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االنتخابات الرئاسية  ..مسار التناقضات
يف الشهور األوىل لعام  ،3122كانت الثورة اؼبصرية ؿبوراً لكل األحاديث ،كانت
الثورة يف عنفواهنا ،أطاحت دببارك ،وتضغط باستمرار على ؾبلسو العسكري وذبربه على
تقدمي التنازالت ،اليت وصلت إىل البدء يف ؿباكمة مبارك ،كان قطار الثورة يبدو منطلقاً
وكان الكثَتون يبذلون ما يف وسعهم للتعلق بعربات القطار وارتداء مسوح الثورة .كان
األمل يبأل نفوس معظم اؼبصريُت وىم يرددون أن أيام مبارك ال يبكن أن تعود .واآلن بعد
ثالث سنوات انعكس الوضع ،فقطار الثورة يًتاجع ،وأصبحت كلمة الثورة مكروىة من
معظم اؼبصريُت ،يف الوقت الذي تستعد فيو دولة مبارك لتتويج السيسي ،مدير ـبابرات
مبارك اغبربية ووزير دفاع مرسي ،رئيساً للجمهورية يف االنتخابات القادمة دبباركة شعبية
وصباىَتية ،فيما تشتعل معركة دموية وفبيتة بُت طرفُت يبثل كل منهما جناحاً من جناحي
الثورة اؼبضادة.
يبكن فهم كيف دخلت الثورة ىذا النفق اؼبظلم إذا فهمنا كيف ضبلت الثورة منذ
غبظاهتا األوىل تناقضات داخلية تعاظمت عرب انتصاراهتا بالذات لتصل هبا يف ىذه
اللحظة إىل أعتاب اؽبزيبة ،وىو ما سنحاول ربليلو يف ىذا اؼبقال ،مع ربليل اؼبشهد اؼبعقد
اغبايل النتخابات الرئاسة القادمة ،ولنحاول أن قبيب على التساؤالت اعبوىرية اليت
يطرحها علينا؛ ىل ىزيبة الثورة وانتصار الثورة اؼبضادة هنائيان؟ وما العمل؟ ما ىي
التكتيكات اؼبناسبة ؽبذه اللحظة من أجل أن ينطلق قطار الثورة من جديد خارجاً من
قلب ىذا النفق اؼبظلم؟
الثورة المصرية حيويتها وأزمتها
شلت االنتفاضة العفوية يف  39يناير  3122الدولة اؼبصرية ،فبينما اهنار جهاز
الشرطة يف مواجهة اعبماىَت ،وقفت باقي مؤسسات الدولة موقف مًتدد يف مواجهة
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اغبركة اعبماىَتية األكرب يف تاريخ اعبمهورية ،فحاولت مؤسسة الرئاسة تقدمي التنازالت
الشكلية تدرهبياً يف ؿباولة إلهناء األزمة دون االضطرار لالستجابة ؼبطلب اعبماىَت
الرئيسي برحيل مبارك ،وتردد قادة اؼبؤسسة العسكرية بُت قمع اعبماىَت احملتشدة باؼباليُت
يف الشوارع أو ازباذ موقف يظهر كأنو ؿبايد ،جرت ؿباوالت قمع أوىل على استحياء يف
الساعات األوىل لتدخل اعبيش ،مث أعلن القادة موقف اغبياد بعد ردود أفعال غاضبة من
اعبماىَت وحرق مدرعات للجيش ،وبعد ظهور بوادر انشقاق بُت صغار الضباط ،وىو ما
أجرب اعبيش على إعالن حياده وأنو لن يستخدم لقمع اؼبتظاىرين ،خاصة أن قادة اعبيش
فيما يبدو فكروا يف إمكانية استخدام االنتفاضة يف تصفية مشروع التوريث الذي كان
يهدد مؤسساهتم ذاهتا ،يف حال قباحو ،دبا سيًتتب عليو من اذباه أكرب كبو سياسات
اػبصخصة وتصفية كل فبتلكات الدولة ،فبا قد يطول القطاع االقتصادي للجيش.
لكن ىذه االنتفاضة العظيمة كانت مشلولة بقدر ما كانت تشل الدولة ،ففي األيام
األوىل لالنتفاضة مل تكن ىناك دولة فعلياً ،وكانت اعبماىَت مشغولة بتنظيم أنفسها يف
أشكال بدائية مؤقتة للدفاع عن أحيائها ضد ىجمات البلطجية اليت انتشرت بطول البالد
وعرضها ،ومل تطرح على نفسها فكرة السلطة البديلة أو أشكال تنظيمية أكثر تعقيداً
واستدامة إال يف حاالت نادرة ،كانت السلطة ملقاة على قارعة الطريق ومل يبلك أحد
القدرة على االكبناء اللتقاطها واكتفى اعبميع بشعارات تطالب بإسقاط النظام دون
ربديد لكيف يبكن أن يتم ىذا اإلسقاط أو من سيكون مسئوالً عنو ،وال ما ىي
مواصفات النظام اعبديد ،فيما عدا شعارات بالغة العمومية عن "العيش والحرية والكرامة
اإلنسانية والعدالة االجتماعية" .ىذا الشلل الذي بدت فيو االنتفاضة اؼبصرية يف عنفواهنا
كان ابناً لتناقضات دمغت مسَتة الثورة اؼبصرية منذ إرىاصاهتا األوىل حىت اآلن ،وكانت
مسئولة إىل حد كبَت عن نتائجها ،واليت سبيزت بأن كل انتصارات الثورة كانت ربمل
داخلها بذور ىزيبتها ،وىو اؼبسار اعبديل الذي اندفعت فيو الثورة اؼبصرية ،لتلد
االنتصارات اؼبتتالية ،تلك اليت تؤكد حيوية اعبماىَت ،عرب تراكمها اؽبزيبة ،واليت سبثلت يف
انفضاض قطاع كبَت من اعبماىَت عن الثورة.
ىذه التناقضات ترتبط بشكل أساسي بعفوية الثورة وعدم قدرة القوى الثورية على
زبطي ىذه العفوية يف مسَتة الثورة ،فانتفاضة  39يناير اليت كانت عفوية بامتياز ،وكانت
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مفاجأة لكل السياسيُت ،مل تكن بدون مقدمات ،فالوضع االقتصادي اؼبأزوم  -والذي
تفاقم مع األزمة االقتصادية العاؼبية  -وتوحش الداخلية طالت آثارنبا الغالبية العظمى من
اؼبصريُت ،وكان من الواضح أن تراكم الغضب سيؤدي لالنفجار ،لكن دبواجهة ىذا
الظرف اؼبوضوعي اؼبالئم للثورة ،كان الظرف الذايت للقوى السياسية بشكل عام،
وللقطاعات الثورية منها بشكل خاص ،أبعد ما يكون عن اعباىزية ،فلعبت منذ األيام
األوىل للثورة دوراً مهماً لكن ليس قائداً.
ىذا التناقض أدى بدوره لتناقضات أخرى؛ فمن ناحية ،وبرغم أن الثورة ىي عملية
سياسية غاية يف التكثيف والًتكيز وتفتح اجملال أمام دخول كتل صباىَتية كبَتة للمجال
السياسي ،إال أن اعبماىَت اليت أصبحت تتحدث عن السياسة بشكل شبو يومي ال تثق
يف القوى السياسية ال القديبة وال الناشئة ،والقطاعات اؼبتقدمة واألكثر جذرية بُت
اعبماىَت كانت تفصل بُت الثورة كعملية نقية ال ربتمل اؼبساومات ،والسياسة كمسرح
لالنتهازية والصفقات واؼبساومات ،ومن ناحية أخرى ،وألن القطاعات الثورية كانت
مدركة سباماً لضعفها ،فقد تغاضى بعضها عن تناقضات عميقة داخل معسكرات ربالفاهتا
وقبلت بالتحالف يف غبظات مع انتهازيُت ورجعيُت من أجل "انتصار الثورة" ،وىو ىدف
غائم وبمل معٌت ـبتلف باختالف اؼبصاحل االجتماعية والطبقية اليت يدافع عنها كل
فصيل ،تسببت ىذه التحالفات يف إرباك اعبماىَت وظبحت لالنتهازيُت والرجعيُت
بالسيطرة على اغبركة يف أوقات كثَتة ،ولعب شعار "وحدة الصف" دوراً مهماً يف إعاقة
تطور أي وعي طبقي صباىَت ،لتستمر الثورة بشعارات وأىداف عمومية مفصولة عن واقع
اعبماىَت وقابلة للًتصبة وللتشويو بأكثر من شكل.
ىذه التناقضات ،وغَتىا فبا وبتاج لدراسة أكثر تفصيالً ،لعبت دوراً مهماً يف قباح
قوى الثورة اؼبضادة أحياناً كثَتة يف تضليل اعبماىَت اؼبنهكة ومداعبة رغبتها يف االستقرار
وخوفها من اجملهول ،لتنفصل ىذه اعبماىَت تدرهبياً عن الثورة ،ويتحول تراكم انتصارات
الثورة الصغَتة إىل ىزيبة ،تسعى الثورة اؼبضادة إىل أن تكون هنائية ،فيصبح اؼبد اعبماىَتي
يف مواجهة سلطة اإلخوان؛ أحد جناحي الثورة اؼبضادة ،مدخالً ليستعيد اعبناح األول؛
اؼبؤسسة العسكرية ،اإلمساك بكل خيوط اؼبشهد ،ويستعد لتتويج مرشحو رئيساً ليسدل
الستار على الثورة ،تلك الثورة اليت أمست يف عزلة ،صحيح مازالت ؾبموعات من
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الثوريُت اؼبتحمسُت يرفعون راياهتا ،لكن يف قلب معركة الدموية بُت العسكر واإلخوان ال
يلتفت ؽبذه الرايات وال يسعى لالنتظام خلفها إال أقل القليل من اعبماىَت.
مشهد انتخابات معقد
يف ىذه السياقات ذبري االنتخابات اغبالية ،وبدون قراءة ىذه السياقات جيداً يصبح
مشهد االنتخابات اؼبعقد مستعصياً على الفهم ،فالصورة اؼبتداخلة تربك حىت الثوريُت
األكثر جذرية ،وتبدالت اؼبواقف تصيب اعبماىَت باغبَتة والقلق ،خاصة يف غبظة أصيبت
فيها اغبركة اعبماىَتية باإلهناك الشديد بعد  4سنوات من الفوران وتضافر ىذا مع الصراع
بُت جناحي الثورة اؼبضادة العسكر واإلخوان ،ومع سعي اعبماىَت للبحث عن االستقرار
وتأمُت مصاغبها وحياهتا ،لتصاب قطاعات كبَتة من اعبماىَت ،ذات مصلحة أصيلة يف
انتصار الثورة وكانت يف صفوف مؤيديها يوماً ما ،حبالة من الالمباالة أو السلبية أو حىت
باؼبعاداة الواضحة للثورة.
وحىت اآلن ال يوجد باؼبشهد اؼبنظمات السياسية الثورية القوية اليت تستطيع أن تلعب
دوراً يف اغبفاظ على حالة الفوران اعبماىَتي وتعميقها وذبذيرىا وتقف يف مواجهة تشتتها
وتبددىا ،أي أن تلعب ما وصفو الثوري الروسي تروتسكي يف كتابو عن تاريخ الثورة
الروسية بدور اؼبكبس يف أسطوانة احملرك البخاري الذي يبنع البخار من التبدد ويستطيع
أن وبولو إىل طاقة حركة.
ما قبل  41يونيو  ..ذبهيز اؼبلعب
ىذا اؼبشهد مل يرسم يف األيام السابقة لفتح باب الًتشح لالنتخابات ،ترسخت
أسسو يف الواقع قبل ىذا اليوم بفًتة طويلة ،من قبل حىت اإلطاحة دبرسي يف  41يونيو،
لكن ديناميكية العملية بدأت يف الظهور بوضوح تدرهبياً بعد  41يونيو .فمنذ إعالن
مرسي الدستوري يف نوفمرب  ،3123بدا القلق يدب يف مؤسسات الدولة ،بقيادة
اؼبؤسسة األكرب اؼبؤسسة العسكرية ،حول مدى فاعلية االستناد على اإلخوان وإدماجهم
كشريك يف السلطة المتصاص الغضب الشعيب ،وىي العملية اليت أكرىت عليها ىذه
اؼبؤسسات كمحاولة الحتواء الثورة ،فمن ناحية كان واضح من التحركات اعبماىَتية ضد
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اإلعالن الدستوري وضد مرسي أن سلطة اإلخوان ستظل مهزوزة وعاجزة عن فرض
الكمون على اعبماىَت ،خاصة أنو ليس لديها ما تقدمو إليهم على الصعيد االقتصادي
واالجتماعي إال الوعود اليت سرعان ما سينكشف زيفها مع استمرار نفس السياسات،
ومن ناحية أخرى فإن اإلعالن الدستوري والسلطات اليت يبنحها للرئيس اإلخواين مع
الطريقة اليت مت إقالة النائب العام عبد اجمليد ؿبمود هبا ،ال تدع كبار اؼبسئولُت وقيادات
مؤسسات الدولة يطمئنون إىل مصَتىم ومصَت أي ربالف مع اإلخوان ،فكان من
الواضح أن اإلخوان لن يلتزموا باحملاصصة ودور الشريك لكن سيسعون لفرض إرادهتم
وللعب دور الشريك األقوى حىت مع االستمرار يف نفس السياسات ،وىو ما يعٍت عملياً
أن وبل حزب اغبرية والعدالة ؿبل اغبزب الوطٍت ،وأن وبل رجال مرسي ؿبل رجال مبارك
الذين قد يتم التضحية هبم يف عروض شبو مسرحية علنية يعزز هبا اإلخوان من سلطتهم
يف مواجهة اعبماىَت باعتبارىم يطهرون النظام من رجال مبارك.
كانت النتيجة أن ربالف اإلخوان مع مؤسسات الدولة أصبح بالنسبة للدولة
ومؤسساهتا أمراً مؤقتاً ووبتاج إىل ذبهيز بديل ،برغم فبن كل ؿباوالت اإلخوان التالية
للتشبث هبذا التحالف ومد عمره يف ؿبطات ـبتلف ،لعل آخرىا حركة احملافظُت األخَتة
قبل  41يونيو واليت كانت تضم  8ؿبافظُت لواءات جيش باإلضافة إىل آخرين من
اإلخوان وواحد من اعبماعة اإلسالمية.
بدأت الدولة تبحث عن البديل ،يف الوقت الذي ألف فيو ؾبموعة واسعة من
اإلصالحيُت واالنتهازيُت وفلول مبارك كياناً أظبوه جبهة اإلنقاذ وقدموا أنفسهم للدولة
وللجماىَت باعتبارىم ىذا البديل .لن يسع اجملال لتناول تطور األحداث بالتفاصيل ،لكن
يبكن تلخيص اػبطوط العريضة؛ دعمت الدولة ىذا البديل اعبديد من اغبياد إىل اؼبساندة
اؼبباشرة ،واستثمرت الدولة يف الغضب الشعيب اؼبتزايد من اإلخوان ،ولعبت دوراً يف
تأجيجو سواء بكشف فضائح وأفعال كارثية لإلخوان ،أو بافتعال أزمات وجرائم وربميل
اإلخوان مسئوليتها ،ومل يوفر اإلخوان جهداً بدورىم لتدعيم وتأجيج الغضب الشعيب،
بدءاً من تبٍت خطابات ربريض طائفية سبتلئ بالتعايل واؼبكابرة وترفض أي تسوية سياسية
مع اؼبعارضُت ،مروراً بعدم تقدمي أي حلول لألزمة االقتصادية اؼبتفاقمة بل واإلصرار على
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االستمرار يف نفس السياسات االقتصادية اليت تعادي اعبماىَت ،وصوالً إىل االعتداء
اؼبباشر على اؼبعارضُت.
ومع ظهور ضبلة سبرد والتعاطف اعبماىَتي معها،كانت األزمة تتخمر ،يف الوقت
الذي يدخل فيو اإلخوان بأقدامهم إىل اؼبصيدة ،ويزداد ربالف الدولة وجبهة اإلنقاذ
وضوحاً ورسوخاً ،يف الوقت الذي مل يبٌت بديل آخر ثوري حقيقي ؼبواجهة اإلخوان يفصل
راياتو وشعاراتو عن شعارات جبهة اإلنقاذ ،كانت اؼبؤسسة العسكرية تلعب لعبة مزدوجة،
من ناحية مع الرئيس وحكومتو اللذان يسعيان لكسبها أو على األقل ربييدىا ،ومن ناحية
أخرى مع جبهة اإلنقاذ اليت تسعى الدولة الستخدامها سواء كأداة للضغط من أجل اؼبزيد
من اؼبكاسب أو كبديل يطرح عند اللزوم ،كانت األزمة تتخمر واؼبلعب هبري ذبهيزه ؼبباراة
فاصلة.
من  41يونيو إىل  36يناير  ..اؼبسار اؼبعكوس
يف يوم  41يونيو ذبسدت نتيجة كل العوامل يف أحداث سريعة التكاثف والتتابع،
فالغضب الشعيب اؼبًتاكم نتيجة األزمة االقتصادية واإلحباط من أحالم االستقرار اليت
داعبها اإلخوان ومل تتحقق ،وربريض القوى السياسية ومؤسسات الدولة ،وعنف اإلخوان
وعزلتهم ،كل ىذه اؼبقدمات رظبت شكل التحركات اعبماىَتية ليوم  41يونيو واليت
ضمت قطاعات ـبتلفة ،أكثر اتساعاً من تلك اليت شاركت يف  36يناير ،هبمعها كلها
الرغبة يف التخلص من اإلخوان ،كان رد فعل اإلخوان قد بدأ بعنف يف بعض احملافظات
يف يوم اعبمعة  39يونيو الذي شهد ربركات سبهيدية لليوم اؼبنتظر يف  41يونيو ،واستمر
العنف واشتباكات ؿبدودة يف بعض اؼبناطق طيلة األيام الثالث بُت مظاىرات  41يونيو
وعزل مرسي يف  4يوليو ،كان التحرك اعبماىَتي متجاوزاً لكل التوقعات ،كانت اعبماىَت
خرجت ربارب كل ـباوفها ووساوسها وأزماهتا ،ومل يكن للثوريُت أي دور ملموس يف
قيادة اؼبشهد أو صياغة شعاراتو ،كان يوم  41يونيو ،والذي مثل غبظة من أكثر
اللحظات اعبماىَتية حيوية ،يبثل يف الوقت ذاتو قمة عجز العامل الذايت ؽبذه اعبماىَت
بالذات ،فاعبماىَت اليت خرجت ضد مرسي واإلخوان مل تكن تعرف طريقاً إلزاحتهم إال
انتظار تدخل من اعبيش يشبو تدخلو يف  22فرباير ضد مبارك ،مل ت قدم رؤى أخرى ،أو
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قدمت على استحياء وضاعت يف صخب اؼبشهد ،وتدخل اعبيش ،بعد تصعيد درامي
عرب البيانات اؼبتتالية ،يف مشهد درامي ىزيل ظهر فيو وزير الدفاع مع شيخ األزىر والبابا
وفبثالً عن لسلفيُت والربادعي فبثالً عن جبهة اإلنقاذ.
سيكون من العبث فصل تدخل اعبيش يوم  4يوليو عن التحرك اعبماىَتي الضخم
يف  41يونيو ،فاعبماىَت اؼبنهكة ،واؼبشحونة يف نفس الوقت ،مل ذبد سبيالً آخر أمامها،
فحمل اؼبشهد ظبات االنتفاضة الشعبية جنباً إىل جنب مع ظبات االنقالب العسكري،
كان  4يوليو نتيجة منطقية ليس فقط ل  41يونيو لكن لتناقضات الثورة اليت ربدثنا
عنها ،كان نتيجة منطقية لتطور وذبذر األزمة الثورية والوضع الثوري دون أن يرافق ىذا
وجود اؼبنظمات اعبماىَتية الثورية ،كان نتيجة منطقية للتناقض بُت العاملُت اؼبوضوعي
والذايت يف الثورة اؼبصرية ،فتصبح أكثر اللحظات جذباً للجماىَت ،غبظة اإلطاحة بالوجو
الثالث للنظام ،بعد مبارك وؾبلسو العسكري ،ىي نفس اللحظة اليت تسعى قطاعات
واسعة من اعبماىَت للنظام ذاتو حبثاً عن حل ألزمتو.
بالتأكيد كانت حيوية اغبركة اعبماىَتية سبثل خطراً على الدولة ومؤسساهتا بقدر ما
كانت تشكل فرصة تسعى ىذه اؼبؤسسات الستغالؽبا ،وىذا يفسر مشهد عزل مرسي
الدرامي الذي قام ببطولتو وزير الدفاع ،كانت الدولة تتحرك بثقة لكن على استحياء وبعد
اختبار األرض ورد الفعل اعبماىَتي قبل كل خطوة ،فانتقلت السلطة بشكل "دستوري"
لرئيس احملكمة الدستورية ،وتشكلت وزارة ضمت رموزاً من جبهة اإلنقاذ ،وأكد وزير
الدفاع يف كل خطبو ذبرده وعدم رغبتو يف منصب رئيس اعبمهورية .كان اؼبلعب اعبديد مل
ىبترب بعد ومل تكن اػبطوات الكبَتة ،ناىيك عن الركض ،فبكنة قبل أن تتضح تفاصيل
اؼبلعب ،قبل قياس رد فعل اعبماىَت ورد فعل القوى السياسية ،اليت لعبت على ضعفها
دوراً مهماً يف حشد اعبماىَت ،وقبل قياس رد فعل اإلخوان وأتباعهم ،ورد فعل القوى
الدولية شرقاً وغرباً.
مع اعتصام اإلخوان وتعايل نربهتم التهديدية والتلويح بالسيناريو السوري ،وىي
تلووبات وإشارات شكلية ،بدأت اػبطوات تتسع ،فخطر اإلرىاب أضحى أداة رئيسية يف
يد اعبيش لكسب اعبماىَت وانتزاعهم تدرهبياً من أي تأثَتات أخرى ،وبدأ اختبار ىذه
األداة تدرهبياً ،عن طريق اإلعالم ،مث عن طريق طلب وزير الدفاع للجماىَت أن تتحرك
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لتفويضو يف  37يوليو ،تدرهبياً بدأت اؼبؤسسة تزيح اعبماىَت ودورىا الفعال من اؼبشهد،
لتصبح ىي الدرع والسيف اللذان سيدافعان عن اعبماىَت اؼبفزوعة واليت لن يكون عليها
سوى التفويض ،بكلمة أخرى بدأت اؼبؤسسة عملياً يف نزع ظبات االنتفاضة الشعبية
واالكتفاء بسمات االنقالب العسكري ،مع االستمرار يف سبلق اعبماىَت واؼببالغة يف
تعظيمها وتعظيم وطنيتها ،واللعب على ـباوفها ورغبتها يف االستقرار ،وتغليف ىذا اؼبزيج
بغالف شوفيٍت وبمل شعارين براقُت "الوطنية" و"الحرب على اإلرهاب".
بدا من الواضح أن اغبركة اعبماىَتية اليت وصلت لذروهتا يف  41يونيو تبدأ يف
االكبسار ،وأن الثورة تنحسر معها ،أو تسَت يف مسار معكوس ،فاعبماىَت اؼبنتصرة
أضحت مذعورة من اإلرىاب وفاقدة لثقتها يف ذاهتا ،وعمق ىذا رد فعل اإلخوان
وأنصارىم العنيف والطائفي ،والذي كان يبنح الوقود الستمرار وذبذير ىذه العملية ،بينما
تشتت القوى السياسية ،اليت ظهرت يف اؼبعركة يف مواجهة اإلخوان ،أمام تعقيد اؼبشهد ومل
تستطع التجاوب معو ،فارسبت جبهة اإلنقاذ يف أحضان اعبيش مقدمة لو التنازل اجملاين
تلو اآلخر ومستجيبة البتزاز شعارات الوطنية ومواجهة اإلرىاب ،وعلى الناحية األخرى
وقفت قوى أخرى موقف يف مواجهة اعبيش ووزير الدفاع باعتبارنبا الثورة اؼبضادة مع
إشارة ثانوية لعنف اإلخوان وطائفيتهم ،كال اؼبوقفُت خسر اعبمهور ،فمن تنازل طوعاً
للجيش زبلى عن صبهوره وسلمو بيده ليصطف خلف وزير الدفاع ،ومن أعلن أن العسكر
ىم اػبطر األعظم خسر اعبمهور اؼبذعور حبق من اإلخوان.
كانت اؼبؤسسة العسكرية ىي الرابح الوحيد على حساب االنتهازيُت وعلى حساب
الثوريُت ،تعززت شعبية وزير الدفاع وضاعت الثورة وصوهتا يف قلب ضجيج اغبرب على
اإلرىاب ،فتم فض اعتصامات اإلخوان يف ميداين النهضة ورابعة دبذحبة حقيقية بتأييد من
قطاعات واسعة من اعبماىَت ،ومت فرض حظر التجوال ،مث إصدار تشريعات لتجرمي
التظاىر .واستعادة الداخلية من جديد وضعها كأداة قمع ال رباسب وتفرض إرادهتا فوق
اعبميع ،بل فوق القانون ذاتو ،صباعة اإلخوان اليت تعرضت ؽبذه اؽبجمة العنيفة حققت
بعض اؼبكاسب على مستوى تعاطف صبهورىا وعلى مستوى التشهَت اإلعالمي مب
وصفوىم باالنقالبيُت ،لكن اؼبكسب األىم بالنسبة ؽبم ىو تصوير ما حدث كلو باعتباره
ىجوم الثورة اؼبضادة عليهم ىم فبثلي الثورة.
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أضحت الثورة تسحق بُت مطرقة العسكر وسندان اإلخوان يف عملية متصاعدة،
بلغت أوجها يف الذكرى الثالثة للثورة  36يناير  ،3125اليت حلت يف قلب ىذه اؼبعركة
اؼبشتعلة ،حشد العسكر أنصارىم وصباىَت عادية يف ميدان التحرير ،وحشد اإلخوان
أنصارىم يف مسَتات ،وحاول الثوريون حشد أنصارىم يف مسَتة سرعان فبا مت تشتيتها
وإطالق النار عليها ،مث سحل واعتقال مئات من الشباب الذين كان يشار ؽبم بالبنان
منذ أعوام ثالث ،كان من الواضح أن الثورة يف عيدىا الثالث تفتتح أقصى مراحل جزرىا.
دستور جديد  ..وزارة جديدة  ..نظام قدمي
بالتزامن مع عملية الًتاجع اعبماىَتي اليت دفع فيها صراع العسكريُت واإلخوان الثورة
اؼبصرية ،استغل العسكريون وحلفائهم الفرصة لكتابة دستور جديد ،ركز اإلعالم على
اختالفات شكلية بُت دستورىم ودستور اإلخوان ،وابتز كل اؼبعارضُت بفزاعة "الحرب على
اإلرهاب" ،شاركت أطراف جبهة اإلنقاذ اؼبختلفة يف تشكيل اعبمعية التأسيسية ،ويف
الًتويج ؼبنتجها النهائي ،الذي خرج برعاية أحد رموز عصر مبارك؛ عمرو موسي ،الذي
لعب دوراً كبَتاً يف مساومة كل األطراف لتخرج مسودة دستور تسَت على نفس هنج
الدساتَت السابقةٍ ،
وعود حبريات وحقوق صباىَتية ال تتجاوز بالغة إنشائية وال قيمة وال
معٌت حقيقي ؽبا يف التطبيق العملي ،لكنها تزيغ أعُت صبهور البورجوازية الصغَتة اؼبفزوع
من اإلخوان والذي يبحث عن أي مربرات واىية يقدمها لنفسو ليغض الطرف عن حقيقة
اؼبشهد وعن الًتاجع الذي يصيب الثورة باسم الثورة.
ويف اؼبقابل من الوعود الشكلية للجماىَت كفل الدستور بنصوص ال ربتمل اعبدال أو
التأويل لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة حقوق واستقالل ذبعلها أشبو جبزيرة مستقلة
تدير شئوهنا ،وىي الضمانة اليت كانت تبحث عنها ىذه اؼبؤسسات ويف مقدمتها اؼبؤسسة
العسكرية اليت كرس الدستور ىيمنتها الضمنية على الدولة.
يف وقت االستفتاء على الدستور تسابقت كل أطراف جبهة اإلنقاذ إلبداء فروض
الوالء والطاعة والدعم للدولة ،برغم بعض التحفظات اليت أبديت يف غبظات ،لعبت
جبهة اإلنقاذ دورىا الذي مل تدر أنو األخَت الذي تنتفي اغباجة إليها بعده.
22

كراسات اليسار الثوري

بعد إقرار الدستور اعبديد ،وإدراك اؼبؤسسة العسكرية اصطفاف اعبماىَت فعلياً يف
صفها ،أدركت أيضاً أهنا مل تعد حباجة إىل اؼبناورات واالختفاء خلف أقنعة ،فتمت تغيَت
الوزارة اليت تشكلت من ؿبسوبُت على الدولة مع ؿبسوبُت على جبهة اإلنقاذ ،مل يتم
اإلطاحة بالوزارة بأكملها ،لكن اإلطاحة بالوجوه احملسوبة على جبهة اإلنقاذ ،بعد أن
لعبت دوراً مزدوجاً؛ فمن ناحية سهلت تثبيت سلطة العسكريُت واصطفاف اعبماىَت
خلفهم ،ومن ناحية أخرى أثبتت أمام ىذه اعبماىَت ربديداً إفالس جبهة اإلنقاذ وأهنا ال
سبلك شيئاً تقدمو سوى بعض الوعود اليت سرعان ما تتكشف عن أكاذيب أو خداع أو
حىت عجز عن الوفاء هبا ،وىو ما دمغ أداء كل الوزراء "اإلصالحيين" بداية من أكثرىم
إخالصاً وميالً ؼبقاومة العسكريُت وسعياً لتقدمي التنازالت للجماىَت وصوالً ألكثرىم
استعداداً للمساومة سعياً للبقاء يف السلطة ،وىكذا بعد أن انكشف للجماىَت وىم
"الحد األدنى لألجور" ،ومت اهتام الوزارة بأهنا تسعى للتصاحل مع اإلخوان ،وأهنا وزارة
األيدي اؼبرتعشة (برغم أن رئيس الوزراء نفسو ىو من ازبذ القرار دبذحبة رابعة) ،مت
اإلطاحة جببهة اإلنقاذ من الوزارة وتشكيل وزارة ربمل عنواناً واحداً  ..النظام القدمي.
اإلخوان عدو ضروري يف وقت مناسب
قدم اإلخوان الذين أطيح هبم من السلطة أنفسهم للرأي العام الداخلي والعاؼبي
باعتبارىم فبثلو الثورة الذين أطاحت هبم الثورة اؼبضادة ،وبدأت أدوات إعالمهم تلعب
على ىذه األنغام ،متناسُت أهنم حىت أيام قليلة قبل اإلطاحة هبم يسعون لطمأنة الدولة
وما يسمونو قوى النظام القدمي من أجل سبتُت ربالفهم معهم واالستمرار يف السلطة.
قدم وضع العنف اؼبتفجر بعد  41يونيو خدمة مزدوجة لطرفيو ،فهو من ناحية قدم
لإلخوان حالة "كربالئية" ،حالة يقفون فيها يف موقف الضحية ،وىي اغبالة اليت يستطيع
التنظيم فيها أن يشتد ويتماسك يف مواجهة الدولة ويضم أنصاره وغَتىم إليو من جديد
متجاوزين أي نقد أو مراجعة ألخطاء قديبة ،ومن ناحية أخرى قدم للدولة عدو ضروري
يف الوقت اؼبناسب ،عدو يبنح الشرعية لكل إجراءات استثنائية وقمعية ،ويبنحها الفرصة
اؼبالئمة لتلجيم الثورة واغبركة االجتماعية.
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ليس الطرفُت على قدم اؼبساواة يف احتكار العنف والقدرة على توجيهو ،وبالتأكيد فإن
عنف الدولة اليت سبتلك كل األدوات والصالحيات ؼبمارستو ىو أقوى بكثَت من العمليات
اػباطفة اليت ينفذىا أنصار اإلخوان أو أعمال الشغب واالشتباكات اليت يشاركون فيها.
وبرغم اؼبعركة فإن نفوذ صباعة اإلخوان يف بعض اؼبناطق والقطاعات مل يتأثر ،إن مل يكن
زاد ،بفعل ما وبدث ،لكن الدولة أيضاً سبلك اإلعالم وسبلك القدرة على صياغة الوعي
واػبوف اعبمعي لتكسب اعبماىَت العادية يف صف اإلجراءات االستثنائية.
وقعت اغبركة يف ىذا الفخ ،يف قلب معركة جناحي الثورة اؼبضادة ،ويبدو أن الطرفُت
يكسبان ويساومان على حساب اغبركة االجتماعية والثورة ،وىو الفخ الذي لو مل يتم
ذباوزه باستقالل عن كال الطرفُت اؼبتصارعُت ،سيكرس ؼبرحلة ردة طويلة اؼبدى.
معركة أخَتة للثورة ولكن..
كانت اؼبؤسسة العسكرية منذ  4يوليو كما أسلفنا زبترب األرض ربت أقدامها قبل كل
خطوة ،وتدرهبياً مع التطور الذي شرحناه بدأت ىذه اػبطوات تكتسب الثقة وتبدأ يف
االتساع ،فتغَتت خارطة الطريق لتصبح انتخابات الرئاسة قبل الربؼبان ،مث قدمت اؼبؤسسة
مرشحها بوضوح ،لكن ىذا القرار مل يكن سهالً حىت مع التهليل اعبماىَتي للمؤسسة
وتتويج وزير الدفاع كزعيم شعيب ،فخطر الفشل وإحباط اعبماىَت  -وىو وارد جداً  -لن
يهدد اؼبرشح وحده ،لكن سيهدد أيضاً اؼبؤسسة ودورىا ،خاصة أنو مل يبض وقت طويل
منذ أن تعافت صباىَتية اؼبؤسسة من أخطاء فًتة حكم اجمللس العسكري السابق بقيادة
طنطاوي وعنان .كانت معركة انتخابات الرئاسة على ما ربمل من فرص للمؤسسة
العسكرية لتصفية الثورة بشكل هنائي ،ربمل أيضاً الفرص ألن تكون سبهيداً الندفاع
صباىَتي جديد ،خاصة أن عبء األزمة االقتصادية وثقلها هبعل كل اؼبصريُت شاخصُت
بأبصارىم كبو اؼبرشح الذي يقدم نفسو باعتباره اؼبنقذ ،وكلما زادت اآلمال والطموحات
كلما كان رد فعل اإلحباط واليأس أقوى وأشد عنفاً.
إذن فهذه اؼبعركة األخَتة للثورة كان يبكنها أن تكون مرحلة لتعبئة القوى وسبوين قطار
الثورة لينطلق من جديد ،شريطة أن تقدم للجماىَت ما يبكنها أن تلتف حولو ،تقدم
برناؾباً يعدىم باػبروج من األزمة لكن فقط إن تنظموا وربركوا للدفاع عن حقوقهم
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ومصاغبهم يف مواجهة من يغتصبوهنا ،تقدم للجماىَت مرشحاً للثورة يربط نفسو هبا
وحبقوقها وال يسعى فقط لكسب تعاطف الثوريُت بشعارات تطهرية معزولة عن اعبماىَت،
مرشحاً يبٍت ضبلة ذبمع كل الشباب الثوري احملبط واؼبشتت فقط لتنشره من جديد يف
وسط اعبماىَت لبناء الكتلة اعبماىَتية الثورية واؼبنظمات الثورية اليت افتقدهتا الثورة منذ
أيامها األوىل ،ضبلة يستطيع الثوريون أن يروجوا لشعاراهتم من خالؽبا دون أي قيود أو
ربفظات ،ودون اػبضوع البتزاز أو مساومات ،وأخَتاً مرشحاً مل يظهر تواطؤ بأي شكل
من األشكال مع السلطة يف السابق أو وبتمل أن يتواطأ بأي شكل من األشكال معها
يف اؼبستقبل ،كان مطلوباً معركة خلف مرشح ،فقط ليتم ذباوز ىذا اؼبرشح كفرد
واستخدام اؼبعركة كمنصة لتنظيم وإعداد اعبماىَت ؼبعارك تالية متوقعة.
ىذه ىي الساحة اليت ذبري فيها اؼبعركة ،فلنقًتب قليالً ونتأمل اؼبتبارزين.
السيسي  ..للثورة المضادة مرشحها
يف  37مارس أعلن وزير الدفاع استقالتو من منصبو وترشحو ؼبنصب رئيس اعبمهورية،
بدا من الواضح أن مؤسسات الدولة بقيادة اؼبؤسسة العسكرية قد حسمت أمرىا وقررت
أن سبثل بشكل مباشر يف ىذه االنتخابات وليس عرب أحد حلفائها.
قرار الًتشح تأخر لعدة اعتبارات ردبا كان أنبها القلق من نتائج اليت يبكن أن تًتتب
على احتمال فشل السيسي يف تقدمي ما يهدئ اعبماىَت اؼبأزومة عند وصولو إىل كرسي
الرئاسة ،وردبا كانت ىناك قطاعات من اؼبؤسسة العسكرية وأجنحة يف مؤسسات الدولة
األخرى تفضل عدم تصدر اؼبشهد بشكل مباشر وربمل مسئوليات فشل ليس مستبعداً،
وتفضل اللعب من وراء أحد اغبلفاء ،يف سيناريو قريب من السيناريو الذي حدث مع
اإلخوان يف  3122و 3123وقابل لتكرار مشهد  41يونيو إن احتدمت األزمة.
إن األزمة االقتصادية اؼبتفاقمة واليت لن يبكن حلها باستمرار نفس السياسات ىي
سيف مسلط دائماً على رقبة أي رئيس خاصة يف حالة الفوران اعبماىَتي اغبالية ،لذا
كان البد للسيسي قبل أن يستقيل أن يقوم بزيارات واتصاالت مع حلفائو يف دول
اػبليج وأمريكا وروسيا لضمان دعمهم ومساندهتم ،كل ما وبتاج إليو لتجاوز األزمة ىو
تسكُت أعراضها عاماً أو عامُت يبسك فيهما بزمام األمور وىبنق أي فرصة لتطور اغبركة،
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بكلمة أخرى يقتل الثورة ،فيعود الوضع غبالة أقرب ؼبا كان عليو يف عهد مبارك ،أزمة
متفاقمة وسخط صباىَتي لكن مًتاكم وعاجز عن الظهور يف مواجهة الدولة األمنية.
األزمة االقتصادية  ..فواتَت مستحقة الدفع
لعب كل معارضي اإلخوان على وتر األزمة االقتصادية يف مواجهتهم ،فخالل سنة
من حكم اإلخوان تردى الوضع االقتصادي وساءت أحوال اؼبصريُت أكثر وأكثر،
فالسياسات االقتصادية اؼبتبعة منذ أيام مبارك واليت وجدت استمراريتها يف عهد اإلخوان
ىي سياسات مفاقمة األزمة وليست حلها .فالسياسات اليت اكبازت لرجال األعمال
وضبلت اؼبواطنُت األعباء األكرب عرب الضرائب غَت اؼبباشرة وفككت معظم األصول الثابتة
للدولة وضاعفت الدين اػبارجي والداخلي وارتفعت بنسبة البطالة إىل أرقام غَت مسبوقة
كانت ىي ىي أيام اجمللس العسكري وأيام مرسي ،ومع االضطراب والتوتر السياسي
اؼبصاحبان ألي عملية ثورية ،تفاقمت األزمة وتضاعفت األعباء على اؼبواطنُت عشرات
اؼبرات ،وصاحبها تردي يف اؼبرافق واػبدمات العامة وخاصة الكهرباء واؼبياه اليت تعرضت
ػبطر خارجي مفزع ىو سد النهضة األثيويب.
كان من الواضح أن االقتصاد واػبدمات اللذان اعتمدا على الًتقيع مل يتحمال اؽبزة
اليت سببتها الثورة ،وكان األمر وبتاج إىل ربركات سريعة ،مل تكن لتؤدي إىل أي نتيجة
طاؼبا بقيت يف نفس إطار النظام االقتصادي ذاتو ودون تغيَت أولوياتو واكبيازاتو ،وىو ما مل
يفعلو اإلخوان.
وقت اإلطاحة باإلخوان كانت األزمة االقتصادية عامل حاسم ،ولعب اإلعالم على
أنغامها طويالً ،لكن اليوم يرتد السحر على الساحر ،ويسلط السيف على صاحبو،
فمازالت األزمة االقتصادية متفاقمة ويصبح على السيسي أن وبلها ،وىو التحدي الذي
يهدده بالفشل ،يف األساس ألنو ال يبلك ما يقدمو ،ال على صعيد تغيَت األولويات أو
االكبيازات ،أو على صعيد اغبلول السريعة اؼبسكنة لألزمة .ال يبلك سوى مناورات
ووعود ،واللعب على اؼبشاعر الوطنية والعاطفية للجماىَت ،وىو ما لن تقبلو اعبماىَت
اؼبأزومة طويالً ،خاصة مع يظهر فبن توجهاتو خبصوص رفع الدعم وطرح العمل ومزيد من
اإلنتاج حالً لألزمة ،وكأن اعبماىَت اؼبطالبة حبقوقها ىي عالة على الدولة ال حقوق ؽبا.
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لن يكون أمام السيسي إال طريقُت؛ أوؽبما االعتماد أكثر وأكثر على مؤسسات
الدولة وعلى اؼبعونات اػبارجية لتجاوز األزمة ،وىو اغبل الذي لن يكون طويل األمد ألن
أي من ىذه اؼبؤسسات (ومنها مؤسستو ذاهتا؛ اعبيش) أو اغبلفاء اػبليجيُت لن يقبل
ربمل األعباء فًتة طويلة وتقليص أرباحو ومكاسبو لصاحل مشروع السيسي وؾبده
الشخصي .ثاين الطرق سيكون التمادي يف القمع وترىيب اعبماىَت واستخدام فزاعة
اإلرىاب أكثر وأكثر لتربير ىذا القمع ،وىو ما سيضاعف من الغضب اعبماىَتي ويقرب
احتماالت انفجار صباىَتي يف مواجهتو.
طبيعة الدولة وأزمة السيسي
األزمة األكثر شدة وعنفاً بالنسبة للسيسي حىت أكثر من األزمة االقتصادية ،ىي أزمة
متعلقة بًتكيب الدولة نفسو ،ىذه الدولة اليت يعلن للجماىَت دائماً أنو يسعى للحفاظ
عليها يف مواجهة مؤامرات ىدمها ،ىذه الدولة بالذات مرت بعملية طويلة اؼبدى من
التحلل اؼبصاحب لتضخم اؼبؤسسات ومصاغبها اػباصة ،أصبحت أشبو بإقطاعيات
العصور الوسطى يف أوروبا أو اعبماعات اؼبملوكية يف مصر إبان اغبكم العثماين ،وأصبح
تعارض مصاحل ىذه اؼبؤسسات واحتماالت صراعها الداخلي على ىذه اؼبصاحل مرعباً،
ىذه الدولة القائمة على عدة توازنات ستصبح أكثر حساسية ألي ؿباولة للتغيَت فيها،
حىت وإن كان تغيَتاً شكلياً غبفظ ماء الوجو.
وفبا يضاعف من األزمة ىو الضغط اإلخواين اؼبستمر على اؼبؤسسات من خارجها يف
الوقت الذي ربفظ فيو اتزان تناقضاهتا الداخلية بصعوبة ،ىذا الوضع اغبساس سيقلص
من إمكانيات السيسي على اؼبناورة وخداع اعبماىَت ،وسيقلص من إمكانية تقديبو ألي
تنازالت أو إصالحات داخلية حىت ولو لتدعيم وضعو ،سيكون مثل البهلوان الذي يسَت
فوق السلك بدراجة ،لكن ىذه الدراجة قديبة ومتهالكة لدرجة أن يف كل ثانية تكاد
صواميلها تنخلع لتنهار الدراجة ويسقط البهلوان من أعلى نقطة.
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كاريكاتَت عبد الناصر
حبثاً عن الشعبية يقلب العسكريون يف دفاترىم القديبة ،يستعيدون اللحظات األكثر
صباىَتية وشعبية للمؤسسة ،ويرتدون أزيائها القديبة يف مشاىد اغباضر ،ىكذا أخرج
السيسي بدلة عبد الناصر يف اػبمسينات والستينات لَتتديها بعد أكثر من طبسُت عاماً،
فقارن اإلعالميون بُت اإلطاحة بسلطة اإلخوان واعتقاالت اإلخوان يف  ،2:65مث معركة
التحرر الوطٍت اؼبزعومة يف مواجهة األمريكان والغرب والزيارة إىل روسيا ،وحىت البوسًتات
الدعائية يف الشوارع ،ويف كل ىذه احملطات قدم السيسي نفسو باعتباره عبد الناصر
اعبديد ،لكنو يف ىذه البدلة مل يقدم إال صورة كاريكاتورية لعبد الناصر.
كانت كل ؿباوالت استعادة صورة عبد الناصر باىتة وفبتزجة بلمحة من سخرية
التاريخ ،فالتحرر الوطٍت حُت يتحدث عنو أحد قادة اعبيش الذي يقبل كامب ديفيد
واؼبعونة األمريكية والذي شارك ربت قيادة أمريكية يف حرب اػبليج يصبح مزحة سخيفة،
وتزداد سخافة دبقارنة روسيا بوتُت اإلمربيالية الصاعدة اليت تتقاسم العامل باالتفاقات مع
الواليات اؼبتحدة ،باالرباد السوفييت يف السبعينات وكأهنا ستكون اؼبساند غبركة التحرر
الوطٍت اعبديدة ،ومعركة اؼبواجهة مع األمريكان واألوروبيُت تنتهي دبساومات وصفقات ال
نرى إال ما يعلن منها ،لكننا نلمح آثارىا يف تصروبات متناثرة للوكاالت األجنبية.
يضاف إىل ىذا كلو السيسي نفسو ،ففي مواجو شباب وكاريزما وربدي خطابات عبد
الناصر ،قبد جنراالً كهالً يتصنع الرقة ويتحدث عن أحالمو وأساطَته ،ويضفي على نفسو
مسحة دينية شعبية ،هتدم أي إمكانية للمقارنة بينو وبُت عبد الناصر ،وذبعلو أقرب إىل
شخصية السادات بكل ما كانت ربملو من ال عقالنية وميل تآمري.
السيسي سجُت انتصاره
كان قرار السيسي بالًتشح إىل حد كبَت متجاوزاً إرادتو وإرادتو اؼبؤسسة ،بالتأكيد كان
القرار يتناسب مع طموحاتو الشخصية اليت كانت ظاىرة يف كل خطاباتو "الحانية" على
الشعب ،لكن ىذه الرغبة بالذات تغذت ودفعت إىل أقصاىا بفعل عوامل خارجية،
فمشهد السيسي وىو يعزل مرسي دفع اعبماىَت إىل التعاطف مع وزير الدفاع ،لكن كل
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أصحاب اؼبصلحة من مؤيدي النظام وجدوا فيها فرصة الستعادة ما فقدوه ،فبدأت ضبلة
تضخيم ىذا اؼبشهد وربويلو إىل انتصار شخصي إىل وزير الدفاع ،ىذا االنتصار اؼبضخم
بالذات أضحى سجناً للسيسي هبربه على السَت يف طريق الًتشح ،وكل تراجع كان يعٍت
أن يتخلى السيسي عن الشعبية واعبماىَتية بل وحىت عن لقب اؼبنقذ اؼبنتصر.
يدخل السيسي االنتخابات دبظهر اؼبنتصر الظافر ،غَت مدرك أن انتصاره ىذا بالذات
ىو الذي يفتح الباب أمام ىزيبتو حُت يصبح اؼبسئول اؼبباشر أمام اعبماىَت ،ىذه
اعبماىَت اليت كان يبكن أن تًتدد يف قبول فكرة أنو ىو اآلمر الناىي خلف الرئيس
اؼبؤقت .انتصار السيسي يف االنتخابات بسبب صباىَتيتو وشعبيتو يبكن أن يفتح الباب
أم ىزيبة ىذه اعبماىَتية والشعبية وتآكلها ،يفتح الباب أمام ىزيبة اؼبنقذ اؼبكلل بأكاليل
الغار ،وياؽبا من ىزيبة لن يسع ىذا اؼبنقذ أمامها إال افتتاح عهد جديد من القمع
واإلرىاب البالغُت تتوقف إمكانيات مقاومتو على ما يبذل لبناء حركة صباىَتية حقيقية
اآلن تتجاوز السلبية واػبوف اؼبسيطرين على اعبماىَت اآلن.
مرشح إصالحي  ..وإصالحيون انتهازيون
يف مواجهة مرشح الدولة ،يظهر اؼبرشح اإلصالحي ضبدين صباحي ،الذي يقدم حالً
أكثر عقالنية إلنقاذ الدولة ،حالً ال يطلب من الدولة سوى بعض التنازالت والًتاجعات
اليت يبكن أن تكون مؤقتة لتجاوز األزمة ،لكن الدولة اؼبنتشية بانتصاراهتا اليت ضخمتها
ماكينتها تبدو كما لو كانت ذباوزت مرحلة القبول دبثل ىذه اغبلول ،وىي النتيجة اليت
لعب ىذا اؼبرشح وحلفائو يف جبهة اإلنقاذ دوراً ال بأس بو يف الوصول إليها.
يقدم اؼبرشح نفسو للجماىَت ووباول طرح خطاباً أكثر جذرية عن خطابة طيلة
األشهر العشرة اليت تلت  41يونيو ،يف ؿباولة ألن يكسب يف صفوفو أكرب كتلة فبكنة
من معارضة الدولة والسيسي ،عاؼباً أن فرصو يف الفوز القليلة لن تتحقق إال نتيجة
صراعات داخل أجنحة مؤسسات الدولة ونتيجة مساومات وترتيبات تتم يف اػبفاء.
كما أشرحنا يف موضع سابق لعبت جبهة اإلنقاذ دوراً كبَتاً يف ما وصلت إليو األمور،
فاالستسالم اجملاين أمام رغبات العسكريُت وابتزازىم وعدم الثقة يف اعبماىَت واػبوف
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منها ،كلها عوامل قوت من موقف اؼبؤسسة العسكرية يف التحالف الضمٍت الذي أقيم
لإلطاحة باإلخوان ،ووصلت ىذه القوة لدرجة مل تعد ربتاج معها لتحالف مع إصالحيُت
يبكن أن يفرض عليو تقدمي بعض التنازالت ،وىو ما ذبلي يف تشكيل الوزارة اعبديدة.
لكن جبهة اإلنقاذ بسبب تكوينها ومصاحل اؼبنتمُت إليها بالتحديد مل يبكنها أن تلعب
دوراً ـبتلفاً ،فهذا الكيان األشبو بلوحة فسيفساء تتشكل من قطع بألوان وأحجام ـبتلفة،
لعب الدور القيادي فيو رجال أعمال وفبثلون لبورجوازيُت كبار جنباً إىل جنب مع فبثلُت
الذباىات بورجوازية صغَتة إصالحية انتهازية؛ ليربالية قومية ويسارية ،ؽبذا كانت ىذه
اعببهة ىشة ال تتبٍت إال ىدف اإلطاحة باإلخوان دون أي نظرة أبعد ،وىذا اؼبنهج
بالتحديد ىو ما أهنى دورىا تدرهبياً بعد اإلطاحة باإلخوان ،مل تتنب توجهات أعمق
تسعى عبذب وتنظيم اعبماىَت عليها لتستمر بعد اإلطاحة باإلخوان ،وكانت بعض
قطاعاهتا بسبب طبيعتها الطبقية ومصاغبها زبشى اعبماىَت وحركتها اليت يبكنها أن
تطورت أن سبس ىذه اؼبصاحل.
واستجاب اإلصالحيون االنتهازيون ؽبذا االبتزاز وقبلوا بالسقف اؼبنخفض الذي
يفرضو عليهم ىذا التحالف ،وىو السقف الذي استمر يف االلبفاض ليجربىم على
االكبناء والزحف على بطوهنم ،يف مواجهة دولة تستقوي وتنتقل من مرحلة ربسس األرض
إىل اؽبجوم .ليصل اإلصالحيون ؽبذا الدرك قبلوا طواعية ودون مقاومة التخلي عن
الشعارات الديبوقراطية واغبقوقية اليت طاؼبا رفعوىا ونادوا هبا يف مواجهة مبارك ،مسحوا من
على راياهتم أي شعار جذري أو يشتبو يف كونو جذري ونادوا باالصطفاف خلف الدولة
يف مواجهة اإلرىاب اإلخواين ،فقط ليكتشفوا أهنم قووا إرىاب الدولة ليتجاوز ما وقفوا
ضده يف عهد مبارك.
خرجت التصروبات من كل القادة اإلصالحيُت االنتهازيُت ،وأوؽبم ضبدين ،سبجد يف
السيسي واؼبؤسسة العسكرية والدولة ،أعلن ضبدين مراراً احًتامو للسيسي وعدم ترشحو
إن قرر السيسي الًتشح ،وبعد فاصل طويل من اؼبهادنة والتواطؤ ،أدركوا األزمة اليت وقعوا
فيها وقرروا الدخول يف معركة عرب انتخابات الرئاسة ،لكن يدخلوهنا بنفس اؼبعايَت
اإلصالحية وبنفس السقف اؼبنخفض.
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يدخل ضبدين االنتخابات وىو مدرك لالحتماالت القليلة لفوزه ،ومدرك للدور الذي
عليو أن يلعبو ؼبنح اؼبعركة الشرعية ،ومدرك أيضاً للشروط اليت يبكن أن يفوز خالؽبا وبعد
أي تنازالت ،ويف اغبقيقة ىو ال يبحث عن الفوز بقدر ما يبحث عن تنصيبو زعيماً
للمعارضة يف مواجهة السيسي ،قائداً ألوركسًتا اؼبعارضة وجوقتها اليت ستغٍت يف حدود ما
يسمح بو النظام ،وىو ما ال يبكن للدولة أن ترفضو ،ال يبكن للنظام أن يضيع فرصة يف
صياغة معارضة بأفق ؿبكوم ،معارضة ترفض اؽبجوم على مؤسسات الدولة وتعترب وجودىا
أساسياً ،معارضة إصالحية يبكن استخدامها وقت األزمات لتصفية وضعاً ثورياً ؿبتمالً،
وىو اؼبوقع الذي يقدم اإلصالحيون االنتهازيون يوماً بعد يوم أوراق اعتمادىم ليفوزون بو.
الديموقراطيون الثوريون  ..التطهر بديالً عن المعركة
ربدثنا من قبل على انتخابات الرئاسة باعتبارىا كان يبكنها أن سبنح الثورة معركة أخَتة
ستسمح ؽبا بإعادة تنظيم صفوفها واالستعداد ؼبعارك تالية ،وذكرنا الشروط الضرورية
ؼبعركة كهذه .ونرى أن معركة كهذه كانت ضرورية بل وإن قرار معركة كهذه ىو قرار أكثر
ثورية وسعياً لاللتقاء مع اعبماىَت عن قرار اؼبقاطعة .شريطة أن تتوفر الشروط اليت تسمح
بأن زباض اؼبعركة دبنطق ثوري يسعى لتقوية اغبركة اعبماىَتية وليس دبنطق انتهازي ال
يسعى إال إىل الفوز ،كانت ىذه مهمة مطروحة على كل الثوريُت وكل الديبوقراطيُت
اعبذريُت يف ىذه اؼبرحلة.
فاؼبقاطعة ال تكتسب أنبيتها كتكتيك ثوري إال إذا تزامنت مع حالة مد صباىَتي
ورفض للعملية االنتخابية برمتها ،فتكون اعبماىَت قد قررت النضال بشكل آخر على
اؼبتاريس أو باإلضراب العام أو غَتىا من وسائل النضال اليت تقول أن اعبماىَت مل تعد
هتتم بالديبوقراطية الشكالنية وتسعى لفرض ديبوقراطيتها اػباصة بإرادهتا وبأيديها ،لكن
يف غبظات اعبزر ،يف اللحظات اليت ينصرف فيها اعبماىَت عن النضال اؼبيداين ،ويسعون
بأنفسهم لالنتخابات حبثاً عن اغبلول واالستقرار ،يصبح عدم التواجد يف اؼبعركة خيانة
ؽبذه اعبماىَت وزبلي عنها ،وتسليمها إىل الثورة اؼبضادة أو إىل االنتهازيُت واإلصالحيُت.
بالتأكيد أي انتخابات يف اجملتمعات الرأظبالية ستكون مسرحية ال يلعب دور البطولة
فيها إال أطرافاً من الطبقة اغباكمة سبلك األموال والنفوذ اليت سبنكها من لعب ىذا الدور،
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وبالتأكيد أياً ما كان الفائز فإنو لن يقدم للجماىَت إال الكلمات والوعود واألوىام
وسيصطدم حبدود النظام عند أول ؿباولة إصالحية جذرية .لكن اإلقرار هبذا الواقع ال
يعٍت اإلقرار بأن ىذا ىو وعي اعبماىَت ،وؼبا كان واجباً علينا أن نكون يف قلب اعبماىَت
متقدمُت عليها خبطوة واحدة ،ال أكثر من خطوة فننفصل عنها ،وال أقل فتسبقنا
اعبماىَت ،لذا فاؼبشاركة بربنامج ثوري أو حىت بربنامج إصالحي جذري يبنح فرصاً أكرب
لكشف حدود وآفاق ىذه العملية من داخلها ،وتنظيم صفوف اؼبناضلُت وتطعيمها
بعناصر جديدة متقدمة من قلب اعبماىَت ،وىذه ىي اؼبكاسب الرئيسية من مشاركة
الثوريُت يف أي معركة انتخابية ،وىي مكاسب أكرب من مكاسب اؼبقاطعة السلبية اليت لن
تستطيع جذب اعبمهور ،ولن تفعل أكثر من تسجيل موقف.
لكن اؼبرشح الوحيد الذي كان يبكنو أن يلعب ىذا الدور ،وىو خالد علي اؼبرشح
السابق والذي طرح الربنامج األكثر جذرية يف معركة  ،3123وكان األكثر ثباتاً على
موقفو يف الفًتة اليت تلت  41يونيو ،اختار التطهر بديالً عن اؼبعركة ،نتيجة لضغوط من
حزبو ومن بعض اؼبقربُت منو أعلن عدم ترشحو ورفضو للمشاركة يف اؼبسرحية وتفرغو لبناء
حزبو ،مهدراً فرصة ؼبعركة ،ردبا تكون أخَتة ،من معارك الثورة كان يبكن أن يبٍت يف قلبها
حزبو بالذات ،وىي اػبطوة اليت سيحاسبو عليها التاريخ وتطور األحداث التايل عليها.
ما الحل  ..هل من بديل؟
باختيار خالد علي تطهر البورجوازية الصغَتة بديالً عن التلوث بوحل اؼبعركة،
وبالتخلي عن الشباب الثوريُت الذين كانوا مستعدين ػبوض ىذه اؼبعركة واالنتظام يف
صفوفها ،أصبح األمر الواقع ىو معركة انتخابية بُت مرشح الثورة اؼبضادة ومرشح انتهازي
مستعد لالستسالم للثورة اؼبضادة يف أي غبظة.
بالتأكيد معركة الثورة ال تتوقف على أفراد ،واختفاء فرد من اؼبشهد أو خروجو منو
ألي سبب من األسباب لن يكون سوى دافع للحركة لتجاوز الفرد ودوره وإهباد طريقاً
آخر إلقباز اؽبدف واالستمرار ،ستستمر اؼبسَتة الثورية ،لكن األزمة اآلن ىي يف التكتيك
اؼبالئم للحظة من أجل ىذا االستمرار ،التكتيك الذي يقوي الثورة ويضعف الثورة
اؼبضادة ويفشل مساعيها لتكون االنتخابات ىي مقربة الثورة.
32

كراسات اليسار الثوري

يطرح البعض أنو البد يف ىذه االنتخابات من إضعاف السيسي قائد الثورة اؼبضادة
بأي شبن ،حىت لو كان الثمن ىو دعم ،دعم نقدي بالتأكيد ،للمرشح اإلصالحي
االنتهازي ضبدين ،وىو مشهد أشبو بالدعوة لعصر الليمون على مرسي يف مواجهة مرشح
الدولة شفيق ،مع الفارق بالطبع ،فالسياق الثوري ـبتلف ،وضبدين مل يضع قدمو يف
معسكر الثورة اؼبضادة بالقوة والوضوح اليت وضع اإلخوان قدمهم فيها.
لكن لنطرح السؤال بصورة صحيحة ،بالتأكيد اؼبطلوب إضعاف الثورة اؼبضادة ،لكن
ىل سيتحقق ىذا اإلضعاف بدعم انتهازي مستعد للمساومات مع الثورة اؼبضادة؟ ىل
سيضعف السيسي وسلطتو تتويج ضبدين الزعيم األوحد وقائد اؼبعارضة؟ وكيف يبكن
ربقيق الدعم النقدي ؼبرشح لن يسمح لثوريُت بالعمل يف ضبلتو بشكل مستقل أو بطرح
شعارهتم من خالؽبا ،وكل اؼبتاح ؽبذا الدعم النقدي ىو بيان نسعى لتقديبو للجماىَت؟
ىذه الرؤية اليت ترى أن دعم ضبدين سيضعف السيسي ،ال ترى سوى اؼبعركة اآلنية،
وترفض أن ترى أي احتماالت لتطور الوضع تالياً ،بالتأكيد لو اقتصرنا على اؼبعركة
االنتخابية فتقليل أصوات السيسي ىو مكسب للحركة ،ىذا إن سلمنا أن النتيجة اؼبعلنة
ستكون نتيجة التصويت فعالً ولن يتم العبث هبا أو تزويرىا لصاحل اؼبرشح اؼبنتصر ،لكن
يف الصورة األكرب فإن السماح لالنتهازيُت واإلصالحيُت بأن يعودوا مرة أخرى إىل معسكر
الثورة بعد فشل صفقاهتم مع الدولة ىو خسارة أكرب للحركة ،ويفتح اجملال أمام نفس
االنتهازيُت ليلعبوا دوراً يف تصفية اغبركة مرة أخرى عندما يشتعل الغضب الشعيب يف
مواجهة السيسي وسياساتو ،مرة أخرى يتناسى اعبميع ذبربة انتخاب مرسي ،اليت مل تفعل
إال تقوية مرسي واإلخوان يف تفاوضهم إلسبام الصفقة مع العسكر ،مرة أخرى يدفع
اػبوف من أحد اػبطرين الثوريُت لتجاىل اػبطر اآلخر ،ومرة أخرى سيتحمل الثوريون
الذي دعموا ضبدين وزر كل ما سيفعلو ويعلنو ضد الثورة ودعماً للدولة ،عندما ينسى مرة
أخرى خطابو الثوري العايل السقف الذي يتبناه حالياً ويسعى لعقد اؼبساومات إلخراج
الدولة من أزمتها اعبماىَتية .ىذه الرؤية ىي تكرار لسلسلة طويلة من األخطاء وقع فيها
الثوريون يف ؾبري الثورة ،سواء يف مواجهة مبارك أو يف مواجهة ؾبلسو العسكري أو يف
مواجهة اإلخوان ،وكانت نتيجتها عدم صياغة بديل حقيقي يبثل مصاحل اعبماىَت.
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إضعاف الثورة اؼبضادة لن يكون بدعم االنتهازيُت الذين يشكلون احتياطيها يف
األزمات ،لن يكون بدفع اعبماىَت خلف زعيم ونبي ،ولن يكون بتصدير األوىام
للجماىَت حول اؼبعركة االنتخابية اغبالية ،اليت يتنافس فيها طرفان أحدنبا يبثل الثورة
اؼبضادة واآلخر يبثل االنبطاح يف مواجهتها ،ولن يكون بالرىان على نتيجة تصويت سبلك
الدولة القدرة على تكييفها لصاحل ما ىبدمها ،إضعاف الثورة اجملردة لن يكون أبداً عرب
نتيجة تصويت مفصول عن معركة صباىَتية حقيقية يف الشارع ،وال قيمة للمشاركة يف أي
معركة انتخابية بدون السعي لتحويلها إىل ىذه اؼبعركة.
تراجع عن اؽبجوم لكن ال مساومات
يف ىذه اللحظة وإن كنا ال مبلك أدوات اؽبجوم اعبماىَتي الواسع ،إال أننا يف اإلعداد
للهجوم القادم لن نقدم أي مساومات ،سنختار العمل يف قلب األحياء الشعبية والطبقة
العاملة يف ضبالت شعبية ؿبلية عن اغبقوق األساسية للجماىَت ،بالتأكيد أي دعاية ؾبردة
ستحظى باىتمام ىامشي مقارنة باىتمام اعبماىَت بالدعاية االنتخابية ،لكن الدعاية
االنتخابية الوحيدة ا ؼبتاحة ىي لدعم انتهازي ولن يبكن بأي حال من األحوال ربقيق أي
استقالل فيها ،ال بديل عن معركة اؽبامش اػباصة بالدعاية اجملردة إال خداع اعبماىَت أو
التخلي عنها ،وكبن لن نتخلى عن اعبماىَت ولن لبدعهم أيضاً.
فربغم كل الًتاجع واعبزر الظاىران ،إال أن ىناك عالمات على التقدم احملتمل،
اإلضرابات العمالية اليت مل تتوقف برغم الصراع الدموي للعسكر واإلخوان ،التذمر
اعبماىَتي من األزمة االقتصادية وعنف الدولة والداخلية ،ىذه وغَتىا بذور للحركة
اعبماىَتية التالية موجودة اآلن يف قلب الواقع ،ربتاج فقط من يرعاىا ويبذل ؾبهوداً
للعناية هبا لتنمو أشجارىا وتفتت جبذورىا كل السدود اليت تقف يف طريقها ،ربتاج
جملموعات من اؼبناضلُت تغرس أنفسها يف كل منطقة شعبية وعمالية وتستعد لنضال ،قد
يطول ،لتنظيم ىذه اغبركة من جديد وتسليحها بشعارات ووعي ثوريان ،الطبقة العاملة
واعبماىَت تدق طبول اغبرب على استحياء يف قلب ضجة اؼبعركة ،فهل من مناضلُت؟
سامح السعدي  /مايو 4102
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من نحن
الي�سار الثوري احد تيارات اال�شرتاكية امل�رصية.
�أهدافنا هي  :الإطاحة بالنظام الر�أ�سمايل منبع
الف�ساد والظلم والإثراء من عرق ودم ال�شعب،
و�إقامة دولة العدل الإجتماعى وامل�ساواة ،دولة
بال ا�ستغالل �أو طبقية ،بال �سادة �أو عبيد ،الكل
فيها مواطنون �أحرار مت�ساوون ،مت�شاركون يف
العمل والرثوة والعائد و�إدارة املجتمع.
و�سيلتنا هي  :الثورة اجلماهريية يف مقدمتها العاملون
والفقراء يف املدن والريف ،تعمل بهم ،ومن
اجلهم ،وتقيم نظامهم.
نرف�ض  :اى متييز بني الب�رش على �أ�سا�س العقيدة �أو
اللون �أو اجلن�س �أو العرق.
ننا�ضل �ضد  :اال�ستغالل الطبقي واال�ستبداد
والعن�رصية والتمييز بجميع �صوره واال�ستعمار
وال�صهيونية.
ن�ؤيد  :حق ال�شعوب يف احلرية وفى مقاومة اال�ستعمار
واال�ستبداد مبا يف ذلك املقاومة امل�سلحة ونتم�سك
بحق الفل�سطينيني يف كامل �أر�ضهم.
نقاوم  :م�شاريع ال�سيطرة الإمربيالية والأمريكية،
والتدخل اال�ستعماري يف منطقتنا �أو يف اى مكان.
مند �أيدينا � :إىل كل القوى التي تقاوم اال�ستبداد
واالمربيالية واال�ستغالل الطبقي والتدخل
اال�ستعماري ،للتعاون من اجل حتقيق العدل
واحلرية.
�أ�شقائنا  :كل ثوار العامل وكل املناه�ضني للر�أ�سمالية
واال�ستغالل وامل�شاريع اال�ستعمارية.
نحن  :جزء من �شعب م�رص نعي�ش �آالمه ونحارب
معركته ون�سعى معه للتحرر من امل�ستغلني �أو
امل�ستبدين ،حلمنا حلمه ،وطريقنا طريقه.
�شعارنا هو  :حترير اجلماهري بيد اجلماهري.
الي�سار الثوري

االنتخابات الرئا�سية
م�سار التناق�ضات

�سامح ال�سعدي

يف ال�شهور الأوىل لعام  ،2011كانت الثورة
امل�رصية حمور ًا لكل الأحاديث ،كانت الثورة يف
عنفوانها� ،أطاحت مببارك ،وت�ضغط با�ستمرار على
جمل�سه الع�سكري وجتربه على تقدمي التنازالت ،التي
و�صلت �إىل البدء يف حماكمة مبارك ،كان قطار الثورة
يبدو منطلق ًا وكان الكثريون يبذلون ما يف و�سعهم
للتعلق بعربات القطار وارتداء م�سوح الثورة .كان
الأمل ميلأ نفو�س معظم امل�رصيني وهم يرددون �أن
�أيام مبارك ال ميكن �أن تعود .والآن بعد ثالث �سنوات
انعك�س الو�ضع ،فقطار الثورة يرتاجع ،و�أ�صبحت
كلمة الثورة مكروهة من معظم امل�رصيني ،يف الوقت
الذي ت�ستعد فيه دولة مبارك لتتويج ال�سي�سي ،مدير
خمابرات مبارك احلربية ووزير دفاع مر�سي ،رئي�س ًا
للجمهورية يف االنتخابات القادمة مبباركة �شعبية
وجماهريية ،فيما ت�شتعل معركة دموية ومميتة بني
طرفني ميثل كل منهما جناح ًا من جناحي الثورة
امل�ضادة.
ميكن فهم كيف دخلت الثورة هذا النفق املظلم
�إذا فهمنا كيف حملت الثورة منذ حلظاتها الأوىل
تناق�ضات داخلية تعاظمت عرب انت�صاراتها بالذات
لت�صل بها يف هذه اللحظة �إىل �أعتاب الهزمية ،وهو ما
�سنحاول حتليله يف هذا املقال ،مع حتليل امل�شهد املعقد
احلايل النتخابات الرئا�سة القادمة ،ولنحاول �أن جنيب
على الت�سا�ؤالت اجلوهرية التي يطرحها علينا؛ هل
هزمية الثورة وانت�صار الثورة امل�ضادة نهائيان؟ وما
العمل؟ ما هي التكتيكات املنا�سبة لهذه اللحظة من �أجل
�أن ينطلق قطار الثورة من جديد خارج ًا من قلب هذا
النفق املظلم؟

توا�صل معنا
https://www.facebook.com/revleftist

موقعنا على االنرتنت
www.elthawry.wordpress.com

