من ، على املتظاهرينهجومها ذلك أنواع عديدة من العربات لتمويه 
تواىل سقوط قتلى ف، إىل عربات هيئات دبلوماسية اإلسعافعربات 

كان النصيب األكرب فيها يف مدن السويس ، كبرية بأعدادوجرحى 
يوم عنف دموي من جانب  ٢٨كان يوم ، واإلسكندرية والقاهرة
مل تتمكن القوات ذا ، بدم بارد ووحشية مقززةقتل ، الشرطة

نامت ، احلركة يف أي حمافظة وتفتيتاألسلوب الوحشي من ردع 
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ولدت تلك الوحشية أثراً مل يتوقعه النظام ، قتالهاحداد على  يفاملدن 
بيت النية على الشعبية الفقرية الشعب بفئاته وطبقاته ، اليومهذا يف 

وإراقة دماء املتظاهرين  وحشيةالورداً على ، من أجهزة القمع االنتقام
 ٢٨يوم  مليون ٩ما يقارب خرجت أعداد تصل إىل ، العزل بال رمحة

الغالبية العظمى من هؤالء خرج من احملافظات،خمتلف القاهرة ويف 
األحياء الشعبية الفقرية اليت كانت عرضة دائمة لتعسف وعنف رجال 

، بل تأديب إسقاطمل يكن هدفه  األكرب من هؤالء اجلزء، البوليس
مراكز الغاضب النظام والثأر من أجهزة القمع، استهدف اجلمهور 

  .زب احلاكمالبوليس ومقرات أمن الدولة ومقرات احل
خرج هذا اجليش حمدداً هدفه يف كسر قوات األمن والثأر منها، 

، استخدم ردعهاقوة ال ميكن و باندفاع  قسام واملقراتهاجم األ
احلجارة وزجاجات املولوتوف، مل تتمكن القوات رغم اجلمهور 

استخدام الرصاص احلي من صد هجوم الشعب فتواىل سقوط أقسام 
جمرد  م املتظاهرين، أماوهروب رجال الشرطة  البوليس وحرق مقراا

لذلك ، الشرطة كان جيعل صاحبه هدفاً النتقام املتظاهرين زىارتداء 
اضطر العديد من الضباط واجلنود إىل خلع الزى الرمسي حىت يتمكن 

  .من اإلفالت من اجلماهري الغاضبة
 املقر الوحيد الذي جنا من الغضب الشعيب هو مقر وزارة الداخلية

ظهر القناصة  وهو مبىن أشبه بقلعة عسكرية مسلحة، اعتال، نفسها
بكثافة شديدة مما أدى  رينهالذخرية احلية يف وجه املتظا وأطلقوا املبىن

مل يكن سهالً اقتحام قلعة صممت بشكل خاص، ، إىل سقوط قتلى
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 أبراجضخمة من احلديد املصفح،  أبوابأسوار عالية االرتفاع، 
  .حلمايتهامسلحة ومدربة مراقبة، قوات خاصة وأسوار وكامريات 

حمصلة هذا اليوم اجلارف كان حتطيم قوات الشرطة متاماً، 
 يكن قادرا على مل حبيث األمن املركزي إىل أقصى درجة وإضعاف
املركبات والعربات اليت استخدمت يف قمع العديد من حرق ، املواجهة

رين وتشتيتهم يومي املتظاهرين، عجزت أجهزة األمن عن قمع املتظاه
زحف الغضب الشعيب يوم  موازمت هزمية ساحقة أما، ٢٧و  ٢٦
الشهداء يف تلك  مئاتسقط من صفوف اجلمهور الزاحف ، ٢٨

جلأت السلطة أمام هذا الطوفان الشعيب إىل ، ومل يتراجع احد املعارك
دعوة اجليش فوراً إىل النزول حلمايتها جبانب قوات الشرطة اليت مت 

حتت السيطرة التامة قد أصبح كان ميدان التحرير  ،هاهزميت
يستكمل ثأره  امجهوركان هناك ويف كل األحياء الشعبية ، للمتظاهرين

سواء بتدمري مقرات الشرطة، أو املواجهات ، من أجهزة القمع
 اول التصدي الشجاعة مع قوات األمن املركزي اليت الزالت فلوهلا حت

  .لمتظاهرينل
العسكرية للجيش مل يكن سريعاً مبا يكفي، فتلك  اآللياتحتريك 

ثقيلة احلركة واستلزمت بعض الوقت لتحريكها، نزلت  اآلليات
الدبابات واملدرعات إىل ميدان التحرير، احتلت املداخل دون تعرض 

يف خمتلف احملافظات  البطيءللمعتصمني داخله، وبدأت يف االنتشار 
  .احتكاكاتدون 
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، يم قوات النظام ومقراا يف أغلب املدنوبعد حتط، بنزول اجليش
وعدد آخر من ، يف مدينة القاهرةوحرق املقر الرئيسي للحزب احلاكم 

  .يف خمتلف احملافظات مقراته اليت كانت يف طريق اجلمهور الغاضب
هو اليوم  ٢٨ كان يوم حققت اجلماهري الشعبية هدفها املباشر،

، مل يكن لتلك )يوم الغضب(الذي يستحق أن يطلق عليه حبق 
مل ، مطلبيه يف تلك اللحظةاجلماهري الواسعة أهداف سياسية أو 

) الثأر(النظام أو تعديل الدستور، كان هدفهم واضحاً  بإسقاطينشغلوا 
وكان دافعهم ، من أجهزة القمع والشرطة اليت طاملا امتهنت كرامتهم

وكان ذلك عمالً شعبياً يصل إىل درجة ) الغضب(أكثر وضوحاً 
  .بامتياز) االنتفاض(

 نفذوا ، جهاز القمعوعادوا إىل بيوم، ختلصوا من سطوة  أجنزوه 
الشهداء من قاتليهم، واعتربوا ذلك يكفي، رجعوا إىل  هم وثأرثأر

قدر من التعاطف مع  بإظهارأجهزة التلفاز يتابعون ما حيدث، مكتفني 
ذلك ، ة النتائجاملرابطني يف امليادين، يراقبون األفعال وينتظرون مشاهد

و ما مكن املعتصمني من الرجوع ه -  الغاضب - الفعل الشعيب العام
ومسح ، وغريها من احملافظات من إىل مواقع االعتصام يف القاهرةاآل

لقد محى الشعب ، لالنتفاضة أن تطور عملها بقدر من األمان
أدى ذلك الظرف إىل أن جيلس ، وكسر أهم عائق أمامها، االنتفاضة

يتزايدون ويفكرون يف ، يف أمان ودون خوف، مون يف املياديناملعتص
بدأت ، أهدافهم اليت مل تكن واضحة هلم بقدر كايف حىت هذه اللحظة

كان األمر يتقرر بني مجهورا اغلبه كان ، مطالب االنتفاضة يف التبلور
  . يشارك يف مظاهرات للمرة األوىل يف حياته
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  الترويع، التجويع، تواطؤ اجليش
الذي أصبح مصباً لغضب اجلماهري، بقيادة ، احلزب احلاكم رجال

، والتنسيق مع رجال اجليش، ومعاونة أجهزة األمن، الديكتاتور مبارك
مضادة حلصار االنتفاضة والقضاء عليها،  إستراتيجيةكان لديهم 
نشر عمليات  اأوهلكان على ثالثة عناصر،  اإلستراتيجيةاعتمدت هذه 

  . مجيع احملافظات واألحياء يف وقت واحديفوإثارة الفزع ترويع 
وكأا تبخرت دفعة ، يناير ٢٩يوم اختفت قوات الشرطة متاماً 

مدين بأسلحة  زىبعد نزول اجليش، ختفى رجال الشرطة يف ف، واحدة
أعداد كبرية من ارمني والبلطجية يف مجيع  حتريكنارية خفيفة، ومت 

، وبواسطة شبكة مدربة يجيةاإلستراتاألماكن لتنفيذ هذا اجلزء من 
الشائعات منتشرة يف ربوع اجلمهورية ويف مجيع األحياء  إطالقعلى 

منظمة أن عصابات مسلحة اجم  إشاعة أطلقتالشعبية يف املدن، 
كانت اإلشاعة قوية ومصحوبة  السكان وتقتلهم وتسرق ممتلكام،

ماكن، بوقائع خمتلفة عن حوادث ارتكبتها تلك العصابات يف بعض األ
حتذيرات للسكان،  وإطالققام اإلعالم الرمسي فوراً بنشر تلك اإلشاعة 

يناير كانت األحياء  ٢٩وخالل ساعتني على أقصى تقدير من مساء 
   .واملدن تعيش رعب شديد من تلك العصابات املسلحة اليت ستهامجهم

انطلقت جمموعات اللصوص والبلطجية وأفراد األمن املتخفني يف 
راجات خبارية تطلق الرصاص على أفراد دون متييز وتكسر عربات ود

أبواب احملالت دون أن تم بسرقتها، كان اهلدف نشر حالة ذعر عام 
 وإغراق الشعب فيها، كان اهلدف أن ينصرف اجلمهور إىل محاية
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الشعب برمته األحياء واحملالت من تلك العصابات اهولة، وأن يشعر 
فال تعود مطالب املتظاهرين ، اب الشرطةبعدم وجود أي أمان يف غي

حمل اهتمام ويصبح عودة جمرد األمان هو هدف الشعب، كذلك أن 
تنصرف أعداد كبرية من املعتصمني إىل منازهلم حلماية أهلهم من 

، وأن تشعر اجلماهري أن استمرار تاركني أماكن االعتصام  العصابات
ب دفاعية على االنتفاضة يعرض حيام للخطر، فرض النظام حر

الشعب ضد عدو غري مرئي قد يهاجم أي شخص يف أي حلظة، 
شكلت األحياء جمموعات دفاع ذايت مسلحة بالعصي والسكاكني 
تسهر طوال الليل على نواصي شوارعها مسكونة باخلوف، فالعصابات 

وتتحرك ، الشوم والسكاكني احتمل أسلحة نارية ال يصمد أمامه
ن جيشاً من األشباح يعبث أرعة، وكبعربات على حنو مفاجئ وبس

تشكك املواطنون يف أي شخص ال يعرفونه . بعنف يف املدن واألحياء
حىت لو كان من سكان الشارع ااور هلم، ويف أي سيارة أو دراجة 

  .خبارية تأيت من بعيد
الشائعات  إلطالقولتعميق الشعور بالرعب قامت الشبكة اهزة 

تضخم وتضاعف الشعور  إضافية بإشاعاتالرئيسية  اإلشاعةبتغذية 
بالرعب، مثل أن تلك العصابات استولت على سيارات شرطة 

، إسعافتستخدمها يف اهلجوم، وبعد ذلك أم يستخدمون عربات 
وحىت أم يستخدمون بعض عربات القوات املسلحة بعد أن قتلوا 

  .التطعيم امللوث واملاء املسمم إشاعةأفرادها، مث 
بالتواطؤ مع ، تلك اخلطة القذرة قامت تلك العصاباتوتعميقاً ل

والزنارين  أبواب وعنابر السجونضباط من حرس السجون بفتح 
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سراح ارمني والقتلة إلشاعة املزيد من اخلوف والرعب  وإطالق
والفوضى يف صفوف اجلماهري، هددوا املساجني بالقتل إن مل يفروا من 

على أمل أن ، ني يف الفرار فعالقتلوا من تباطأ من املساج، سجوم
تلك املؤامرة خلف قناع املساجني اهلاربني وأن ينسب  منظموخيتفي 

  .القيام بتلك اجلرائم مع تعميق الشعور بالرعب املساجني الفارين إيل
تزامنت تلك اخلطة مع إغالق البنوك والشركات، واإلغالق 

وشعر ، عارهاوندرة يف السلع أدى إىل ارتفاع أس، املبكر للمحالت
املواطنون بأزمة اقتصادية وأن شبح جماعة على األبواب، وبطبيعة احلال 
محلت االنتفاضة أسباب هذه األزمة وانتظر اجلماهري بصرب نافذ أن 

  .تنتهي االنتفاضة حىت تنفك تلك األوضاع اخلانقة
وصنعت ، ملساندة املتظاهرين ٢٨اجلماهري اليت خرجت يوم 

الذي كان يواجه  قوة جهاز القمع كسرت، حقيقةانتفاضة 
أصبحت تشعر بالتململ والضيق من استمرار االعتصامات ، املتظاهرين

واملظاهرات وتتمىن انتهائها، لكن ذلك مل يدفعها إىل معاداة 
املعتصمني، كان هناك تعاطف ممزوج برغبة يف انتهاء تلك األجواء 

  .برمتها فوراً
  السياسي  والتواطؤ..الوطيناجليش درع الدفاع 

تتمتع القوات املسلحة املصرية بتقدير خاص بني املصريني، فنادراً 
ما يتورط اجليش يف الصدام مع املواطنني، وعلى مدار التاريخ املصري 
احلديث مل حيدث ذلك سوى مرة واحدة حني استعان أنور السادات 

، عدا ذلك يتمتع اجليش بذكريات ١٩٧٧باجليش لقمع انتفاضة يناير 
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ابية يف التاريخ املصري، الضابط أمحد عرايب واجه خديو مصر مطلقاً اجي
ودخل ) لقد خلقنا اهللا أحراراً، ولن نورث بعد اليوم(عبارته الشهرية 

  .التاريخ كبطل عسكري
لتحرير سيناء املصرية من  ١٩٧٣واجليش هو الذي خاض حرب 

ع كبري ، كما أن نظام ناصر الذي يتمتع حبب قطااإلسرائيلياالحتالل 
من اجلماهري جاء بانقالب عسكري نفذه ضباط مصريون ذوي ميول 

ونفذ عدد من اإلصالحات  -بينهم إخوان وشيوعيني  -وطنية 
االقتصادية والضمانات االجتماعية واملرافق اخلدمية، وأخذ موقفاً 

 إفريقياوقدم دعماً حلركات التحرير يف ، معادياً لالمربيالية والصهيونية
  .العربيةواملنطقة 

هذه هي صورة اجليش املصري يف ذاكرة اجلماهري، البطل، 
  .احلامي، درع الوطن

من جهة أخرى يتمتع اجليش بنظام هرمي صارم، اخلدمة 
وليست تطوعية، القاعدة األكرب للجيش هي من  إجباريةالعسكرية 

أبناء العمال والفالحني وشرائح الربجوازية الصغرية، طاعة األمر هي 
 ، ، ال يعرف اجليش روابط جنود أو ضباط أو انتخاب قياداتالقانون

يعاين اجلنود من قسوة النظام وضعف الرواتب وانعدام االمتيازات، 
رواتب  .تتدرج االمتيازات صعوداً كلما علت الرتب والنياشني

والكادر العسكري الوسيط والعايل يتمتع  ،الضباط الصغار حمدودة
شوة لضمان والئهم للنظام، رتبة اللواء بامتيازات ضخمة كنوع من الر

تتقاضى رواتب باهظة وتتوفر هلا وظائف مدنية بعد اخلدمة برواتب 
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حاليني،  عالية لضمان تسيري األمور وتوسع هيمنة العسكريني،
 يتوىل رئاسة الدولة عسكريون ١٩٥٢منذ انقالب يوليو . وسابقني

القائد  ة سلطةآخرهم الديكتاتور املخلوع، ولرئيس اجلمهوري كان
األعلى للقوات املسلحة، ولكونه كان منحدراً من انقالب عسكري 
فقد كان حريصاً على شراء والء اجلنراالت من خالل رشوم 

 نشاطاى عنهم  عرف جتنيد أفراداجليش رفض يبامتيازات عديدة، و
عديدة التجسس على الضباط أمنية وخمابراتية معارض، وتتوىل أجهزة 

  .ة تشكل خاليا معارضة داخل اجليشواجلنود خشي
) حترير الكويت(ومنذ مشاركة النظام املصري يف احلرب املسماة 

عدة واجليش املصري مفتوح على اإلدارة األمريكية حيث قاما معاً ب
مناورات عسكرية تدريبية، وقدمت اإلدارة األمريكية تدريبات 

ويأخذ اجليش جلنراالت وقادة أجهزة أمن وأجهزة أمن دولة وغريهم، 
، وحصل امتيازاتجزء كبري من املعونة األمريكية على شكل رواتب و

فضال عن  الكثري من كبار الضباط على أراضي دولة بأسعار رمزية
، كما أن املساحات الشاسعة من األرض اليت يضع اجليش يده عليه

وشركات هندسية ومشاريع جتارية  مدنية إنشاءات لكاجليش مي
عوائدها لكبار الضباط ويعمل فيها اجلنود  يذهب أغلب ضخمة

برواتب عسكرية خبسة، ودون إعالن تلعب أجهزة املخابرات 
هيمنة غري هلا ضوابط والالعسكرية دوراً هاماً يف إدارة الدولة وحتديد 

وتم اهتماماً خاصاً بأن ال خترج ، يف أمور الدولة اإلستراتيجية ظاهرة
وىف هذا السياق كان توريث ، مقاليد السلطة من يد العسكريني

ميثل ، بن الديكتاتور الذي كان جيهز له على قدم وساقال، احلكم
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 مشكلة معقدة أمام العسكريني تسبب هلم ارتباكا وقلقا ويرتبون حملاولة
  .إحباطها

اجليش املصري هو حزمة التناقضات هذه، لكنه من جهة أخرى 
ضخامة عدد صارمة ومركزيته الأكثر مؤسسات الدولة متاسكاً بسبب 

اك الذي يسببه وامتيازاته الضخمة وبعده عن اإل قواته وتسليحه،
العمل السياسي، لذلك هو اجلهاز املرشح بامتياز للتدخل عندما تنهك 
أطراف الصراع االجتماعي وتصل إىل درجة حرجة، حيث يعجز 

به وتنصيب سلطتها  اإلطاحةالنظام عن السيطرة، وتعجز اجلماهري عن 
  .لبديلةا

فككه قوى لتاحتمال ووجود أزمة اجليش هي تركيبه املتناقض، 
ومترد وحداته إذا اصطدم باجلماهري، خاصة لو كانت انتفاضة اجلماهري 

يؤدي إىل مترد سهذا الوضع فتبدو قوية ومصممة على حتقيق أهدافها، 
مادام احتمال انتصارها ، وحدات وانضمامها إىل اجلماهري الثائرة

هو  االحتمالحدث يف أغلب الثورات احلديثة، هذا ما ذلك قائماً،
الذي أدى إىل ارتباك قادة اجليش ومنعهم من القمع السافر للجماهري، 

 ٢٨م تساع اهلائل للجماهري الغاضبة الذي حدث يوخاصة مع األ
وأدى إىل كسر أجهزة القمع الداخلي، لذلك سعى القادة العسكريني 

ال يفكر يف توجيه سالحه إليهم، وإنه يعترف إىل طمأنة املنتفضني أنه 
، يف محاية املنشآتفقط  مبشروعية ثورم وأهدافها، وأن دوره ينحصر

فرصة  - الذي اعترف مبشروعية الثورة ضده  -وأثناء ذلك ترك للنظام 
  .واسعة للمناورة
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كما حاول أن يقدم  بني النظام والشعب) حمايداً(مل يكن اجليش 
محاية مواقع هامة للنظام حىت ال يقترب منها نفسه، أمن اجليش 

املنتفضني، مثل مبىن اإلذاعة والتلفزيون، مقرات الرئاسة جبانب قوات 
، )سالح خاص خيضع مباشرة لرئيس اجلمهورية(احلرس اجلمهوري 

اخترب اجليش ، وامليادين العامة واملرافق احليوية، جبانب مركبات جوالة
أمن ، قبل انسحاب البوليس ٢٨ه يوم دام معطاستعداد اجلمهور لألص

دخول أسلحة لقوات البوليس اليت كانت قد نفذت ذخريا يف ميدان 
وما أن اكتشف املتظاهرون  ،مستخدما عربات خاصة للتمويه، التحرير

دبابات  ٣ذلك حىت مت إحراق مصفحتني عسكريتني والسيطرة على 
فة هائلة من كان خيار القمع مبثابة جماز، يف أقل من نصف ساعة

ومن مث توقفوا ، جانب اجلنراالت مل يكونوا مستعدين لتحمل نتيجتها
عن إمداد البوليس بالذخرية واعتذروا للمتظاهرين وبدأت بيانات 
اجليش فورا لطمأنة املتظاهرين واجلماهري الثائرة بأن اجليش لن يوجه 

وحمل املواجهة الصعبة ، سالحه ضد الشعب ولن يتعرض للمتظاهرين
  .خطوات أخرى للتآمر على االنتفاضةمع اجلماهري بدأت 

قام اجليش بتنفيذ خطة جرى التدريب عليها من قبل للتعامل مع 
 بإحكامأوالً القيام  ،)اإلرادة(تسمى خبطة  حاالت التذمر اجلماهريي

، مث حصار وعزل املتمردين وبعد ذلك قطع اإلستراتيجيةالسيطرة 
  .وخالفهعنهم، طعام ودواء  اإلمدادات

يف الدائرة اخلاصة بأماكن املتظاهرين مت قطع االتصال عنهم، 
 األمن وارمني والبلطجية وفرقةبتعاون غري معلن بني أجهزة 

 إمداداتاملدرعات اليت نزلت القاهرة والشرطة العسكرية مت قطع 
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مي أي مساعدات إنسانية واعتقال من حياول تقد والدواء عنهم مالطعا
  .للمعتصمني

ارد البلطجية أي شخص حيمل كميات طعام أو دواء وسلموه ط
طجية على لالب تكفل انتشارلفرقة املدرعات والشرطة العسكرية، 

دائرة احلصار والعزل حول املعتصمني، مل  بإكمالمداخل الطرقات 
حترك القوات املسلحة ساكناً أمام إطالق رصاص على املعتصمني 

ضمان محاية حقهم يف التعبري،  ارغم إعال، العزل يف ميدان التحرير
والطرقات توىل فعلياً زمام السلطة وتأمني املرافقت اورغم أ.  

جحافل البلطجية فيما  مالطريق أما العسكرية  فتحت القوات 
توليه تأمني انتشار قواته ورغم ، عرف مبعركة اجلمال يف وضح النهار

د بعضها بتعديدة يزحف البلطجية من أحياء عالطرق وتأمني امليدان، 
عن ميدان التحرير بأسلحتهم وخيوهلم دون أن  اتعدة كيلو متر

مل يقدم اجليش ، تعترضهم كمائن اجليش املنتشرة على امتداد الطريق
مارسوا العنف والبلطجة وضرب أو البلطجية الذين أفراد األمن الذين 
 بإطالقإىل احملاكمة، على العكس كان يقوم  صاملعتصمني بالرصا

  .املتظاهرون ويسلموهم ألفراد اجليش م  سراحهم بعد أن ميسك
وتبني أن املتحف املصري الشهري يف ميدان التحرير استخدم يف 

من املتظاهرين كان يتم القبض عليهم يف  اعتقال وتعذيب مواطنني
، تواطؤ قطاعات من القوات املسلحة كان سياسياً خفية عن املعتصمني

 ، منو وتوسع االنتفاضة هو ما مكنها منوأمنياً ضد االنتفاضة
االستمرار ومنع قوات اجليش من أخذ قرار قمعها، قيام عدد من 
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الضباط خبلع بزم العسكرية واالنضمام للمعتصمني يف ميدان التحرير 
كان مؤشراً على حالة الضباط، وباألحرى اجلنود، هؤالء مل يكونوا 

نائهم، تيقن اجلنراالت الرصاص على أشقائهم وأب إلطالقمستعدين 
من صعوبة إقناع األفراد والضباط بالضرب وبقائهم حتت السيطرة 

ضطرهم إىل استخدام املناورات والتخطيط املضاد، مع احلفاظ على ا
مظهر احلياد أمام األمة، السواد األعظم من قوات اجليش كانت حتركه 

أصحاب مشاعر خمتلفة عن اجلنراالت جتاه اجلمهور، وكذلك الضباط 
الرتب الصغرية الذين يقودون أغلب القوات امليدانية، حىت اجلنراالت 

مل يرغب  الكبار مل يكونوا موحدين على موقف معني، فعلى أقل تقدير
عدد منهم يف أن يتورط اجليش يف شن حرب على املاليني من أبناء 

أن تتمكن للنظام الشعب، ومن مث كان أمل اجلنراالت املوالية 
االنتفاضة دون تورط  جهاضات والعزل وجيوش البلطجية يف املؤامرا

واضح من قوات اجليش، لذلك فتح أمامهم الطريق للهجوم على 
املعتصمني ومل حيرك ساكناً أمام وضع اقترب من حد املذحبة على 

  .مرأى ومسمع من فرقة املدرعات وجنراالت القوات املسلحة
ت اجليش الذي كانت االنتفاضة حتقق مصلحة جزئية جلنراال

كانوا قلقون من احتمال تقلص هيمنتهم السابقة ومشاركتهم يف 
وجتهيز ، مل خترج من يد العسكريني ٥٢فالسلطة منذ انقالب ، احلكم

توىل شخص  -بالنسبة هلم  -ابن الرئيس الستالم السلطة كان يعىن 
من خارج اجليش زمام احلكم  مما يؤدى إيل تقلص نفوذ العسكريني 

جناح االنتفاضة كان حال ملخاوفهم وتدمريا خلطة ، زام الضخمةوامتيا
، توريث احلكم اليت كانوا مرتبكني يف مواجهتها فبل اندالع األحداث
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ومن مث كان للجنراالت مصلحة يف أن  حتقق االنتفاضة جناحا يف 
لذلك بعد أن أعلن ، ولكن يف حدود معينة فحسب، حدود معينة

ه يف الترشح والسقوط التام ألمل وريثه مبارك عدم وجود نية لدي
تخطيط للتخلص من االنتفاضة بدأ جنراالت اجليش يف ال، املرتقب
  .   نفسها

  املؤامرة واملناورة
يناير خرج  ٢٨ بعد حتطيم قوات األمن بواسطة االنتفاضة يف

الديكتاتور من عزلته وصمته ليتحدث إىل اجلماهري من غرفة مغلقة عرب 
ون الرمسية اليت بثت اخلطاب، كانت األسرة احلاكمة قنوات التليفزي

إىل اجنلترا،  واألبناءب الزوجة وهرترددت أنباء عن تعيش يف رعب، 
وتوىل احلرس اجلمهوري تأمني وجود الرئيس، واجليش السيطرة 

بوجود أخطاء  االعترافكانت مناورة الرئيس تكمن يف . امليدانية
ت والتخلص من الوزارة القائمة شروعية املطالبة بإحداث إصالحامبو

يف خطابه بإعادة النظر يف مبارك ككبش فداء المتصاص الغضب، أقر 
واملتعلقة بشروط بعض مواد الدستور اليت كانت حمل رفض املعارضة 

وإنه طلب من احلكومة تقدمي ، الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية
ياً عن استقالتها، وجتاهل كلياً الطلب األساسي وهو تنحيه شخص

  .احلكم هو وباقي رجال نظامه
هذه املناورة كانت ذات أثر حمدود على اجلماهري العادية، بينما 

على مطالبهم،  التفافأثارت غضب املعتصمني يف امليادين واعتربوها 
وباقي  واإلسكندريةفدعوا إىل خروج يف مظاهرات مليونية يف القاهرة 
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 ٦ذا اليوم خرجت أعداد تقارب فرباير، يف ه ١احملافظات يوم الثالثاء 
مليون متظاهر يف القاهرة وباقي احملافظات، كانت أعداد املنضمني إىل 

االنتفاضة  إجناحاالنتفاضة واالعتصام تتزايد، واجلماهري تتوق إىل 
بالرئيس، احتشد يف ميدان التحرير وحده أكثر من مليون  واإلطاحة

  .ونصف شخص
الغاضبة خرج مبارك مساء هذا  واحلشوديف مواجهة هذا االتساع 

بتشكيل وزارة  -أحد رجاله  -اليوم معلناً تكليف أمحد شفيق 
جديدة، وتعيني مدير املخابرات املعروف بتعاونه مع النظام الصهيوين 

مل يكن ينوي (واستخدم عبارة مطاطة أنه , عمر سليمان نائباً له 
اخلطاب أنه كان ، اجلديد يف هذا )الترشح النتخابات الرئاسة القادمة

مشحونا بعبارات عاطفية غازل فيها اجلماهري العادية وأنه يتحدث 
إليها مباشرة وأنه حريص على االستقرار وعدم حدوث فوضى وأن ما 

احلكم، وأنه بعدها تبقى له لتحقيق االستقرار شهور قليلة يترك 
ارتدى الطاغية ، يرغب يف أن ميوت على أرض مصركمصري 

ويطلب فقط جمرد ، بطل اجلريح املوشك على املوتاملتغطرس زى ال
  .وأن ميوت بكرامة، الرمحة

اجلماهري العادية هذا اخلطاب العاطفي كان له وقع السحر على 
أثر الصدمة على املعتصمني، وكان له ، اجلالسة أمام شاشات التليفزيون

حتول املزاج اجلماهريي إىل قبول أقوال مبارك واالستياء الشديد من 
أجيبت وال قد خاصة وأنه بدا أن مجيع مطالبهم ، نت املعتصمنيتع

  .إاء والية الرئيس يف موعدها بعد شهورانتظار ضرر يف 
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كانت الضغوط االقتصادية تتزايد على اجلماهري اليت مل تقبض 
رواتبها، والقلق احلادث من أعمال الترويع والعصابات حياصرها يف 

بول خطاب مبارك حالً ذهبياً لألزمة الشوارع واألحياء ومن مث كان ق
استمرار مثن   دفعهم من يبالنسبة هلم، فهم ليسوا املعتصمني، و

فضالً ، بأسرع وقت، االعتصام، ويرغبون يف عودة احلياة إىل طبيعتها
  .عن تأثرهم الشديد باجلانب العاطفي من اخلطاب

ياء كان النظام قد أعد العدة سلفاً للتحرك بعد اخلطاب، يف األح
كانت عصابات منظمة من البلطجية، يعاوم أعضاء جمالس حملية 
وأعضاء جملس شعب وأفراد على عالقة بأجهزة األمن جاهزة 
ومسلحة، وحتركت تلك العناصر لتحشد مجوع مجاهريية حتت تأثري 
اخلطاب ليظهر أمام الرأي العام أن قسم كبري من اجلماهري الزال مؤيداً 

الشهور الباقية من  يف احلكم الستمرارهل مؤيد ملبارك، أو على األق
مل يكن من ) املؤيدة(فترة واليته، أعلن عن أماكن تتحرك إليها احلشود 

اخلطة ، الستمرار الرئيس يف احلكم بينها أماكن االعتصام املعارض
 زىكانت أن يتحرك عناصر النظام جبانب البلطجية وقوات أمن يف 

ة مؤيدة، أثر اخلطاب عبأ مجاهري مدين حىت تبدو كحشود مجاهريي
مبارك ومتيل  على النحو الوارد يف خطاب ترغب يف حل األزمة حقيقة

  .إىل إاء االعتصام
ة استخدمته عناصر يهذا اخلليط من اجلماهري واألمن والبلطج 

النظام يف حتريكه حنو مواقع املعتصمني واالشتباك معهم بأمل فضهم 
دام العنف ضد املعتصمني وارداً يف بالقوة والعنف، مل يكن استخ

وبدأت يف ، التظاهر املؤيدحسابات اجلماهري العادية اليت شاركت يف 
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االنسحاب عندما اكتشفت أا استخدمت كغطاء الستعمال القوة 
  .ضد املعتصمني

استخدم يف اهلجوم على املعتصمني خيول ومجال وسيوف وشوم 
عدد كبري من ، سقط مولوتوفورصاص حي وأحجار وزجاجات 

القتلى يف صفوف املعتصمني العزل، وجرح املئات منهم، مل تكن 
القاهرة وحدها هي اليت نفذ فيها هذا املخطط القذر وإن كان جرحى 
وقتلى ميدان التحرير يف هذا اليوم أكثر عدداً، استبسل املعتصمون يف 
مواجهة البلطجية واستطاعوا صد اهلجوم الذي استمر حىت الساعات 

  .وىل من اليوم التايلاأل
أمام قوات البلطجية املؤدية إيل امليدان اخل داجليش امل أفسح

ودخلوا حىت بدايات امليدان الذي حيتشد فيه املعتصمون، تركز قناصة 
من املعتصمني،  اعدد هممن الشرطة فوق أسطح عالية وقتلوا ببنادق

حرير كانوا كان يوماً دامياً بكل املقاييس، املعتصمون يف ميدان الت
حماصرين من عدة جهات، املأجورين من البلطجية ورجال األمن منعوا 

كان الكثري من اجلرحى ينزفون  وصول إمدادات طعام أو دواء هلم،
قوات و، محالت اهلجوم كانت تشن من أكثر من جهة، دون عالج

يف مواجهة الرصاص املنهمر على املعتصمني اجليش ال حترك ساكناً 
  .قتلىرات العشرغم سقوط 

خاضوا حرب دفاع ، خل امليداناأقام املعتصمون املتاريس أمام مد
جهاض إباسلة أسفرت عن فشل حماولة طردهم من امليدان أو 

دوراً هاماً يف صد ) األلتراسكتليت (لعب شباب اإلخوان و، اعتصامهم
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يوم كان اإلخوان قد قرروا املشاركة تنظيميا يف األحداث يف ، اهلجوم
واجربوا ، د أن ظهرت تصرحيات رمسية حتملهم املسئولية عنها، بع٢٨

ومل يكن هناك من هو أقل ، حتت ضغط قواعدهم على املشاركة
  .شجاعة منهم بني املعتصمني احملاصرين

هذا اهلجوم املنظم من قبل ضباط األمن وعصابات البلطجية كان 
عسكري  نتصاراخطوة شديدة الغباء من قبل النظام، مل حيقق فيها ال 

 وال سياسي ضد االنتفاضة، األثر الذي أحدثه اخلطاب تالشى مفعوله
مع هجوم العصابات املضادة وسقوط مزيد من القتلى، بدا املعتصمون 

تصاعدت وترية ، طاحة بهوجيب فعالً اإلا مفلسوحشيا ووالنظام  أبطاال
، التظاهر وأعلن املتظاهرون عن مسريات مليونية يف اجلمعة التالية

مليون متظاهر يف أحناء  ٧، حوايل أكثر من الشهداء  مسوها مجعة أ
مصر جعلوا ترنح النظام أسرع وأشد، فلجأ إىل مناورته األخرية يف 

تعديالت، اخفق النظام يف  بإجراءخطاب تشكيل وزارة جديدة ووعد 
اليت أتاحها له اجليش، ومع سقوط قتلى يوم  املناورةاستغالل فرص 
مل تعد الوعود واملناورات جمدية، حماولة االلتفاف على  األربعاء الدامي

حوار مع تيارات املعارضة التقليدية مل يكن هلا أي أثر  بإقامةاالنتفاضة 
قبل رحيل مع السلطة أن أي حوار , على املنتفضني الذين قرروا 

غري مقبول من األساس، شعرت قوات اجليش أن بقاء  رجاله مبارك و
 إهدار، وأن أي مناورة جديدة هي ا غري واردمبارك أصبح أمراً 

للوقت، وخشية أن يفلت الزمام من السيطرة امليدانية للجيش بدأ 
ممارسة الضغوط على مبارك حىت يتنحى قبل انفجار األوضاع اليت مل 
تتجاوز حىت هذا الوقت حدود التظاهر واالعتصامات السلمية، كان 
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األخرية، وزادت هذه  قطار الديكتاتور يقترب بسرعة من حمطته
األهم املؤشر السرعة حتت ضغط فشل املؤامرات واملناورات والقمع، و

وتزايد انتشارها يف شىت احملافظات، لبقائه هو اتساع األعداد الرافضة 
 ١٢للنظام وصل عددها يف أقل تقدير إىل  ةمظاهرات اجلمعة األخري

.. ني يطوفون يف حمافظات مصر وعواصمها هاتف مليون متظاهر
  .النظام إسقاطالشعب يريد 

قادة اجليش الذين تصدوا ملهمة السيطرة الناعمة على األوضاع 
دون صدام مع اجلماهري الغاضبة كانوا بدورهم واقعني حتت الضغط 
 الشعيب املطالب بالتنحي واحتماالت أن يفلت زمام السيطرة من

 ة خماوف دولي، حد حسابهأمبجهول مل حيسب  وتأيتاجلنراالت 
كان عامل  ع من سيطرة العسكرينيوضافلت األتن نإمن  وإقليمية
العسكريون مستعدون  القادة يكن مل ،قاده اجليش علي إضايف ضغط

 لتحمل كل تلك الضغوط من اجل حاكم فقد كل قدرة علي املناورة
العسكريني  أزمة، هارجوع فيه لغضب وصار هدفا ال على اجلماهري 

مبارك وليس يف  ةمثل يف استمرار سلطوعوائق سيطرم كانت تت
ومن مث كان الضغط علي مبارك ، عتصامات واملظاهراتستمرار اإلا

اجلماهري  ةالعسكريني لتهدئ أمامهو اخليار الوحيد  يتنحى حىت
هذا االجتاه لدي العسكريني كان قد حتدد ، من والنظامواستعادة األ

 أعداداعف تض أظهرتفرباير اليت  ١١ حبسم علي اثر مظاهرات
وظهور توحد عام من كل القوي ، الغاضبني بدال من انكماشها

كانت  احلاكمة الطبقةمن  أجزاء وحىت، ةواجلديد ةالتقليدي املعارضة
 ةطاحكلهم وبتزايد التفوا حول شعار اإل، سابقا ملبارك تأييدهامتنح 
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هه ااإلعالم الرمسي الذي يسيطر عليه النظام كان قد غري اجتمببارك ،
يف ، إىل التجاوب مع مطالب االنتفاضة)  بتوجيه من القيادة العسكرية(

مؤشر ملحوظ على أن استمرار مبارك يف احلكم مل يعد خيارا لدى 
، الذي باتت مصاحله مجيعها حتت التهديد بسبب وجوده، النظام نفسه

كان ، اليت حركها رجال النظام، فرباير ٢ملظاهرات  ع التايلسبوألا
شهد تطورات ، ةضاه مبارك حامال لقب رئيس مجهوريق أسبوعخر آ

مبارك علي التخلي  وإجبارهمالعسكريني  اجتاهحسمت ائيا  عديدة
خطاب  خرآو، مناورات مبارك خرآ األسبوعشهد هذا ، ةعن السلط

 ةحلظة وجود له يف احليا وأخر، قرار يصدره كرئيس خرآو، ألقاه
 .برمتها ةالسياسي

كل ختترب،  أنسقطت قبل  وأمساء، عملها أوزارات انتهت قبل بد
، ما كان يتم اجنازه اليوم كان يبدو رجعيا وغري مقبول يف اليوم التايل

كل تنازل تقدمه السلطة كان يعقبه املطالبة بتنازالت أوسع من قبل 
حنو هدفه  بإصراروموجها ، كان مد اجلماهري جارفا، قوى االنتفاضة

 -االختيارالعسكريني سوي هذا  امأمفلم يكن هناك سبيل ، األساسي
  . ةالدكتاتور بال رجع خيار رحيلوهو  - بالصدام مع اجلماهري ةمقارن

  - :هكذا تغري ميزان القوي
مهما تزايدت وطالت ، ةواملظاهرات السلمي، االحتجاجات إن
 ةمستبد ةجبار سلطإ وأ، سقاط نظامإعلي ) مبفردها(غري قادرة ، مدا

بكات شتشكل حوهلا  ةقمعي ةكانت سلط لو ةخاص، علي ترك احلكم
لصاحلهم  ةالسلط أجهزةومستثمرون وظفوا  ةدارات فاسدإضخمه من 
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 املسلحنيسالميني اإل هزميةجنحت يف  هومسلح ةقمع قوي وأجهزة
  .عقود  ٣من  أكثروالسيطرة عليهم 

ضعف بكثري من هذا أعداده كانت أو ٢٥مجهور يوم  ةتركيب
العظمي منها من شرائح  ةكتل الغالبي، مسقاط النظاإالتحدي حول 

بني طالب مفككني ومثقفني وخرجيني بال  ةالصغرية املوزع ةوازيجالرب
يف هذا ، ميلكون عمقا مجاهرييا العمل ثابت وعاطلني ومعارضني 

خوان الذي يضم ذات شان من تنظيم األ ةاليوم مل تكن هناك مشارك
حتديا حمدودا للنظام، وميثل  ةهائل مادية مكاناتإو ةكبري ةعضوي

ومتثلت يف جمموعة  ةمن رمزي كانت اقل ٢٥يف يوم مشاركتهم 
  . ةالربملانني وبعض الكوادر احملدود

القمع الوحشي هو الذي قدح النريان يف خمزون الغضب اجلاهز 
 احلياةكانت  ٢٧، ٢٦يومي  الغاضبةورغم القمع والردود ، لالنفجار

لبنوك واملرافق واملصانع تعمل بال ؤسسات واامل، تسري سريها العادي
 يوم، الزالت مسيطرة رغم املناوشات والقمع األمنجهزة أو، توقف
كان عامال غري بقوة مؤشر موازين  الذي خرجت فيه اجلماهري ٢٨

ن إهذا مبفرده و، ةالبوليسي ةالدولأجهزة  إيل ةقوي لطمهوجه ، القوي
تلك ، سقاطهإلانه مل يكن كافيا  إال، ةكان اضعف النظام بشد

ومن ، النظام بإسقاط ةاجلماهري اليت حطمت جهاز القمع مل تكن مهتم
كان اجليش قد حترك ، ةطاحمسرية اإل الستكمال ٢٩م مث مل خترج يو

جهاض إل ةاملعد ةت اخلطأوبد، ةنقاذ النظام واستعادة السيطرإل
 االنتفاضةواستعادت  ةفشلت اخلط، رضتنفذ علي األ ةاالنتفاض
سبوع من العنف وعصابات النظام ومؤامرات أخالل  ةبسرع عافيتها
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 متالحقةشهد امليدان تغيريات ، السلطةوتواطؤ اجليش ومناورات  األمن
، ةوالفكري ةصوهلم الطبقيأو وأجناسهم وأعمارهميف وجوه املعتصمني 
حتتل مكاا فوق  ةوشعبي فالحيهصول أمن  ةكانت مجاهري جديد

خوان بكامل قوة تنظيمهم دخل األ، ملعتصمنيملبيت ا ةاملعد بطاطنيال
الذين اشتهروا من قبل  اإلسالمينيمن أخر دخل فريق و، ةاملعرك ةساح

 كثريةبعدم وجود عداء بينهم وبني النظام بل والتعاون معه يف مرات 
الدعائية وراقها أتنظيمات اليسار بأيضا دخلت كما ) السلفيني(

 نيناصريني والعديد من املهنييضا القوميني والدخل أو، هايوحمرض
ني، كان التركيب االجتماعي لقوي امليدان يتغري ويتعمق طبقيا يوالنقاب

وكان امليدان مؤشرا علي حدوث التغيري ذاته يف تركيب ، وسياسيا
  .يف باقي احملافظات ةالقوي الغاضب
الصغرية كان قد  ةمن عناصر الربجوازي ٢٥يوم ) شباب(جزأ من 

االستمرار يف االعتصام ال مربر له  إني أت النظام وراستجاب ملناورا
 ةاملضاد ةالدعاي إيلحتول بعضهم ، ىحدوث ختريب وفوض إيلويؤدي 

وعلي املواقع  اإلعالممن خالل وسائل  ةالستمرار االنتفاض
تتم مع كل يوم  االنتفاضةفرز لقوي  إعادةوكانت عملية ، ةكترونيلاال

علي تنحي الدكتاتور غريت  السابقة الثةالث األياماملواجهة ،  أياممن 
واجليش ، واجلماهري واجليش، بقوة مؤشر املوازين بني اجلماهري والنظام

  .االنتفاضةلصاحل ، والنظام
ودفعت  األمرهي اليت حسمت متاما  متشابكةثالث عوامل 

  : بالرئيس للتضحيةباجليش 
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ناء وجنوب سييف العريش  ةالسالح يف مواجهة الشرط إيلاللجؤ  .١
ويتوافر ، ةعلي حدود فلسطني احملتل ةحدودي ةيف منطق ةاملوجود

 هفقد استخدم العرايش، ةمتوسطخفيفة و ةسلحألدي سكاا 
وهجوم اخر  ةيف هجوم علي قسم الشرط جي يبمدافع األر 

 .املركزي لألمنعلي معسكر 
ر مع قوات أث، يف مواردها الفقرية املدينة، هايل العريشكان أل

حلمالت  حيث يتعرضون، ةمن الدولباط جهاز أضمن واأل
من وقت  ةواعتقاالت باجلمل وقبض عشوائي، ةدوريبوليسية 

، دخوهلا خرأاليت ت) الصعيد ( ن حمافظات اجلنوب أكما ، خرأل
السالح  ةكرب مدا حاملأخرجت ، مسرح أحداث االنتفاضةيف 

 فقد، اعترضوها إذالالشتباك املسلح مع العسكريني  ةمستعد
يف  األليةحاملني البنادق ) أسيوط( وأهايل) سوهاج( أهايلخرج 

، ايل مطالبهااالنتفاضة و إيل ةمضمن ةمسلحضخمة مظاهرات 
واحتمال  ةتسلح االنتفاض إلمكانية مؤشرظهور بذلك بدأ 

وهو ما يهدد سيطرة اجليش ، شعب حيمل السالحمع واجهة امل
 ةمسلح ةطاححدوث إ ةمكانيإويطرح احتمال تفككه وينذر ب

واالستيالء علي  ةمن الدولمت حرق مقرات أل. بالنظام ككل
  .ةوبات الوضع شديد اخلطور، أماكنحمتوياا يف عدة 

 لطبقها، تأثرياتنظيما واشد  أكثر ةجديد قوى اجتماعيةدخول  .٢
 ألكربيودور النشر العامة وموظفي اهليئات واملرافق  العاملة
 إيل مسرح األحداث  ةالعامل ةدخول الطبق، موظفي البنوك وحين

للطبقة شامل  اقتصاديوايار  اإلنتاجكان ينذر بتوقف تام عن 
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كانت قد  العاملة ألطبقه إنكر ذ، وجدير بالاحلاكمة ككل
يف  اإلضراب، ةمشاركه جزئي ةشاركت منذ بداية االنتفاض

منذ  عمال النقل العام والقطارات وإضراب، مدينة السويس
السابقة على  الثالثة األخريةيام ن األأ إال، نتفاضةلالويل يام األاأل

 الكربىشهدت دخوال واسعا لعمال املصانع رحيل الديكتاتور 
، اضرب عمال وموظفي الكهرباء، ويف املظاهرات، ضرابيف اإل

حرير ، النقل العام، القطارات، الغزل والنسيج، االتصاالت
اإلنتاج ، مسنتاأل، احلديد والصلب، املطابع األمريية، حلوان
وزارات الثقافة ، التأمني الصحى، موانئ السويس، احلريب
ورش صيانة ، رقابة األدوية، العاملون باجلامعات، البنوك ،واملالية

، طالب كليات الطب والتمريض، الطب البيطري، مترو األنفاق
شركة بترول يف عدة  ١١، مطابع ودور نشر، مستشفيات
كان ، حىت عمال النظافة ،مرفق الصرف الصحي، حمافظات

 .املشهد يتحرك بسرعة حنو اإلضراب العام
من  أكثرفرباير ،خرج ١١االحتشاد الغري مسبوق يف مظاهرات  .٣

مدن ، ةشخص يف مظاهرات علي امتداد البالد املصريمليون  ١٢
أكثر ، وحمافظات امتدت من أسوان جنوبا إىل اإلسكندرية مشاال

 األخريعلي خطاب مبارك  ردامدينة وحمافظة خرجوا  ٢٢من 
 اآلالفحترك عشرات يف القاهرة ، مصممني علي رحيله

 مبىن اإلذاعةحاصروا  وآخرون الرئاسةليحاصروا مقر 
ومبىن الربملان مبىن حاصروا بيومني كانوا قد وقبلها ، والتليفزيون

كانت احتماالت اقتحام ، ليهإومنعوا الدخول ، وجملس الوزراء
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فرباير  ١١مساء يوم ، ي حلظهأيف  ة اقع وارداملتظاهرين تلك املو
وانه فوض ، هعن منصبالرئيس  خرج نائب الرئيس يعلن تنحي 

 .ن البالدئوش إدارةالعسكريني يف كبار من  اجملس
ا انتصارالتنحي كان ذلك ، ابتهجت اجلماهري برحيل الدكتاتور

 واالحتفاالت ةعمت البهج، هم مطالبهاأول وأل حتقيقاو، راداأل
 تغري، ضخمه يف كل مكان هخرجت مظاهرات احتفالي، ربوع البالد

ورحيل  ةبانتصار االنتفاض ةحمتفل ةاملعادي انرب ةعالم الرمسياإلأجهزة 
ومن ، محاية سلطة مبارك ءختلص العسكريون من عب، الدكتاتور

ويف غمرة االحتفال بدأ القبض علي ابرز رموز نظامه ، مبارك نفسه
قيادات حزبه  أو أعمالو رجال أسواء وزراء سابقني والتحقيق معهم 

 . إعالمهورجال 
وترك الباب مفتوحا ، الصراعمن  لقةح توج سقوط الدكتاتور

  .ةاملصري ةمن الثور ةالتالي ةاحللق أمام
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  وديناميتها ةاملصري ةالثور ةطبيع

 - عام جنح املصريون يف عزل وايل عثماين  ١٥٠من  أكثرمنذ 
حاكما من اختيارهم  ةالعثماني ةوفرضوا علي الدول - شاخورشيد با

زهر والوجهاء قادة األ، اجلنسية األلباينحممد علي الضابط ، هو
 - أجنيب -اختاروا ضابط ، منهم للحكم حداأاملصريني مل خيتاروا 

 ةعلي مصر لعقود طويل ةفتتح حكم حممد علي سيطرة امللكيأ، حيكمهم
ومنذ هذا التاريخ مل يستطيع  .)الشرقي اإلقطاع( باسمعرفت 
يف ، عزل حاكم أوفرض حاكم  -رغم استمرار مقاومتهم  -املصريني 
تبادل يف عالقات  ةمن العصر امللكي دخلت مصر بقو األخريةالعقود 
وعمال استقبلت مستثمرين ، مسايل العامليأمع السوق الرجتارى 
 شأتوأن، وربادول أ إيلبرزها القطن أ اوصدرت سلع، أجانب

وزارات هلا ، جملس شوري، برملان - ةحديث ةبرجوازي ةدول مؤسسات
كل ذلك  -جيش  قوي حديث ، مستقلةنقابات ، أحزاب، سيادة
 ةدوليعالقات  ةمسايل ضعيف النمو ويف منظومأتطور ر أرضيةعلي 

  .يف مصر ةمساليأحددت وحدت من قدرات منو الر
لكنها ، عالقاتهو الرأمسايلضد الشكل قبل  ةمل تشهد مصر ثور

حتول داخلي من ، بواسطة عاملني ةمساليأالرعصر العالقات دخلت 
يف عهد اخلديوي  خاصة -راضي األ ةملكي ةكبري ةعلي حرر بدرجأ

وقبل ذلك  كان امتالكها وقفا على الدولة ومن يهبه احلاكم   - سعيد 
خلق مالك زراعيني مت ، حق االنتفاع من كبار الضباط والباشاوات
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والثاين ، اليني جبانب بدايات وجود عمل مأجور وحرفيني أحراررأمس
هو مفاعيل التعامل مع السوق العاملي وقدوم مستعمرين ومستثمرين 

 خذ شكالأمل ت الرأمساليةوالدة ن إ، وتبادل مع السوق العاملي أجانب
 الرأمسايلمل تكن الثورة هي رحم والدة النظام ، اندبليف مجيع ال اواحد

 ةومشوه ةومبتسر ةولدت ناقص وإمنا، )العامل الثالث(الدول يف اغلب 
، ةالتينيلوا ةوييسواأل واإلفريقية العربيةيف مصر والكثري من الدول 

قتصر علي ا" بثورة على اإلقطاع"لوالدة الرأمسالية وريب الشكل األف
حبثا عن أسواق ، رأمسالية استعماريابا الوورأوتوسعت ، وربادول أ

جهضت أف، خارج حدودها، رخيصة ملصانعها واردملنتجاا وم
 ةاملبتسر ةرغم الوالد، مسايل يف باقي القاراتالرأنمو الوشوهت فرص 

هيمنة داخل شروط ، وشاخت، ةاملصري الرأمساليةعاشت  ةاملشوه
  . من منوها  ها وحتددحتد ةعاملي

احلكم  إيلرحبت مصر يف مطلع اخلمسينات حبكم ضباط صعدوا 
، ةاجلمهوري وأعلنواحممد علي فعزلوه  أسرةخر ملوك آبانقالب ضد 

بدال قاموا أو إىل الضباط فألغوه نظامها الدميقراطي ةسلمت مصر عنو
بعيدا عن  ةاستبداديعسكرية  ةوسلط إصالحينظام عسكري عنه 

 ةالعسكري اإلدارةكانت ، ةاملصري ةللربجوازي ةالتقليدي املؤسسات
، نفسها ةاملصري الرأمسالية إلنقاذضرورة ) البونابريت (للنظام الناصري 
 ١٩٥١ إيل ١٩٤٩بدت نزرها عام  ةبثورة اجتماعي ةفقد كانت مهدد

 فأنقذها، ةدب فيها التفكك والفساد والعجز عن اهليمنحيث 
 ةيف البني إصالحاتالعسكري من سقوط وشيك واجري  االنقالب
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، إدارته السكون فترة الرأمساليةوفرض علي ، ةالضعيفاالقتصادية 
  . اليت قدمها باإلصالحاتوداعب اجلماهري 

، لنظام الناصريبواسطة ا ةمساليأنقاذ العاجل للرانتهت مهمة اإل
 ةالناصرية املفروضاحلقبة عالم أوشحة وأ ةاملصري ةمساليأخلعت الر

معامل  ةتصفيأنفسهم مهمة ) حراراأل(كمل جزأ من الضباط أ، عليها
دون  أيضا وأحزااوقوانينها  مبؤسساا ليةالرأمساواستعادة ، ةالناصري

 ةمساليأعادت الر، عليأمن  اإلجراءاتمن  ةمبجموعه بسيطو، ةثور
  خالل عهد ةواالجتماعي ةزمام السيطرة السياسي الستالم ةاملصري

  .السادات
وتوسع خالل عهد ، املشوه يف طبيعته ةاملصري الرأمساليةتوايل منو 

 ةواملشارك ةواحلرك اإلدارةيف  للرأمساليةعا مبارك الذي ترك هامشا واس
حيث  خاصة يف املرحلة األخرية من حكمه، ةالسياسي ةيف السلط

اليت  األعمالرجال ة مشكلة يف أغلبها من حكوم امسك بشئون الدولة
مع وجود ، ألواا ةبكاف للمعارضةدا وهامشا حمدتاركا ، سها نظيفأر

   .إليه احلاجةعند  دائماخيار القمع 
 ةطاحاإل إرادة إيل ديثيف تارخيها احلثانية عادت مصر للمرة ال
انتفاضه  إيل ٢٥حتولت احتجاجات يناير ، بنظام حكم فاسد مستبد

سلم الديكتاتور قبل رحيله مقاليد ، ضد نظام حكم مبارك وحزبه
ورغم احلذر الواسع من عودة احلكم ، جملس عسكري إيل ةالسلط

اجليش والشعب (هتفت بابتهاج  ةملنتفضاجلماهري ا إنال إالعسكري 
حلكم الديكتاتور  كامتداد ةذا استلم العسكريون السلط )واحده يدإ
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إيل ، ةلتهدئة اجلماهري الثائر، لكنهم كانوا مضطرين، وبتفويض منه
، ضد رموز عهد مبارك دون مساس مببارك نفسه إجراءات اختاذ
لعديد من  ةواالستجاب ةالرمسي للثورة املصري هور مبظهر الراعيظوال

سياسيا واقتصاديا للحفاظ علي هذا املظهر ويف  ةاملطالب اجلماهريي
واستعادة  ةحالة االنتفاض إاءكانوا خيططون ويعملون علي  الكواليس

، جدد ةليستقر حكم ساد، ابيو إيل ةاجلماهري الغاضب وإعادةالنظام 
جزئيا ، عسكريونمرضيا عنهم من ال -على األقل  - إما عسكريني أو 
وضوا فاواخذوا ي ةالعسكري سلطةحكم ال الثائرةقبلت اجلماهري 

يف هذه احلدود كان هناك ، ةا خبصوص تنفيذ مطالب الثوروويناشد
، ولو مؤقتا، وقبول حكمها ةالعسكري ةاعتراف من املنتفضني بالسلط

وكذلك التخوف جتاه ، ةجديد ةعسكري ةوم ديكتاتوريدر من قذاحل
يف يد شفيق  الوزارةالذين تركوا سلطة ، العسكريني ةرات القادمناو

شفيق  أنرغم ، استمرار وزارتهالعسكريون  باركو، الذي عينه مبارك
 هضد تالذي انتفض، ثل حزب النظامحكومة متعلن انه رئيس وزراء أ

، يف االنتفاضةحافزا لبعض القوي اليت شاركت ذلك كان ، اجلماهري
، وزارة شفيقء حل كانت مطالب هؤال، تصامباالعيف االستمرار 

وتقليص دور العسكريني علي ) الدولةمن أ(من السياسي جهاز األو
 ٤مبمثل واحد للجيش يف جملس حكم انتقايل مكون من  ةاملشارك

ن نظام مبارك يعلن بوضوح بدا املشهد وكأو، مدنيني وعسكري
) لس العسكريا(يف احلكم وعرب نوابه  ،استمراره عرب وزارة شفيق

ويف حتدي مستفز ظل مبارك دون مساس يف احد احملافظات ، املفوض
، دور يقوم به الزعيم املخلوع أيحد أيعلم  نأودون ، الساحلية



٤٦  

يركز علي فساد ) كرينياملوجه من قبل العس(عالم األ أوتدرجييا بد
، ةلائالط ثرواتهويتجاهل فساد الرئيس واحلديث عن السابقة الرموز 
 متكرر كإعالنعليه األعالمى م ود اهلجاتوترات عال تصاعدت وكلما

  .منه والتربؤ، عن النظام السابق من العسكريني االنفصال
عرب ف، وااللتباسالعسكريني مل خيلو من الغموض  القادةدور 

حاولوا تصفية ، واحلصار والقمع احملدود، ة اإلعالمية املضادةالدعاي
رموز  ةا علي استكمال تصفيمصمظل م االنتفاضة قوى قطاع من

يف جرائم ضد املنتفضني العزل  املتورطنيحاكمة كل مبالنظام ومطالبا 
 اإلصالحاتواستعادة الثروات اليت بها رجال احلكم والتسريع يف 

  . السياسية
 إال، مستفزاكان  ةمطالب اجلماهرييللة والبطيئ ةئيزاجل ةاالستجاب

بعضها ومنهم ، ةمنقسمحلة يف تلك املركانت  ةقوي االنتفاض أن
اجتماعات التفاوض مع  إيل واذهب - خواناأل - عددا األكربالتنظيم 

قبول صريح وفوري  أوتسفر عن رفض  وال، اجليش اليت ال تنتهي
املصممني تاركني املعتصمني ، ساحبني أنصارهم من امليادين، للمطالب

 -  مالتظاهر واالعتصا - االنتفاضةعلي مواصلة الضغوط بسبل 
  .واستفزازات البلطجيةقوة اجليش  وحيدين يف مواجهة

 اإلعالميف وسائل  لالنتفاضةللمفاوضني الظهور كممثلني  أتيح
 االحتجاجات (مسي أحتفظوا علي ما . واألضواءفأسكرم الكامريات 

) للشعبأي املطالب احلقيقة (للعمال واملوظفني واملهنيني ) ةالفئوي
تنتهي  حىت "الصرب"و اإلضرابات بإاء هملضربامطالبني اجلماهري 
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اجلماهري  اامضهم مل يتردد يف عب أنبل ، ةصالحات السياسياإل
، حتاول يف هذا الوقت فرض مطالبها علي النظام ألا، باالنتهازية

الربجوازيون ظهورهم ملطالب  والدميقراطيون الليرباليةقوي  تأدار
ة للجماهري اليت حطمت خيانو أفقوضيق  أنانيةعن  معربيناجلماهري 

 فحىت، أجهزة القمع ورجحت قوة االنتفاضة ومكنتها من االنتصار
دارة إكانت قد دخلت دهاليز املناورات حتت  السياسية اإلصالحات

عرب ، حيكم كان الزال والنظام القدمي ، ةالعسكري ةمن القياد ةكامل
ؤالء ه أعلنبذلك ، ةاملفوض ةالعسكري ةرئيس الوزراء والقياد

القطاع األكثر تصميما من قوى ختليهم عن ، واألخوان، الدميقراطيون
حتت ضغط قوة  السياسية اإلصالحاتفرض وعن ، االنتفاضة
  .العسكريون ةيوافق عليه القاد أويسمح به  ما منتظرين، ةاالنتفاض

ة العسكري ةاديوالقوالليرباليون  والدميقراطيونخوان األ، فاجلميع
رض يف حتدث علي األكانت  من حتوالت خيشىكان ، للجنراالت

كان مركز ثقل  ٢٠١١فرباير  ١٢فمنذ ، وجيشها االنتفاضةجمري 
 وحينانع واملرافق صامل، جيش العمل إيلينتقل بوضوح  ةاالنتفاض

 ةدون معارض، وإصالحات إدارية ةالوزارات يرفعون مطالب مادي
مه يف ميدان مل تكن معتص اجلديدةهذه القوي . السياسيةللمطالب 

، لكنها باملقابل، التحرير ومل تشارك يف االعتصام والتظاهر سوي رمزيا
علي شل  ةكانت قادر، فضال عن دورها احلاسم يف انتصار االنتفاضة

، اجلميع أقدامواملرافق وسحب البساط من حتت  اإلنتاجكل جهاز 
الي ، ةاحلاكم األطرافلذلك بدأ حتالف غري معلن ضدهم من 

، واإلخوان شارك فيه الدميقراطيون، سياسيةال والسلطةكري العس



٤٨  

، انتهازية، ةويئضد مطالبهم باعتبارها ف يةضار ةحرب دعائي توشن
، إيل االنتفاضةخوان الربجوازيون واأل الدميقراطيونفبينما حول 

مالئني وقت فراغهم بتحالفات  ،احملدود باالنتصار، ةاحتفاالت كرنفالي
 ةالعامل ةكانت الطبق، املقبلة لالنتخاباتات ومفاوضات واستعداد

 ةغريصال ةوقطاع راديكايل من الربجوازي املوظفنيوقطاع من  نييواملهن
 -جبانب املطالب اليت مل تتحقق  - ويعلنون ة املعركةيتسلمون راي
، االعتصام ةجبانب قو، ضراباإل ة قونيستخدمم ، ةمطالب جديد
  .ملواصلة الثورة

لو  املصريةيف الثورة  ةجديد ةملرحل األرض هكذا كانت تتهيأ
ة للمهمة التارخيية اليت تلوح مناسب ةانتظمت قوها ووجدت قيادة ثوري

ليس فقط ، ةريذاجل لإلطاحةريب  ستؤدي بال، مقدماا يف األفق
وتنظيمه  باالستغالل، أيضاولكن ، باالستبداد ونظامه السياسي

كل قوي النظام  يرعب ناك وهذا ما، الطبقي/االجتماعي 
  .والدميقراطيون الصغار

   -:وأفاقها ةالثورة املصري حدود
من عقدين كانت جتهز املسرح الدويل  ألكثرمتتد  ةحتوالت دولي 

املعسكر  باسمبعد ايار ما كان يعرف ، لعصر جديد من الثورات
 ةمساليأالر أطلقت  - ةالشرقي وارويااالحتاد السوفييت  -االشتراكي 

تعيد رسم  ةت الشركات االحتكارية الدوليأبد، لنفسها العنان ةالعاملي
 أو - ةاجلديد ةعصر ما مسي بالليرباليمفتتحني ، خريطة العامل وسياساته

املتدخل يف قدر من التوجيه للحياة  ةضد دور الدول بالعمل - ةاملتوحش
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كان هذا التدخل ضروريا للدولة يف ظروف وأزمات ، االقتصادية
فبذلك كانت الدولة حتد بدرجة ، احلرب العلمية الثانية مرحلة ما بعد

من فوضى اإلنتاج الرأمسايل وتعمل على إحداث قدرا من التوازن ملنع 
مع تغري الشروط الدولية و، حدوث انفجارات مجاهريية أو ثورات

اليت كانت تضعها الدولة حترير االقتصاد من القيود بدأت سياسات 
 إاء، حلركة التجارة الدوليةبال ضوابط  قاألسواكان ذلك يعين فتح و

ضمانات العمل وبرامج الضمان االجتماعي اليت كانت تليب حاجات 
عدم االلتزام بتقدمي دعم للفقراء ، العمال والفقراء أوثراء  األقلالفئات 

اخلاضع لبعض  ةوحمل اقتصاد الدول، أو فرص عمل للعاطلني واخلرجيني
 احلياةوحتل حملها يف  ةتزيح الدول ةخصاخلصسياسة  تالضوابط انطلق

واملالك  ستثمرينالسوق واملستهلكني حتت رمحة امل فأصبح، ةاالقتصادي
وتوايل ، اليت يفرضها احملتكرون ارتفاع األسعارو ةوتقلبات سعر العمل

فرضت تلك ، الفقراء من العالج والتعليم والسكن الرخيص حرمان
 تدور يف فلك الرأمسالية العاملية يف السياسات الليربالية علي الدول اليت

عملية مسيت بالعوملة فزادت أزماا واتسع عدد العاطلني واملشردين 
، انتشرت األمراض وارتفع سعر الدواء وتبددت فرص العمل، فيها

، صدرت العوملة كل أزمات الرأمسالية التقليدية للدول الضعيفة النمو
  .يربالية اجلديدة وعوملتهاودفع الفقراء ضريبة باهظة لتطبيق الل
حركات احتجاج دولية  شكل يف جاء الرد علي تلك السياسات

منظمة شارك فيها ألوان طيف قوي املعارضة من دول عديدة حتت 
وبعد عدة ، اسم حركة مناهضة العوملة رافعني  شعار عامل أفضل ممكن
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احتجاجات ضخمة  حتولت  تلك احلركة إىل  االحتجاج علي احلرب 
  . مث انطفأت متاما،  شنتها أمريكا علي العراقاليت

وتدخل استعماري ، أثار األزمة يف املنطقة ولد حروب جديدة
، وحتالف وثيق بني األنظمة احلاكمة واإلمربيالية األمريكية، أمريكي

انطلقت حماوالت ضعيفة وحمدودة وذات طابع فوقى خنبوي يف مصر 
تلك احملاوالت عمقا مل يكن ل، لالحتجاج ضد سياسات العوملة

كانت شديدة الضعف ومعزولة . يا أو تأثريا يف احلياة السياسيةمجاهري
يف الربع األول من العقد الواحد والعشرين انطلقت حركات ، مجاهرييا

جديدة أهلمها ظهور الضغوط الدولية واألمريكية على نظم العامل 
، ت لشعواالثالث للقيام بإصالحات سياسية وتوفري قدرا من احلريا

ورغم ، كانت والدة تلك احلركات من صفوف النخب السياسية
  .دي النظام مطالبة بأحداث إصالحاتخنبويتها بدأت يف حت

أطلقوا موجة احتجاجات ضد  كفاية واحلركة الشعبية للتغري،
النظام مباشرة وجذبوا قاطرة االحتجاج يف اجتاه هدف اإلطاحة 

رغم ، بنهمنع توريث السلطة إل، ألقلعلي ا، بالرئيس مبارك مباشرة أو
الصوت العايل لتلك احلركات ورغم نزوهلا الشارع يف احتجاجات 

إال أا كانت تفتقر إيل وجود عمق مجاهريي حيملها  ،حمدودة
نعها ميت مي، للنظام مقلقة ويساندها ومن مث كانت حتت السيطرة وغري

  .ويسمح هلا ميت شاء، شاء
، احملدودة والضعيفة) التغيري(وعات انطفأت موجة كفايه وجمم

  .وثانيا بفعل صراع الشلل داخلها، أوال بفعل عزلتها مجاهرييا
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خلقت حركة كفايه عند انطالقها شعور لدي أجيال جديدة من 
وأيضا ، وعقم األحزاب التقليدية الشباب بعدم جدوى العمل احلزيب

، سياسيةالنظريات ال شعورا بعدم أمهية التسيس واأليدلوجيات أو
نتيجة لتلك الوالدة جاءت اموعات الشبابية إىل مسرح الوجود 

يل اخلربات العملية اليت إتفتقر بدرجة كبرية إىل املعرفة السياسية و
يتيحها العمل املنظم وتعتمد على جتريبية بال سند مرجعي وهذا ما 
أدى إىل وجود انزالقات وأمراض سياسية وتنظيمية لديها ال تقل 

وإن كانت ، عن أمراض النخب السياسية املصرية بل تزيدضررا 
ختتلف يف نوعها عن مشكالت اجلماعات املنظمة ذات األيدلوجيات 

وألنه ال خيلو فكر من أيدلوجيا فقد تشكلت أفكار تلك ، احملددة
اموعات احلديثة كيفما اتفق من خليط من األيدلوجيات االجتماعية 

  .املوجودة بالفعل
ا الواقع النخبوي الالحزيب ومع وجود طرق جديده من رحم هذ

صال اتاحها اإلنترنت ولدت جمموعة دعائية مست نفسها ل واالتللتواص
كانوا ودعت للتضامن العام مع إضراب عمال احملله الذين ، ابريل ٦

  .٢٠٠٨ابريل  ٦يعدون له يوم 
حملله لقمع بوليسي دموي ومل تنجح افشل اإلضراب وتعرضت 

ق تضامن مجاهريي معه يف اي مكان خارج احملله ومع ذلك حماوله خل
ابريل متارس املراهقة  ٦استمرت تلك اموعه اليت مست نفسها 

، واسعة السياسية والتجريب يف إطالق الدعوات لتحركات مجاهريية
والالفت للنظر هو تضخم صورة ، كانت تفشل متاما ويف كل املرات

وهو ما لفت أنظار عديدين ، ا الزريعرغم فشله، تلك اموعة إعالميا
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وضخم صورة تلك اموعه يف ذهن ، إليها يف الداخل واخلارج
  .اعضائها

انه انبثق عنها جمموعة اخري  كان األثر االخري لتلك اموعة هو
ونظمت عدة ، نددت مبقتل شاب سكندري علي يد البوليس

هذا ، قاتليه كما طالبت مبحاكمة مظاهرات حمدوده احتجاجا علي قتله
علي افق وصلت اليه جمموعات الفيس بوك املصرية جبانب تدوين أهو 

فقرات التنديد وحتميل ملفات فيديو تنطوي على التشهري بأمور مثل 
  .التعذيب وما شابه

املنطقة العربية ببلداا كانت قد راكمت فيها مفاعيل أزمات 
مكتوما غضبا  ،البشعم احلاكمة واستغالهلا العوملة جبانب استبداد النظ

استهل االنفجار موجات اضراب وانتفاضات ، واستعدادا لالنفجار
جتمعت كل روافد الغضب علي مدار ، حمدوده يف عدد من الدول

عقدين وامتأل الربميل بالبارود اجلاف يف انتظار أي حادث ناسب 
اليت كانت تعاين وتناضل ، أطلق حادث عارض يف تونس، يشعل نرياا
شاب يسمي ، كل البارود املخزون دفعة واحدة ،مها املستبدضد حاك

كان بوعزيزي  ،أشعل النار يف جسده بسبب الفقر والبطاله) بوعزيزي(
، الكبس الذي اطلق الشرارة لالنتفاضه التونسيه اليت أطاحت بابن علي

عن طريق ، أخرست، وكانت تونس اشارة البدء ملوجة ثورية جديدة
لذين ادعوا تشييع جثمان عهد الثورات إيل مثواه كل ا، الربهان العملي

، فهاهي الثورة اجلماهريية ترقص رقصتها الصاخبة علي األرض، األخري
  .وحتفز باقي الشعوب علي الرقص، وتنتصر
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يف مستهل يناير جرت عدة حماوالت ساذجة يف مصر لتقليد 
خ تنس ال إال أن الثورات، النموذج التونسي عن طريق االنتحار حرقا

الثورة املصرية طريقا متعرجا ففاجأت  أخذت، بالكربون من بلد ألخر
  .حين صانعيها، اجلميع

شاركت ، ٢٥مل يكن أحدا يهيئ لثورة أو انتفاضة يف مصر يوم 
، ليرباليون، كل ألوان الطيف السياسية يف هذا اليوم، يساريون

هلا إسالميون وقوميون، وأعداد من الشباب واجلماهري اليت أهلب خيا
  .التونسيةانتصار الثورة 

الداعون إليه ال يتخطى هدف تعبئة كان اليوم لدي صانعوه و
  .لالحتجاج علي سياسات النظام

، خوف النظام من حتول االحتجاجات ايل انتفاضه دفعه ايل قمعها
  .إيل انتفاضة حقيقية، بفضل القمع، فتحولت

ام شاركت مل تكن االنتفاضه حدثا شبابيا جمردا بل كانت فعل ع
ودف جتريد االنتفاضه من مضموا ، فيه كل التيارات السياسيه

سعي ، الذي كان يتعمق ويتضح طابعه يوما بعد يوم، اجلماهريي
وبلع الكثريون  -ثورة شباب  -ايدلوجيو الطبقه احلاكمة إيل تسميتها 

فذلك الوصف كان يداعب خميلة قطاع كبري من الشباب ، الطعم
ويف ،  االنتفاضه ويشعرهم بنشوة البطوله املنفردهالذين شاركوا يف

نفس الوقت كان يضيق أفق االنتفاضة وحيصرها وحيد من اهدافها 
  .الغري شباب وخاصة القوي السياسيهويعزل عنها 
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مل  ناير ليست سوي حلقة أويل من ثورةي ٢٥إن االنتفاضة يف  
استبداديه يف جمتمع برجوازي يعاين وجود سلطة ، تنتهي فصوهلا بعد

فلم ، ال ميكن اعتبار االنتفاض ضد هذه السلطة ثورة يف ذاته، وقمعية
من املقاومة اليت كانت  بل نوعا، تكن مقاومة الفاشية االوربية ثورة

إال أن مقاومة الفاشية كان ، تسعى لإلطاحة باالستبداد الفاشي وقمعه
، لترا وايطالياميكن ان تفتتح عهد ثوري يف فرنسا واسبانيا واملانيا واجن

لوال التحالف املشني لستالني وجتريد املقاومة من السالح واعادة النظام 
  .إيل مقاعد اإلدارة احلكومية) الدميقراطي(

، يران ايضا ثورة ضد استبداد الشاه لكنها مل تكتملإشهدت 
، وأغرقوها يف جلة استبداد جديد، قطع رجال الدين الشيعة طريقها

ط الشاه ويف نشوة النصر سلمت السلطة للشاه هللت اجلماهري لسقو
  .يد يف زيه الديين وعمامته الضخمةاجلد

الثورة املصرية تأيت يف سياق موجة ثورية أشد عمقا بكثري من 
الثورة االيرانية، تونس ومصر حلقتان يف منظومة الدول اليت تدور يف 

ات أخري فهزوا معهما حلق، هتزتا بشدةإوقد ، مسالية العامليةأفلك الر
األن املنطقة العربية اليت تعرضت لنهب مواردها ، يف تلك السلسة

وثرواا واالستغالل الشديد لطبقاا العامله وفالحيها واليت التهبت 
كل ذلك بتعاون مشني من ، بنريان تطبيق سياسات الليربالية اجلديدة

 تشهد االن موجة ثورية متتد يوما بعد، سلطات مستبدة ولصة وفاسدة
ومبارك يف أقل من شهرين أعطي  علي بن سقوط، يوم من بلد إيل أخر

األردن واليمن واجلزائر والبحرين ، األمل بقوة لباقي شعوب املنطقة
قد يسقط نظام القذايف قبل ، وليبيا يعيشون حالة انتفاض وشروط ثورة



٥٥  

وال تستطيع جامعة الدول العربية عقد أي اجتماع ، طباعة هذا الكراس
الظروف احلرجة ألا ببساطة لن جتد حكومات عربية شرعية  يف هذه

املوجة الثورية العربية تتحرك بسرعة ، مستقرة تشارك يف هذا االجتماع
وبقوه كالطوفان ورغم ان هذه االنتفاضات تفتقر إيل قيادة سياسية 

وهو اجلانب السليب ، ثورية توجه سريها وتدفع بتا إيل انتصار حاسم
إال أا بعفويتها الراهنة ال تزال علي قدر ، نتفاضاتيف مشهد هذه اال

من القوة واحليوية ميكنها من اقتالع احلكام املستبدين وفرض 
 ىتما حدث يف تونس ومصر ح، إصالحات سياسية علي أقل تقدير

ن يشري إيل أن الشعوب املنتفضة ال ترغب يف التوقف عند حمطة اآل
أغري ذلك  سلطات تنازالًفكلما قدمت ال، اإلصالحات السياسية

تنازال اكرب وتقدمي مطالب جديدة واستخدام قوة باجلماهري باملطالبة 
ماهري الوسطيني لتزحيهم يف هذا اري ختترب اجل، االنتفاض لفرضها

، النظام مها رموزا جديدة  أكثر راديكالية، وتقدم إثناء تقدوتتخطاهم
كلما وجدوا وسطيني أو العسكريون يتعرضون خليبة أمل تلو أخري ف

ت اجلماهري ظهرها هلؤالء الوسطيني لتعريهم أداريتفاوضون معهم 
  .قدهم شرعية متثيل القوي املنتفضةوتف

سقوط الرئيس  ىتال جدال يف أن اهليمنة يف بدأ االنتفاضة ح
وال جدال أيضا يف أن ، كانت لشعارات ومزاج الربجوازية الصغرية

سه واندفاعه البطويل وإصراره لعب قطاع الشباب يف االنتفاضه حبما
إال أن تطور االنتفاضة واتساعها ، دورا هاما يف النجاح الذي حتقق

يبدأ يف ختليصها من طابعها العام ويعيد فرز القوي وحتذير بعضها 
الثورة املصرية يف رأينا هي ثورة اجتماعية بكل ، وإسقاط آخرين
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وقد تتطور لتحقيق  قد تقف عند حدود انتفاضة إصالحية، انعطافتها
  .نفسها كثورة اجتماعية كاملة تطيح باملستغلني أيضا

  مؤامرات الثورة املضادة
يناير الذي  ٢٨منذ األيام األوىل لالنتفاضة، وبوجه خاص منذ 

حطمت فيه اجلماهري مؤسسات قمع النظام و هناك حركة منظمة 
ت تلك تشكل، لتفاف عليهاإلجهاض الثورة أو احلد من اندفاعها واال

عريض من مثقفني وإعالميني ومستثمرين  ائتالف احلركة من
ومسئولني سابقني وأعضاء برملان وأجهزة أمنية وقادة عسكريني 

  .وعصابات بلطجية يقوم على وضع وتنفيذ خطط إجهاض الثورة
استمرار وزارة شفيق يف اللحظات احلرجة كان جزء من  

يس املتخفي يف أزياء مدنية التخطيط املضاد، استخدام البلطجية والبول
مدرعات يف القمع  ٤ورجال الشرطة العسكرية وضباط الفرقة 

واإلعتقال والتعذيب واحلصار حىت بعد رحيل الديكتاتور، حماوالت 
تفتيت وشق قوى التفاوض وشاشات اإلعالم بعيداً عن املظاهرات 

لتهدئة األوضاع وفك  -يهم إىل شن دعاية خبيثة هوتوج واالعتصام
هو أيضاً جزء من خمططات الثورة املضادة، استخدام  - العتصاما

ويكمل عملها ، املخابرات لشبكة دعاية مضادة منتشرة جغرافياً
دف عزل قوى االنتفاضة اليت ال تزال ، اإلعالم واملثقفون املتواطئون

حماولة ظهور رجال النظام مبظهر جزء من قوى ، تعمل يف الشارع
  .الثورة نفسها باسمستعادة النظام الثورة استعداداً ال
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جهاز أمن الدولة،  السياسي،تنظيف آثار مؤسسات القمع 
 للجماهري عقبوالسماح لضباطه بتهريب وحرق امللفات مع السماح 

وعودته حتت  مسيااذلك باقتحام تلك املقرات، استعداداً حلل اجلهاز 
  .آخر أسم

هدئة االنتفاضة استخدام وزارة جديدة بعد إقالة وزارة شفيق لت
خلق شعور بأن انتخابات وشيكة على األبواب . وتعميق انشقاقاا

ويبقى احتمال ال ، حىت تنصرف القوى السياسية لإلعداد لالنتخابات
ميكن إغفاله، أن يكون يف خلفية هذا املشهد احملتدم بونابرت جيهزه 

بعض اجليش لالستيالء على السلطة، فالقوى املتصارعة تنهك بعضها ال
يضعفها مجيعاً ويترك املستقبل القريب مرهقاً  اإلاكدون حسم، وهذا 

ورقة التعديالت . للجماهري وحمفوفاً باملخاطر واخلوف من الفوضى
، الدستورية املثرية جلدل ضخم وانشقاقات يف معسكر املعارضني
، فاملطروح للتصويت عليه ال ينتقص من سلطات رئيس اجلمهورية

وله سلطة تطبيق حالة الطوارئ ، حل الربملان مىت شاء ويظل قادرا على
، وال يوجد ضمان جدي حول خلق دستور جديد للبالد، مىت شاء

واخلوف من حدوث  االرتباكومشكالت أخرى عديدة تزيد من 
تقدمي مدنني معارضني ألحكام عسكرية وبداية فرض حالة ، فوضى

طالق سراح قادة إ، ترهيب إعالن قرارات تقترب من األحكام العرفية
اإلسالم اجلهادي مع تسليط الضوء عليهم كرموز جديدة للساحة 

األمر الذي سيصعب ، السياسية وترك اال مفتوحا أمامهم للتحرك
أكثر فأكثر من تركيب لوحة الصراع وزيادة تعقيده، فضال عن 

درجة  إيليصل  استخدام اجليش لعنف حمسوب ضد قوى الثورة ال
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حىت يظل اجليش حمتفظا أمام اجلماهري مبظهر ، معها الصدام املكشوف
  .  راعي الثورة واملنحاز هلا

اليت تتشكل منها حىت  كل تلك األساليب والقوى هي اللوحة
صعود خملص  الباب أمام وفتحإستراتيجية إرهاق وتصفية قوى الثورة 

  ).بونابرت(
على مسرح  الذهبية لصعود بونابرت هذا املناخ هو البوابة

حداث يستوىل على السلطة ويوجه ضرباته مييناً ويساراً ليفرض األ
اهلدوء والنظام على اجلميع وينقذ األمة من فوضى وشيكة، اجليش هو 
املؤسسة الوحيدة املرشحة لتقدمي البونابرت، والشعب سيستقبل 

  .واإلاكالبونابرت كمنقذ لألمة من الفوضى 
ملدفوعة بفعل منطق إن طريق البونابرت يهيئ اآلن، والقوى ا

لكنه حىت اآلن جمرد . الطريق لصعوده األحداث ذاته تساعد على متهيد
سري األحداث، انتصار الثورة  احتمال ضمن احتماالت عديدة يطرحها

بونابرت،  أيضاٌ وقطع الطريق على الوسطيني ورجال النظام وصعود
وحة هو أيضاً أحد االحتماالت اليت يطرحها سري األحداث، هذه الل

على الثوريني وعلى قوى الثورة حذراً خاصاً ووضع  املركبة تفرض
التكتيكات املناسبة مبا فيها القطع مع الوسطيني وعزهلم، تركيز اجلهود 
على الدعاية والتعبئة يف صفوف اجلماهري والعمال يف مواقعهم والعمل 

شن دعاية استباقية حتذر من صعود  مطالبهم، وحتذيرعلى تنظيمهم 
سكريني وخططهم، حماولة حتقيق مكاسب على األرض حتفز من الع

  .تعبئتهم جديد اجلماهري وتعيد
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كشف مؤامرات وخطط الثورة املضادة وعناصرها أمام اجلماهري، 
اللحظة الراهنة من عمر الثورة هي حلظة دعاية كثيفة وتعبئة وتنظيم يف 

الثورة صفوف اجلماهري، استعداداً حللقة تالية وشيكة تقطع طريق 
وتضع جمالس اجلماهري يف  )واليت يعد البونابرت أحد وسائلها(املضادة 

  .سدة احلكم
  - :توقف علي عدة شروطوامل تقدم وتطور الثورة املصرية تع
ان ينجح العمال يف تنظيم وتوحيد صفوفهم يف توقيت مناسب  .١

  .زية املذعورة هيمنتهاقبل ان تستعيد الربجوا
زاحم الربجوازيون واملؤسسة ان تتطور مطالب العمال لت .٢

لالزمه لتوجيه واقع اهليمنة وأن متتلك الشجاعة االعسكرية علي م
ضربات للملكية اخلاصة باالستيالء علي املصانع يف عدد من 
املواقع وإعالن تأميم العمال هلا وتشكيل إدارة عماليه وميكن بدا 

تأميمها هذا اهلجوم يف املصانع اليت باعها النظام السابق واعادة 
 .باسم الثورة

جلان ثوره يف املصانع  العمال يف تشكيل جمالس أو أن يبدأ .٣
وتشكيل قيادة هلذه االس تشرع من االن يف فرض رقابتها علي 
املصانع واإلنتاج والتسويق واألجور وتفرض معايريها اخلاصة يف 

 .توزيع العوائد
 مواقعهم جذب سكان األحياء الفقرية واملدن إيل املنطق ذاته يف .٤

ومزامحة احملليات واالجهزة احلكومية يف اإلدارة مع تنفيذ إشراف 
ثوريه يف  نن بناء جلاأفعلي علي املرافق العامة واملؤسسات 
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الثوره ودعامة متكنها من  األحياء ميثل سندا هاما لتجذر
 .االنتصار

إعادة االستيالء علي األراضي املنتزعة من الفالحني والصيادين  .٥
 .جملس تعاوين إلدارا إدارة مجاعيةوإنشاء 

كل (وضع مطلب انتقايل عام ميكن ان يكون يف املرحلة القادمة  .٦
وشرط قدرة الشعار االنتقايل ) السلطة للجان الشعب والعمال

ان يكون جمسدا ألغلب حاجات العمال والفالحني وحمدودي 
الدخل واألحياء الفقرية قد يكون شعار اإلشراف الشعيب الكامل 
علي املؤسسات واملرافق ومواقع اإلنتاج مالئما لكنه ليس سوي 

 .اقتراح ميكن ختطيه
كل جناح أو توسع النتفاضات شعبية راهنه سيعزز ويدفع الثورة 

لذلك جيب ان تعلن قوي الثورة املصرية دعمها ، املصرية إيل األمام
 . ةوتؤيدها التام لالنتفاضات والثورات ااورة اليت تشهدها املنطق

هذه املبادرات ، لقد انطلقت عدة مبادرات لتأسيس حزب للعمال
النقايب األصفر عبد الرمحن خري احد رجال النظام ، ليس كلها ثوريا

يقود احد هذه املبادرات وجيب التشهري به وعزله مجاهرييا وكشف 
علي أصحاب هذه املبادرات ، تارخيه أمام مجهور العمال بوجه خاص

وتشكيل قيادة موحدة حين ال يصبح األمر سببا يف  التعاون والتنسيق
واألهم من ذلك هو ضرورة ان يكون ، انقسامات داخل الطبقه العامله

لتلك املبادرات قواعد عماليه حقيق وواسعة داخل مواقع العمل يبىن 
وحين ميكن توحيد طليعة عماليه ، على قاعدا حزبا حقيقا للعمال
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ان ختلف هذا الشرط ، الثورية اجلارية تستطيع قيادة العملية يةحقيق
سنكون أمام مبادرة فوقيه ال معىن هلا وسيكتب هلا ايار سريع مثل 

جيب ان تكون مهمة بناء احلزب ، مجيع املبادرات الفوقية السابقة
قد ، العمايل مرتكزة على قواعد عمالية حقيقة قبل ان يتم إعالا

ن والتعبئة بني صفوفهم م اآلتكون الدعوة بني العمال إىل بناء حز
هم بكثري من أالجناز تلك املهمة هو خطوة جتهيز ويئة أولية الزمة و

إعالن سريع ألشكال ومهيه ال ترتكز فعال على قاعدة حقيق بني 
كما ان أي حتزب أوعصبويه من املثقفني اليساريني يف ، الطبقة العاملة

  .تاريخ تلك املبادرات سيكون جرمية لن يغفرها هلم ال
الواليات املتحدة األمريكية يف  وبا العوملة أو حىتليست أور

قد تقلب ثورات املنطقة وجه تاريخ ، منجي من هذا الطوفان الثوري
التعبئة اجلماهريية الواسعة واملصممة ، العامل وليس فقط تارخيها اخلاص

جبانب التضحيات الضخمة واالنتصارات يف ليبيا رغم دموية ، يف مصر
إن ، هلام هلمإزايف أصبحا حمط أنظار الشعوب األوربية ومصدر الق

أزمات الغرب الرأمسايل تتعمق بسبب هذا االهتزاز الثوري يف املنطقة 
شعوب أوربية ثورا اخلاصة داخل  أن تبدأالعربية ومل يعد مستبعدا 

  . السياق اجلاري
ن كل دعائم االمربيالية األمريكية يف املنطقة صارت مستهدفة م

والسياسات اليت انفقوا أكثر من ثالثة عقود لفرضها ، طوفان الثورة
سيحدد وجه احلقبة ، علي املنطقة العربية أصبحت اآلن يف مهب الرياح

 التارخيية القادمة الثورة اليت تنجح يف اإلطاحة اجلذرية بنظامها أوالً
وكلما كان لتلك الدولة وزن اقتصادي أو ، وتفرض بديال ثوريا عنه
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ياسي أو جغرايف هام كلما كان تأثري االنتصار الثوري فيها علي س
ن جناح الثورة يف مصر سيكون له إمن هذا املنظور ف، العامل اقوي
ولذلك حيمل ، بال جدال )العامل غدا( التأثري علي خريطة األولوية يف

الثوريون املصريون عبء مهمة ثورية تتجاوز أثارها حدود مصر 
والسياسات األمريكية ، بدو االن منكمشة ومذعورةان أوربا ت، بكثري

فلم ، فشبح الثورة يقلق نومهم مجيعا، تتسم االن بالتخبط  واالرتباك
يعد أحدا من أنظمة العامل القدمي القبيحة يف مأمن من الطوفان الذي 

وستمتد أثاره بال شك إيل أوربا ان عاجال أو ، صنعته ثورة اجلماهري
  .أجال

، لية الثورية بلحظات صعود وهبوط يف جمراهاقد متر العم   
فبعد مغادرة ، حدث ذلك يف اليمن وتونس واجلزائر وحيدث يف مصر
ر االعتصام اثآاغلب املشاركني يف ميدان التحرير وتنظيفه من 

عادت إيل امليدان مجاهري جديدة وبعض ، وشعارات احلوائط والالفتات
حماوالت فضهم بالقوة من  األكثر راديكالية من املعتصمني ومل تفلح

نصبت خيام ، لشرطه العسكرية مبوافقة اجليش ومشاركتهاقبل 
وانتصب ، ورفعت الفتات املطالبة وارتفع سقفها، االعتصام جمددا

 امطالبني مبا هو اعلي مطلبي، التحرير مصبا للغاضبني وساحة لالعتصام
ملوجة ختوف اجلنراالت من أن يؤدى ذلك إيل تصاعد جديد ، مما سبق

واعتقال العشرات من ، ثورية أدى إىل اختاذ قرار فضها بالقوة
مت ، املعتصمني وتعذيبهم وتقدميهم متهمني أمام القضاء العسكري

اهلجوم مبعاونة أعضاء يف حزب النظام وعصابات بلطجية خللق غطاء 
ويستخدم كمربر أمام الرأي ، مجاهريي خيتبئ  قمع العسكريني خلفه
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صوير املشهد كمشاجرة بني مؤيدين ومعارضني لفكرة العام حيث مت ت
االعتصام  االعتصام تدخل اجليش على أثرها حلفظ النظام وإخالء

إلضرابيه اليت ليب اجليش بعض مطالبها عادت إيل ااحلركة ، نفسه
الوعود ، نآلان مبطالب حمدودة حيت إالصعود واالتساع جمددا و

مال ماليني من العاطلني اخلاصة بالتوظيف وتوفري مساكن داعبت أ
هذه الوعود اليت أطلقت ، وحمرومى املأوى فتقدموا بطلبات لنيلها

لتخدير اجلماهري تتحول إىل بارود ساخن وقنبلة غضب قابلة لالنفجار 
مجهور اعتاد باألمس فقط املواجهة واملطالبة واإلصرار  السريع لدى

ات مجاهريية بدأت بالفعل جتمعات واعتصام، حىت املوت على أهدافه
هاهي ، احتجاجا على عدم تلبية املطالب أمام اجلهات احلكومية املعنية

  .ماليني جديدة يتم تسخني بارودها بفعل املناورات
ديناميكيه هذا اري للثورة تظل مفتوحة حين يتمكن أيا من   

، اجلماهري أو النظام، طريف الصراع من أحداث نصر حاسم علي األخر
ذير مطالبها مع تنظيم قوا شرطا حامسا وي الثورة وجتوالزال توسع ق

األحياء الشعبية واملصانع ، ملناطق العمق اجلماهريي اللجوء، لالنتصار
أردنا  جلان ثوريه هدفا ال ميكن اجتنابه إن واحملافظات وتنظيمها يف

ن االقتصار علي اعتصام إ، فال ميكن حتقيق انتصار حاسم بدونه، النصر
الشوارع سيكون خطأ كبريا لقوي الثورة وسببا  مظاهرات امليادين أو

والتنسيق مع قوميني ، حتالف اليسار الراديكايل، إلاكها وعزلتها
أو دميوقراطني مناصرين للمطالب االجتماعية أصبح ضرورة  راديكاليني

وللتعويض عن عدم وجود حزب ثوري ، حيوية خللق تكتيك موحد
مل ترتقي جمموعات اليسار إيل مستوي  نإ. قوي ومتجذر بني اجلماهري
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يم يف التنظ مالًأللحظه وتتخلي عن عصبويتها ستفقد قوي الثورة ا
  .السياسي الثوري املناسب للحظة

بدون تنظيم اجلماهري وتعميق أهدافها وخلق اإلدارة السياسية 
أو ، الثورية املناسبة سيكون املستقبل جمهوال وفرصة إجهاض الثورة

  .كبرياً، هاااللتفاف علي
كل أجزاء مسرح الصراع وقواه ال تزال يف حالة سيولة سياسية 

علي استعادة السيطرة  وال  - حىت االن - فال النظام قادر ، واجتماعية
اجلماهري انتصرت نصرا حامسا أو قبلت مبا مت وعادت إيل السكون 

رعة وال أيا من القوي السياسية املتصا، واري العادي حلياا اليومية
، أحدث هيمنة علي جمري اإلحداث وجذب خلفه ذهنية اجلماهري

املبادرة وتنفيذ تكتيكات  املستقبل علي من يستطيع اخذ ويتوقف
ويف هذا السياق تظل الفرصة أمام ، يدفع ا األحداث يف اجتاهه مناسبة

ونفذوا تكتيكات مالئمة  لو مجعوا قواهم ةالراديكاليني متاحة بقو
ماهري ومنحها سالح التنظيم الشعيب والسياسي الذي لتنظيم قوي اجل

  .ميكنها من االنتصار
وال ميكن إعطاء صورة ، ان األحداث تتالحق بسرعة شديدة

زمن الثورات خيتلف كليا عن ، دقيقة عن ما ميكن ان حيدث يف الغد
وال ميلك املناضلني فيه رفاهية اجللوس ، أزمنة احلياة اليومية العادية

كل حلظة يف أوقات الثورات قد يتوقف علي ما يتم فيها ف، والتأمل
ومن مث ليس لدينا سوى العمل بدأب ودون توقف حىت ، مصري أمة
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، ميكن حتريك املؤشر إجيابا يف اجتاه قوة اجلماهري وتطوير عملها
  . لتتمكن من حسم الصراع لصاحلها هي

 كل التحية لشعب تونس العظيم الذي أطلقت ثورته هذا الطوفان
  . الشعيب اجلماهريي اهلادر

كل اد لشهدائنا وشهداء ليبيا والبحرين واجلزائر وغريهم علي 
وملن سيلحق م من ركب الشهداء يف معركة تعيد صنع ، طريق النصر

  .مستقبل الشعوب
كل االحترام والتقدير للفتاة واملرأة العربية اللوايت نزلن إيل امليادين 

فقد اثبتوا ، أقل بطولة من باقي رفاقهممناضالت ومقاتالت مل يكن 
وقدموا لالنتفاضات ، افت كل دعاوي الرجعيني عن دور املرأة

  .العربية مقاتالت وقادة وشهداء وشهيدات
  ١٥/٣/٢٠١١يف 

  اليسار الثوري



 
 
  

 
 
 



 
 
  

 
 
 






