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كغَتي من اؼبصريُت اؼبهتمُت بأحواؿ وتطورات الثورة منذ وقوعها، وقعت 
ضحية لفيضاف األخبار اليومي الذي ال يًتؾ أي ؾباؿ للتفكَت اؼبرتب، أو التحليل 
اؼببٍت على اؼبنطق ؼبسار األحداث، وإُف أين وبملنا ىذا اؼبد الثوري الرىيب؟ لكن 

حلة انتقالية متعثرة، ال يعلم هنايتها أحد، فوجدت من مرت األشهر، ودخلنا مر 
الضروري أف أضع يدي على أطراؼ خيوط أو أدلة ىنا وىناؾ تنَت لنا الطريق، 
ورحت كغَتي أحبث عن أي مادة جيدة للقراءة أسًتشد هبا عن مسار الثورة ومراحلها 

 وأطرافها، يف ؿباولة لقراءة اؼبستقبل، واألىم فهم اغباضر. 
، كاف من اؼبنطقي أف أحبث عن أصوات رشيدة أو ؿبايدة تتابع من مث

األحداث، حىت اىتديت بالصدفة البحتة إُف دفًت يوميات لعاَف أنثروبولوجي فنلندي، 
 مقيم يف أؼبانيا، مهتم من قبل الثورة بالشأف اؼبصري، ولو فيو باع طويل. 

ة، فقد قررت ترصبة ىذه وؼبّا كنت أحبث عن أي دور أؤديو إلثراء اؼبعرفة بالثور 
 "األجندة" لصاموِف شيلكو، وأعرضها للقارئ كما وصفها صاحبها:

"بصفيت باحثًا أنثروبولوجيًّا، أعتمد على منهج دفًت اليوميات يف البحث، وىو 
من مناىج عملي األساسية اؼبعتمدة، أسجل فيو كل شيء: كالمي مع الناس، 

ليت تطرأ عليَّ فيها ىذه األفكار. دفًت واألحداث من حوِف، وأفكاري يف اللحظة ا
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يوميات العمل اؼبيدآف ىو أكثر من ؾبرد مادة خاـ، فهو اؼبرحلة األوُف من مراحل 
صياغة نظرية أنثروبولوجية حوؿ أي قضية من القضايا، من مث فإف دفًت يوميات 
باحث األنثروبولوجي شأف شخصي وأكاديبي يف الوقت نفسو، وؽبذا فإف باحثي 

نثروبولوجي ال ينشروف دفًت يومياهتم أبًدا. لكن يف أثناء الثورة قررت أف أمزج دفًت األ
يوميايت دبدونيت هبدؼ إطالع اعبمهور الغريب على ما وبدث يف مصر. وشهدت 
األياـ األوُف من فرباير ربديًدا ؽبفة بالغة على التحليل للشأف اؼبصري يف شىت أكباء 

يت ىو أبلغ ما يبكن أف أقدمو لتوفَت ىذا التحليل العاَف، ورأيت أف دفًت يوميا
 اؼبطلوب.

ىذا الدفًت ىو أنسب طريقة بالنسبة إِفَّ للكتابة عن غبظات التغيَت، عندما 
ىبتلط التحليل األكاديبي وااللتزاـ السياسي وكل ما ىو شخصي ومهٍت فال يبكن 

طة لزاًما باللحظة التمييز بُت ىذا وذاؾ، وتصبح كل ؿباولة لتفسَت األحداث مرتب
 ودبوقفي منها.

سوؼ تدخل بعض أجزاء ىذا الدفًت يف كتاب عن األخالؽ والدين ومطامح 
، لكن أرى يف ىذا الدفًت عماًل حبثًيا ٕٔٔٓالناس، أنتهي من إعداده قبل هناية عاـ 

ًدا قائًما بذاتو، دبا أف أي ؿباولة لتنقيح اؼبذكرات أو ربويلها إُف ربليل يتخذ مسارًا ؿبد
كفيلة بتدمَت كيفية تعبَت يوميايت ىذه عن اللحظة. أحيانًا يتخذ التحليل اؼبسار 
الصحيح، وأحيانًا ينعطف إُف مسار خاطئ، وقد أصابت بعض توقعايت كما دونتها 
وأخطأت أخرى، لكن يف النهاية أرى أف األخطاء جزء ال يتجزأ من اؼبوضوع، أرى 

ضات وأخطاء واكبياز للثورة ىو شهادة صادقة أف دفًت اليوميات دبا وبمل من تناق
 على الثورة، أصدؽ من أي ربليل الحق يتحرى التصويب واالتزاف".
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وقد دّوف الكاتب يف "أجندتو" مشاىداتو اليومية غبظة بلحظة عن ستة أياـ 
قضاىا يف ميداف التحرير والقاىرة قبل أف يرحل الرئيس اؼبخلوع مغلوبًا على أمره ربت 

ادة الشعبية، مث عاد وزار مصر مرة أخرى يف شهر مارس، ودّوف مشاىداتو ضغط اإلر 
عن أياـ قضاىا يف مركز مطوب س يف كفر الشيخ، ويف اإلسكندرية وعلى أطرافها، 
وقبل أف يرحل عن مصر للمرة الثانية منذ بدء الثورة سّجل شهادتو عن حالة وسط 

ا ىذه "األجندة" ىي صباح البلد وميداف التحرير، وآخر الساعات اليت سجلته
 االستفتاء على التعديالت الدستورية. 

ليس ىناؾ أىم لفهم واقعنا اليومي اعبديد من مشاىدات عاَف أنثروبولوجي 
متمرِّس، يرى اجملتمع اؼبصري حقاًل هبري فيو أحباثو، من قبل الثورة، وىو الغريب على 

ارية الوطن الكبَتة مثلنا، عنده البلد َف ينغمس فيو كأىلو وَف يتحوؿ إُف جزء من جد
من أدوات التحليل واؼبعرفة القدر الكايف لتقدٔف الصورة الكبَتة الواضحة، وىو يف 
الوقت نفسو يشعر وكأنو من أىل مصر، ولو فيها الكثَت من األصدقاء واؼبعارؼ 
ويتحدث اللغة العربية واللهجة العامية اؼبصرية بإتقاف بالغ، ويتابع األخبار بكل 
اىتماـ، فهو ليس بغريب، وَف يبدأ اىتمامو دبصر من بعد الثورة كحاؿ الكثَت من 
علِّقُت" و"احملللُت" اػبارجيُت الذين يكتفوف من التعليق على الثورة دبا يهم الغرب 

ُ
"اؼب

ومصاغبو، ومن منطلقات يعترب أغلبها بعيد بشكل ـُبلٍّ عن ما يوفر الفهم الصحيح 
 ألحواؿ اجملتمع اؼبصري.

باحث األنثروبولوجيا بشكل عاـ يقضي سنوات طواؿ من اإلعداد والتجهيز 
قبل أف يعترب نفسو مستعًدا للبدء يف العمل اؼبيدآف يف أي مكاف، فعليو قبل أف يبدأ 
أحباثو أف يلم إؼباًما فبتازًا بلغة اجملتمع الذي يعتـز دراستو، وثقافتو وعاداتو وتقاليده 
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اطًا وثيًقا باجملتمع الذي يبحثو، ويقضي يف دراستو ميدانًيا وكل أحوالو، ويرتبط ارتب
فًتات طويلة. مصر إذف ىي مشروع الكاتب البحثي، واجملتمع اؼبصري ىو ما ىبصو 
باؼبتابعة والدراسة، ومن ىنا تنبع أنبية ىذه اليوميات، اليت أجدنا يف حاجة ماسة إُف 

قد تكوف ؿبايدة وسط صحراء من قراءهتا، وأعتربىا واحة من الفهم السليم بنظرة 
 اآلراء اؼبرتبطة حتًما بكوننا مصريُت صنعنا الثورة وتأثرنا هبا ومبضي على طريقها.

وأخَتًا أشكر للكاتب مراجعتو الدقيقة للًتصبة وما خصصو من وقت وجهد 
ؼبتابعتها، وأربمل مسؤولية أي أخطاء قد يراىا القارئ يف الكتاب. وأرجو أف يضيف 

اب )أو األجندة( إُف نظرة القارئ إُف أحوالنا وأحواؿ ثورتنا، فهذا ىو ىديف ىذا الكت
 األوؿ من جهدي اؼبتواضع يف نقلو إُف اللغة العربية.
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ىذا ىو دفًت يوميايت عن ثالثة أسابيع قضيتها يف مصر يف أثناء الثورة، يف ربيع 
فرباير، والثانية  ٙيناير إُف  ٖٓمن . تغطي اليوميات رحلتُت إُف مصر، األوُف ٕٔٔٓ

 مارس، وىي فًتة قصَتة وإف كانت قد مّرت عليَّ طويلة للغاية. ٛٔإُف  ٘من 
يناير، اجتاحٍت إحساس قوي  ٕ٘منذ غبظة امتالء الشوارع باؼبتظاىرين يف 

بضرورة السفر إُف مصر، وِف فيها أصدقاء كثَتوف مقربوف، أعرفهم منذ أكثر من اثٍت 
يف مصر وأجريت فيها أحباثًا كثَتة وعشت مع أىل مصر.  ا، وقد درستعشر عامً 

يناير من كل ربوع مصر، فحجزت تذكريت إُف القاىرة يف زيارة  ٕٛخرج اؼباليُت يف 
قصَتة، هبدؼ تكوين فكرة عن األجواء وطعم اغبياة يف أثناء انتفاضة شعبية فاجئتٍت 

العامة يف فنلندا خالؿ األسبوع الثآف من سباًما. كنت ملتزًما بإلقاء بعض احملاضرات 
فرباير، فقررت الذىاب إُف مصر ؼبدة أسبوع واحد، هبدؼ العودة إُف أوروبا وتعريف 
الناس بالوضع وحشد الدعم الدوِف للثورة. كانت بكل وضوح فًتة قصَتة للغاية، 
وكنت سيئ اغبظ على أفضل تقدير يف توقيت سفري ورجوعي، إذ سافرت إُف مصر 

فرباير. من مثم قررت العودة إُف مصر  ٔٔيناير، وتركتها قبل أياـ من  ٕٛبعد أياـ من 
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مارس، الفًتة اليت شهدت  ٛٔإُف  ٘يف أسرع وقت فبكن، وىي الرحلة الثانية، من 
 التحوؿ من اغبماس الثوري إُف فًتة انتقالية زاخرة بالقلق والصراعات.

ا أنثروبولوجيًّا، تركزت أحب
ً
اثي خالؿ السنوات اؼباضية على آماؿ بصفيت عاؼب

الناس وإحباطاهتم، وكيف وباولوف العيش بكرامة يف ظروؼ من اإلحباط واليأس 
الدائمُت. لكن َف أفكر جبدية يف احتماؿ ظهور وعي صبعي مفاجئ قادر على تغيَت 

يناير بأياـ، سألٍت صديق إف كانت مصر ستشهد ثورة مثل  ٕ٘ىذه األوضاع. وقبل 
فقلت ال، ألنو من الصعب للغاية ربريك الناس يف مصر، لكن ثبت خطئي. تونس، 

ربرؾ الناس، وتبُتَّ ِف أف الكثَت فبا أعرفو عن اجملتمع اؼبصري وبتاج إُف اؼبراجعة 
والتعديل. لكن ليس تصحيح اؼبعرفة األكاديبية ىو الشيء الوحيد احملتاج إُف االىتماـ 

أمضيتها يف مصر بعد بدء الثورة مباشرة، تغَّتت  وتسليط الضوء، فخالؿ أسابيع قليلة
أنا شخصًيا وتغَتت أولويايت. يف فًتة قصَتة، ربولت من باحث أنثروبولوجي متعاطف 
مع األحداث اليت يشهد عليها، إُف ناشط ملتـز بالثورة ولو خاطرت بنفسي يف 

 ت السياسية.سبيلها. دائًما ما تسَت التحوالت الشخصية جنًبا إُف جنب مع التحوال
من الدروس اؽبامة اليت تعلمتها يف أثناء ىذه األسابيع، أنبية الصداقة 
والتضامن بُت األصدقاء. صادفت بُت أىل مصر الكثَتين فبن استضافوٓف وأطعموٓف 
ونصحوٓف وشجعوٓف وضبوٓف يف بعض األحياف، ويف الوقت نفسو تأثرت بتصميمهم 

أصبت بالعدوى من ىذه الروح. وطاؼبا نتائج على تغيَت حياهتم وؾبتمعهم لألفضل، و 
األحداث َف رُبدد بعد، فال يبكنٍت ذكر أي أظباء ألصدقاء قضيت معهم أوقاتًا طيبة. 
أنا مدين بالشكر أيًضا لكل األصدقاء الذين ساعدوٓف يف توصيل يوميايت إُف 

لشعب  اإلنًتنت ودأبوا على نشر ما أتوصل إليو من أخبار.. إال أف الشكر األكرب
 مصر الذي آمن بقدرتو على تغيَت أحوالو بداًل من التكيف معها.
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 مقدمات في برلين
يـو ىاـ من اؼبظاىرات يف مصر، مظاىرات حاشدة مشلت صبيع أكباء البالد، 

الرحيل. شيء مدىش؛ أسبٌت لو كنت ىناؾ. أتابع األخبار تطالب مبارؾ ونظامو ب
والتغطيات ومقاطع الفيديو اليت يرفعها الناس على اإلنًتنت أغلب فًتات اؼبساء. 
ربدثت مع )ب( الذي عاد منذ قليل من اؼبظاىرة. قاؿ ِف إف الشرطة كانت قاسية 

ما حدث ثانية على  جًدا، وقاؿ أيًضا إنو سعيد جًدا لوجوده ىناؾ، فردبا ال يتكرر
 مدار حياتو. سيذىب إُف اؼبظاىرات غًدا مرة أخرى.

كم يغَت ىذا من كل شيء! يا لقدرة يـو كهذا على تغيَت الصورة اليت رظبتها 
مؤخرًا للناس احملاصرين يف دائرة حياتية يف ظل نظاـ ؿُبب ط وبوِّؿ كل وعد من وعوده 

النظاـ! ىا ىي غبظة يطلوف فيها إُف ضغوط وكل اكبراؼ عن النظاـ إُف جزء من 
بأعينهم على األمل، اؼبستحيل يبدو فجأة يف متناوؿ اليد، خطوة ـبتلفة تُتخذ، 

 زبتلف عن ما كاف يبكن عملو قبل أسابيع أو أياـ، فيتغَت العاَف تغَتًا صغَتًا.
حىت لو ُسحقت ىذه الثورة )لكنٍت متفائل(، فلمحة األمل ىذه.. تلك 

ح فيها الطريق، حيث كاف ينتصب من قبل جدار، ؽبي شيء اللحظة اليت انفت
 يستحق االعتناؽ، مثلما قاؿ )ب( عندما ربدثت معو. وىذا جزء من حوارنا:
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 ب: حاجة تفرح. اليـو ده صعب إف الواحد يشوفو كتَت.
 سألتو عن الشرطة.

 ب: كانت شرسة لكن خببث.
 أنا: كيف؟

وا الناس يف الشوارع الضيقة ب: سايبُت اؼبظاىرات الكبَتة شغالة وبيجمع
الفرعية وشبكات اؼبوبايل مقطوعة. وكانوا بيحدفوا ؼببات قزاز من على العمارات على 

 الناس اللي بتتظاىر وبيضربوا الشباب يف الشوارع اعبانبية ويعتقلوىم.
 .ٜٜٔٔأنا: لكن أنتم خرجتم جبماىَت ويف كل أكباء البلد. ده ؿبصلش بعد 

ية تعمل حاجة جبد. وبدؿ ما يكوف عيد الشرطة راحة ب: أيوة. الناس ناو 
للشرطة وتكرٔف ؽبا، الناس قررت إنو يكوف يـو الشرطة ما تنساىوش أبًدا... جبد أنا 

 فرحاف إٓف حضرت حاجة زي دي. ألهنا فبكن ما تتكررش يف عمري تآف.
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 "ىتتأخر على الثورة"
 اصباحً  ٖٓ:ٓٔمطار فرانكفورت، 

بعد تردد طويل، ازبذت ليلة أمس قرار السفر إُف القاىرة بعد أف أكد ِف )ـ( 
ظهرًا كي  ٕٔصباًحا بداًل من  ٖٓ:ٜأف الوضع آمن يف اعبيزة. تغَت موعد الرحلة إُف 

تصل الطائرة إُف القاىرة يف النهار قبل بدء حظر التجواؿ. ركبت قطار الصباح 
صدقاء، إُف اؼبطار. مر كل شيء على خَت، السريع من مينز، حيث كنت أقيم مع أ

حيث   ٕ٘انتهيت من إجراءات السفر يف اؼبطار، لكن ما إف وصلت إُف البوابة ب
كاف من اؼبقرر أف نركب الطائرة، أعل ن عن إلغاء الرحلة. مسؤوؿ خطوط جوية من 

راكًبا مصريًا: مطار القاىرة مغلق،  ٖٓإُف  ٕٓأصل مصري أوضح اؼبوقف لنحو من 
أحد يعمل فيو، وال يوجد طاقم فٍت، وال يوجد أمن أو صبارؾ ولن تقلع طائرات  ال

. صبيع الرحالت إُف القاىرة ملغاة. )فيما بعد قاؿ شخص اتصل  إُف القاىرة اليـو
بأشخاص يف اؼبطار إف اؼبطار ليس مغلًقا لكنو يُغلق. اؼبوظفوف والعماؿ متواجدوف يف 

 واضح(. الناس بالطبع كانوا قلقُت جًدا ويف غاية اؼبطار، لكن ال يعملوف. السبب غَت
اللهفة على الوصوؿ إُف مصر بأي شكل، وناقشوا اؼبشكلة واالحتماالت القائمة 

 طويالً مع العاملُت باػبطوط اعبوية.
كما بدأت تظهر مناقشات سياسية حامية، تركز على أعماؿ النهب اليت 

سالمة عائالهتم وفبتلكاهتم واؼبوقف بشكل شهدهتا الليلة اؼباضية. اعبميع قلقوف على 
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عاـ يف مصر. تراوحت اآلراء كثَتًا حوؿ سبب اؼبشكلة واغبلوؿ اؼبمكنة. أحد الركاب  
كاف قد وصل من الواليات اؼبتحدة يف طريقو إُف مصر، قاؿ إف شعب مصر عبارة 

 مليوف بلطجي وإنو لو كاف يف ميداف التحرير يـو الثالثاء عندما بدأت ٓٛعن 
اؼبظاىرات كاف سيطلق النار على اؼبتظاىرين ليقتل منهم اؼبئات، ودعونا ننسى حقوؽ 
اإلنساف حىت نعاًف الفوضى من جذورىا. عارضو رجل أكرب سًنا، وقاؿ على 
العكس، اؼبصريوف شعب طيب وال بد أف ال يُتهم بأعماؿ البلطجية واجملرمُت الذين 

وافق األوؿ وقاؿ إف اؼبوضوع بأسره خرج  استغلوا اؼبوقف. رجل آخر يف اػبمسينيات
عن السيطرة ألف اؼبظاىرات َف تُقمع بيد من حديد منذ البداية. إذا كانت حركة 
اؼبظاىرات قد أثرت أي تأثَت على ىذين الرجلُت، فهي قد أكدت ؽبما إيباهنما بأنو 
 ال بد أف رُبكم مصر بيد من حديد، إال أف ىناؾ آخرين خالفوىم الرأي بشدة،

وىناؾ آخروف تفادوا التورط يف ذلك النقاش. ربدثت لفًتة أطوؿ مع أربعة شباب، 
منهم شابة مصرية تعيش يف أؼبانيا، وأخرى يف طريقها من فرنسا إُف مصر، ورجل من 
صعيد مصر يعيش منذ أربع سنوات يف الواليات اؼبتحدة وىو عائد ألنو قلق على 

ىؤالء األربعة َف  خارج مصر منذ ستة أشهر.أسرتو، وطيار يف القوات اعبوية مسافر 
يلقوا باللـو على اؼبتظاىرين، بل على الرئيس، واألوضح بينهم كانت الشابة اليت 
تعيش يف أؼبانيا واليت قررت العودة إُف مصر كي تشارؾ يف الثورة، واليت قالت إف ىذه 

، والذي خفض الفوضى لن تتوقف إال "ؼبّا يرحل". قاؿ طيار القوات اعبوية بدوره
صوتو )ما زاؿ الناس ىبشوف وجود اؼبخربين وسط الركاب(: إف تكلفة تأمُت انتقاؿ 
حسٍت مبارؾ من مسكنو يف مصر اعبديدة إُف مطار أؼباظة العسكري يف حاؿ سفره 

 ماليُت جنيو. وكاف يرى أف على الرئيس أف يرحل. ٛإُف أي مكاف، تبلغ وحدىا 
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مصر قلقُت، يعًتيهم القلق والتوتر. الكثَت كاف كل من وباولوف السفر إُف 
ساعة األخَتة أماـ شاشات التلفزيوف، وَف ينم الكثَت منهم ليلة  ٛٗمنهم أمضوا الػ 

األمس. وأنا شخصًيا َف أّف إال ثالث ساعات. على اختالؼ رؤاىم للموقف، 
لو إنٍت اشًتكوا صبيًعا يف القلق على سالمة أسرىم. لكن عندما اتصلت بػ )ـ( ألقوؿ 

، وجدت حالتو اؼبزاجية فبتازة، بل كاف متحمًسا وسعيًدا  ال يبكنٍت اجمليء اليـو
بالوضع يف مصر، وقاؿ ِف: "خسارة! ىتتأخر على الثورة" وكاف قد صبع تذكارات 
ثورية: عبوات غاز مسيل للدموع وزجاجات مكسورة والكثَت غَت ذلك، وكاف يتطلع 

 إُف أف يريٍت ما معو يف الغد.
صباًحا. سوؼ رباوؿ خطوط  ٖٓ:ٛأجل موعد الرحلة إُف الغد، الساعة ت

طَتاف لوفتهانزا السفر إُف القاىرة يف أسرع وقت كي تقـو طائراهتا بإعادة اؼبواطنُت 
األؼباف العالقُت يف مطار القاىرة، فقد كاف ىناؾ اآلالؼ، بل عشرات اآلالؼ، على 

.  حد قوؿ أحدىم، لكن ىذا لن وبدث اليـو
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 "كان أول يوم في حياتي أحس إني إنسان فعاًل"
أنا يف الطائرة من فرانكفورت إُف القاىرة، ويا للعجب! وضد شكي الشخصي 
القوي وتساؤِف اؼبتكرر عن ما إذا كاف سفري إُف مصر اآلف فكرة سديدة. بعد أف 

لة أمس، وتعداد عدت من اؼبطار وتابعت األخبار حوؿ أعماؿ هنب وفوضى لي
أطلقت قوات األمن يف عدة  -كما يظهر  -الوفيات الكبَت يف ليلة اعبمعة، عندما 

مدف النار على اؼبتظاىرين لقتلهم بالذخَتة اغبية، اشتد قلقي كثَتًا، لكن، عندما 
اتصلت بػ )ـ( و)ج(، قاال ِف إف الوضع آمن. )ـ( يقوؿ إف النهب مبالغ فيو كثَتًا، 

األقل األمور أفضل دوف وجود الشرطة، بعد أف سيطر اؼبدنيوف على  ويف اعبيزة على
النظاـ العاـ. الصبية الصغار والرجاؿ األكرب سًنا يديروف اؼبرور يف ميداف احملطة. )ـ( 
مسرور. )ج( تقوؿ إف الوضع يف إمبابة فباثل، الليلة السابقة كانت "ـبيفة" مع وجود 

مر بسالـ، كانت يف مظاىرة يف ميداف التحرير  البلطجية يف الشوارع، لكن يـو األحد
لكن عادت إُف البيت قبل مغيب الشمس خوفًا من اللصوص، وعلى حد قوؽبا، كاف 
الوضع آمًنا ىذه اؼبرة، وكاف األطفاؿ يلعبوف الكرة على الكورنيش ألف اؼبرور خفيف 

لنت الشرطة جًدا. زبلص اؼبتظاىروف من قمامتهم بأنفسهم، والشوارع نظيفة جًدا. أع
"إحنا مش ؿبتاجُت ؽبم". سافر  -على حد قوؿ )ج(-عودهتا إُف الشوارع، لكن 

صديق ِف أوريب إُف القاىرة ليلة أمس على اػبطوط اعبوية الًتكية، وقررت أف أعلق 
قرار ذىايب من عدمو على قدرتو على اػبروج من جوازات اؼبطار، فردبا أعادوه من 
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كما قاؿ ِف يف التليفوف، وأكد أنو من السهل أيًضا حيث جاء. مر األمر على خَت  
 العثور على تاكسي يف اؼبطار.

لكنٍت كنت ما زلت َف أقرر، وَف أكن قد وصلت إُف قرار هنائي حىت بعد أف 
ركبت القطار إُف اؼبطار وتأكدت من أف طائريت ستقلع، لكن قبل موعدىا بنصف 

زوجيت، وقالت ِف ألتـز اغبذر، ساعة، فاضطررت إُف أف أسرع. اتصلت بدانييال 
فازبذت قراري: سأذىب لكن ألستلـز أبلغ اغبذر. إف َف أكن يف عجلة من أمري  

 كنت ألبقى. لكن وجدت قدمّي ربمالنٍت ضباًل إُف الطائرة، وىا أنا داخلها.
أنا لست الراكب الوحيد على منت الطائرة، لكن اعبميع تقريًبا مصريوف. 

ناؾ ركاب أكثر فبن رأيت أماـ البوابة أمس، لكن ليس عدًدا  الطائرة نصف فبتلئة، ى
أياـ. كما تعرفت  ٖكبَتًا. ىذه ىي أوؿ رحلة ػبطوط طَتاف لوفتهانزا إُف القاىرة منذ 

على الكثَت فبن رأيتهم على البوابة أمس. ؾبموعة متباينة جًدا. رجاؿ أثرياء يف أواسط 
بعضهم يبدوف دبلوماسيُت مصريُت، من  العمر، أزبيل أهنم ردبا كانوا رجاؿ أعماؿ،

يعرؼ؟! الشباب الذين قابلتهم أمس موجودوف صبيًعا ومنهم الشابة الذاىبة إُف 
القاىرة للمشاركة يف الثورة. رأيت رجلُت عرفت من غبية كل منهما اؼبشذَّبة أهنما 

ة يف ىذه إخواف مسلموف، أعتقد أهنما بدورنبا ذاىباف إُف الثورة. يريد اعبميع اؼبشارك
االنتفاضة. لو قبحت قباًحا كبَتًا، فالسؤاؿ األىم ىو: "ما شكل النظاـ اعبديد؟" 
على النقيض فبا حدث أماـ البوابة أمس، فال أحد يتحدث يف السياسة اليـو على 

 منت الطائرة.
على الطائرة وجدت الكثَت من الركاب على مقاعد الدرجة األوُف، إذف أثرياء 

ا فعل البعض منهم على مدار األياـ اؼباضية، إذ احتشدوا يف صالة  مصر ال يهربوف كم
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كبار الزوار يف مطار القاىرة يف انتظار الطائرات، على حد قوؿ وسائل اإلعالـ 
 الدولية.

الباقي ليس أكثر من توقعات وزبمينات وانتظار على كف التوتر. عندما أصل 
 سأعرؼ اؼبزيد.

 ثي ىذا األسبوع، سأعمل فيما بعد.مؤكد سأنسى العمل على كتيب وأحبا
*** 

 فيما بعد، يف مساء اليـو نفسو، يف القاىرة.
ال أصدؽ، أنا سعيد حبضوري. اغباؿ رائعة وأفضل بكثَت فبا توقعت. أنا يف 

 منتهى السعادة ألنٍت أشهد بنفسي على شيء كهذا.
ا. أخذت تاكسي من مطار القاىرة مع )ؿ(، وىي فنانة مصرية تعيش يف أؼباني

قررمت العودة إُف مصر بعد أف اختفى شقيقها يف مظاىرات اعبمعة. منذ ذلك اغبُت 
وأمها تدور على اؼبساجد واؼبستشفيات تبحث عنو، وأبوىا منهار سباًما. َف تتحدث 
عن اؼبوضوع، لكن ىناؾ احتمااًل كبَتًا أنو قُتل. وىي عائدة إُف مصر لتشارؾ يف 

 تقل ألبويها إهنا قادمة حىت ال يقلقا.الثورة، ولتبحث عن شقيقها. َف 
فيها كثَتًا. لكننا كنا سعداء للوصوؿ قبل أف  اأخذ السائق منا أجرة مبالغً 

. بعد  يُبطئ حظر التجواؿ من حركة اؼبرور )حظر التجواؿ غَت مفروض بشكل صاـر
الثالثة عصرًا ينصب اعبيش نقاط تفتيش يف الشوارع يفتشوف فيها بطاقات الركاب وما 
ربملو العربات ويسألوهنم إُف أين يذىبوف، لكن يف العادة يًتكوف العربات سبر، وكانت 
العربات قليلة يف الشوارع ىذا اؼبساء(. كاف سائق التاكسي على سباٍس تاـٍ مع اؼبوقف، 
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لكن من فوؽ منصة ساخرة. عندما سألتو )ؿ(: "أنت شاركت يف اؼبظاىرات؟" قاؿ: 
يرى اؼبظاىرات مشروعة لكن من الغباء اؼبشاركة فيها،  "ىو أنا عبيط؟". يبدو أنو

وحذرىا أيًضا من اػبروج مساًء، بزعم أنو شاىد ليلة السبت حالة اغتصاب باإلضافة 
 إُف أعماؿ النهب. َف تندىش أو تتأثر بكالمو.

اؼبدينة كما رأيناىا من التاكسي بدت أفضل حااًل فبا توقعنا من مشاىد 
اؼبتاجر احملطمة والشوارع اؼبليئة باغبطاـ. يف الطريق رأينا ثالث التلفزيوف اليت صورت 

بنايات ؿبًتقة، قسم شرطة األزبكية الذي أحرقو اؼبتظاىروف، ومستشفى اعبالء الذي 
أحرقو اللصوص )من حسن اغبظ أنو َف ُيصب أحد داخلو( ومقر اغبزب الوطٍت 

أكتوبر، أبلغ وأىم  ٙكوبري   الديبقراطي الذي رأيتو ىيكاًل أسود متفحًما إُف جوار
 إشارة على كراىية الناس للنظاـ.

ترؾ التاكسي )ؿ( أماـ بيتها يف اؼبهندسُت، ومضيت أنا إُف اعبيزة، حيث 
مشيت من الكورنيش إُف شارع احملطة. ىنا، وللمرة األوُف، رأيت حطاـ اؼبواجهات 

مسيل للدموع،  مع األمن يف الشارع، زجاج مهشم من ـبتلف األلواف وعبوات غاز
باإلضافة إُف ىذا رأيت أف الشوارع قد نُظفت حبرص بعد التظاىرة )باستثناء عربات 
الشرطة احملًتقة الواقفة يف اؼبيادين الكربى يف شىت أكباء اؼبدينة(. رأيت أف اغباؿ 
أنظف بكثَت من الوضع الطبيعي يف مصر، وكل ىذا بسبب اعبهود التطوعية. يف 

ن التاكسي ثالث سيدات يبدو عليهن الثراء، ينظفن الشارع. يف اؼبهندسُت، رأيت م
اؼبهندسُت أغلب احملالت مغلقة، لكن يف شارع احملطة، يف اعبيزة القديبة، احملالت 
مفتوحة والشوارع عامرة بالناس. قابلت )ي( يف الشارع، سرنا إُف البيت حيث تركت 

كيف كاف يغطي مظاىرة اعبيزة   حقائيب سريًعا، وربدثت قلياًل مع )ي( الذي أخربٓف
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)حيث شارؾ الربادعي( لصاٌف اعبريدة اليت يعمل هبا. تعرض )ي( للضرب ىناؾ، 
 واضطر إُف اعبري وصّور األحداث وىو هبري.

يف الرابعة عصرًا، بعد ساعة من بدء حظر التجواؿ، ناديت على تاكسي من 
كاف السائق مًتدًدا يف البداية شارع احملطة ليأخذٓف إُف اعبريدة اليت يعمل فيها )ـ(.  

ألف ىناؾ نقطة تفتيش عسكرية عند جامعة القاىرة. لكن مررنا من النقطة بسالـ. 
يفحصوف األوراؽ وينظروف يف حقيبة السيارة، لكنهم يًتكوف الناس سبر، واألىم أهنم 
يتحدثوف مع اؼبواطنُت بنربة ودودة ومهذبة زبتلف سباًما عن أسلوب الشرطة الذي  

َتًا ما يهُت اؼبواطنُت ويسيئ إليهم. وبعد ذلك أيًضا، وكبن عائدوف من اؼبظاىرة كث
فتشنا مرتُت جنود قالوا لنا "احنا آسفُت يا فندـ" وفتشونا بتهذيب  سَتًا على األقداـ

للتأكد من أننا غَت مسلحُت. وىو النقيض التاـ ألسلوب "يا ابن الشرموطة" الذي 
وات الشرطة. ال عجب أف اعبيش وبظى بشعبية كبَتة، اعتاد اؼبصريوف ظباعو من ق

 وقبح قباًحا واسًعا يف فرض السلم والنظاـ أينما حل.
اعبيش منتشر يف صبيع أرجاء اؼبدينة. يف كل ركن أو ميداف ىاـ، يف كل تقاطع 
أو مفرؽ، ىناؾ دبابة واحدة على األقل أو عربة مدرعة، أحيانًا اثنتاف أو ثالث. 

يبدو عليهم  -ؾبندوف ردبا لوال التجنيد لكانوا يف صفوؼ اؼبتظاىرينشباف  -اعبنود
االسًتخاء واؽبدوء، والناس تعاملهم بشكل ودود للغاية وباحًتاـ. الكثَت ُيصوروف أماـ 

 الدبابات، ويف ميداف التحرير الدبابات مغمورة برسـو جرافييت ضد مبارؾ.
ارع شبو خالية إُف كوبري قابلت )ـ( يف مكاف عملو، وسرنا بالتاكسي يف شو 

أكتوبر لنمر إُف جوار مقر اغبزب الوطٍت احملًتؽ. أمسك )ـ( بعبوة بيبسي "كانز"  ٙ
مفلطحة وأىداىا ِف على سبيل التذكار. غسيل الوجو باػبل أو الكوال يساعد على 
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التخلص من آثار الغاز اؼبسيل للدموع. قاؿ )ـ(: "قبل ما يقطعوا اإلنًتنت وصلتنا 
فبتازة من التونسيُت على الفيس بوؾ عن إزاي نتعامل مع الغاز اؼبسيل للدموع نصايح 

 وأساليب قمع الشرطة التانية".
سرنا إُف ميداف التحرير فوجدنا اؼبكاف يف حالة من السرور والسالـ. على 
الكوبري رأيت شخًصا يطَت طيارة بألواف علم مصر. مع مرورنا من اللجنة الشعبية، 

، حيث ىُبرج اعبميع ؼبتطوعُت للوقوؼ يف اللجاف من اؼبتظاىرينبعد اعبيش وا
بطاقاهتم من أجل منع الشرطة أو أمن الدولة من دخوؿ اؼبظاىرة لبث االضطرابات، 
شيء عظيم. اغبكومة اؼبصرية طورت نظاـ البطاقات الشخصية حىت تصبح نافذة 

وتاريخ ميالده، بل يسَتة لػ"رؤية" أي مواطن. البطاقة ال ُتظهر فقط اسم الشخص 
أيًضا عنوانو وحالتو االجتماعية وديانتو ومهنتو. ومن اؼبهنة يبكن معرفة رجاؿ الشرطة 

 يف اؼبالبس اؼبدنية وضباط أمن الدولة.
اؼبتظاىروف يسيطروف على ميداف التحرير منذ دخل اعبيش ليلة اعبمعة، وَف 

وَف أكن ألتوقعو مطلًقا. يغادروا. ىذه أجواء عظيمة، شيء َف أره يف مصر من قبل، 
اغباؿ سرور وسالـ، وال توجد منصة مركزية إللقاء اػبطب، بل ىناؾ عدد من 
اجملموعات اليت ذبمعت عفويًا يرددوف شعارات مرذبلة، وىي كالشعر باللغة العربية، 

 وبعضها شعر حقيقي.
آالؼ شخص يف اؼبيداف يف أي غبظة، لكن دبا أف  ٓٔيف تقديري ىناؾ كبو 

. التجمع متباين النا س تروح وذبيئ، فَُتجح أف العدد أكرب بكثَت على مدار اليـو
التكوين، لكن النشطاء السياسيُت أوضح وأبرز. ىناؾ بال شك الكثَت من نشطاء 
اليسار، وناس من الشروبة العليا من الطبقة اؼبتوسطة، وسلفيوف وإخواف مسلموف، 
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ا يرددوف شعارات ضد مبارؾ. األسر والعديد منهم جاء بأسرتو كاملة، وىم صبيعً 
السلفية باللحى والنقاب إُف جوار نشطاء اليسار والفنانُت، إُف جوار اؼبثقفُت 
التقليديُت، وفئات أخرى كثَتة. ىناؾ مكاف للجميع يف ىذه الثورة، وىناؾ نساء  

 كثَتات جًدا، يف سن الشباب ومسنات.
ية قوية وملحوظة، لكن يف ال توجد ؾبموعة واحدة مهيمنة. التيارات الدين

الوقت نفسو ىناؾ شعارات كثَتة تركز على وحدة اؼبسلمُت واؼبسيحيُت بصفتهم 
صبيًعا مصريُت. اغبضور القوي لإلخواف اؼبسلمُت أشارت إليو )ؿ( بقلق وكبن 
نتحدث يف الطائرة. ىي ال تثق كثَتًا يف اإلخواف اؼبسلمُت، وتأمل أف يصبح اؼبصريوف 

فهي بعض الشيء، لكن ىذه ىي طبيعة الثورات الشعبية والديبقراطية: أكثر علمانية 
تأيت من الناس على حاؽبم، وليس فبا هبب أف يكونوا عليو. ال شك عندي أف 
اغبكومة الديبقراطية اؼبصرية ستكوف أكثر تديًنا، وأكثر تصادًما مع إسرائيل. لكن 

بل "كيف أعتقد أف السؤاؿ األساسي ليس "من الذي سيحكم مصر؟" 
سيحكمها؟". واليـو أحسست بأمل كبَت فيما ىبص السؤاؿ األخَت. التنظيم التلقائي 
للمصريُت يف التظاىرات ويف اؼبناطق السكنية على حد سواء ىو بالنسبة إِفَّ أكرب 
دليل على أف اؼبصريُت قادرين على النهوض باغُبكم الديبقراطي. اغباؿ يسر، 

معهم فخوروف ألقصى حد. ذُبمع القمامة بشكل مدىشة، وأشخاص كثَتوف ربدثت 
دائم من اؼبظاىرات والشوارع الرئيسية من ق بمل متطوعُت، يف بلد فبتلئ حىت اآلف 
بالقمامة أينما وليت وجهك. الناس ربرس الشوارع بعد أف كانوا حىت وقت قريب 

 يعتمدوف على قوة الشرطة القاسية وغَت الكفء. لو أمكن أف تستمر ىذه جًدا
 اللحظة، وأف تتحوؿ إُف حركة تفاعل دائمة، فسوؼ تتغَت مصر تغَتًا كبَتًا.
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قابلت يف ميداف التحرير صديقي األوريب الذي وصل ىذا الصباح على منت 
َف  -كما يقوؿ اآلخروف صبيًعا  -خطوط الطَتاف الًتكية، وقابلت أيًضا )ؾ( الذي 

صعيد مصر أحرقت أقساـ  يتوقع ما حدث. يقوؿ إنو حىت يف القرى الصغَتة يف
الشرطة وتوُف الناس النظاـ العاـ، وعلى النقيض من ـباوؼ )ؾ( فلم يؤد  ىذا إُف 
توترات ومواجهات طائفية، بل على األقل، للحظة، أدى إُف التعاوف والوحدة. قلقو 
الوحيد ىو أف يلجأ النظاـ إُف العنف الدموي، أقسى فبا حدث يـو اعبمعة، عندما 

شعب وباصره. )ي( بدوره أعرب عن ىذا القلق، رغم أف اعبميع يشعر أف ال
مطمئنوف وواثقوف من صحة إعالف اعبيش بأنو لن يستخدـ القوة ضد اؼبتظاىرين. 

 لكن ما زاؿ ىناؾ اغبرس اعبمهوري.
يف اؼبيداف، التقيت ببعض الرجاؿ، يبدو عليهم أهنم من الطبقة العاملة من 

م احملمولة مقاطع فيديو لتقدـ اؼبتظاىرين على  مناطق شعبية، شاىدت على ىواتفه
كوبري قصر النيل يـو اعبمعة، حيث أصيب رجل يف وجهو بالذخَتة اغبية ومات يف 
غبظة. )ـ( يقوؿ ِف إنو كاف يف مظاىرة كبَتة يبروف بالزمالك عندما زاروا سفارة تونس 

يف جًدا من زيارة تشريفية خاصة، لكن فيما بعد على الكوبري تعرضوا ؽبجـو عن
 الشرطة، ورأى )ـ( رجاًل يبوت متأثرًا برصاص الشرطة، وآخرين غَته مصابُت.

انقطاع اإلنًتنت عن مصر مشكلة، القادروف على دفع مقابل استخداـ 
خدمات اإلنًتنت األجنبية على التليفونات احملمولة ىم فقط القادروف على الدخوؿ 

طالع على اؼبعلومات، يف غياب والناس تواجو صعوبات يف اال -على اإلنًتنت
اإلنًتنت تلعب "اعبزيرة" دورًا ىاًما، وبعد ترددىا يف اليـو األوؿ للتظاىرات، انتقلت 
بشكل كامل إُف جانب اؼبتظاىرين، وأصبحت اؼبصدر األىم للمعلومات األساسية 
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عن مصر. باألمس انقطع بث اعبزيرة على النايل سات، فحوَّؿ اؼبصريوف أطباؽ 
اؿ القمر الصناعي إُف قمر صناعي آخر ليستمروا يف مشاىدة اعبزيرة. يف ميداف استقب

التحرير ثالث شاشات تلفزيوف للناس لتشاىد القنوات، وىناؾ خيمة هبمع فيها 
بعض نشطاء اليسار مقاطع فيديو وصور. يقوؿ )ـ( وىو يضحك إنو عندما 

قطع عنو قناة "كارتوف نت  انقطعت اعبزيرة ربوؿ ابنو إُف معارض للرئيس ألف مبارؾ
 وورؾ" اليت ال يبكن مشاىدهتا إال على النايل سات.

غًدا اؼبظاىرة الكبَتة، اؼبليونية. مع مغادريت أنا و)ـ( اؼبظاىرة يف طريق العودة 
إُف اعبيزة سَتًا على األقداـ النعداـ التاكسيات أو اؼبيكروباص، انضممنا إُف ؾبموعة 

تنا، تقودىا امرأة ترتدي نقابًا ملونًا، برفقة امرأة أخرى من الناس كانت تتقدـ ناحي
ترتدي اعبينز، مرسلة الشعر، هتتفاف بصوت مرتفع: "الشعب.. يريد.. إسقاط 
الرئيس" انضممنا إليهم، وبدأ )ـ( يهتف بصوت جهوري )َف أعرؼ أف صوتو هبذه 

عة، بكرة مظاىرة القوة(: بكرة الساعة تسعة، بكرة مليونية، مليونية بكرة الساعة تس
 سلمية.

سرنا مسافة طويلة، عرب الدقي واعبيزة. يف الدقي رأيت بعض رجاؿ الشرطة 
ىنا وىناؾ، قوة الشرطة عادت إُف القاىرة ليلة أمس، لكن بأعداد صغَتة على ما 
يبدو، وما زالت تبدو على وجوىهم الريبة اؼبطلقة. الشوارع نظيفة سباًما، لكن ىنا 

ؿبًتقة، يف اعبيزة على األقل رأيت طبًسأ أو سًتا منها متوقفة يف  وىناؾ عربات شرطة
 طابور طويل.

الشيء اؼبدىش حًقا ىو أف ال أحد توقع ما حدث. قبل أسبوعُت سألٍت 
أحدىم إف كانت مصر ستتعرض لثورة مثل تونس، فقلت ال، ردبا تثور اليمن بعد 
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يقوؿ إنو بدوره َف يتخيل  تونس، لكن لن ربدث ثورة يف مصر. كم كنت ـبطًئا! )ـ(
ىذا؛ يـو الثالثاء َف يرغب حىت يف االنضماـ إُف اؼبظاىرات، إذ كاف يظن أف ال 
فائدة. لكن سرعاف ما غَتَّ رأيو. سرنا إُف اعبيزة مع شاب من اعبيزة القديبة كاف 
متحمًسا للغاية للوضع اعبديد. يقوؿ ِف إنو َف يصدؽ أف اؼبظاىرات ستنجح يـو 

، ذىب إليها وىو يظن أف الناس لن تنضم. وصف اإلحساس: "من كاـ يـو الثالثاء
كنت حاسس إٓف عايش يف كابوس، وفجأة بقيت قادر أحلم بكل حرية". وقاؿ 
)ـ(: "يف حاجات كتَت بقت فبكنة كاف عمري ما أزبيلها. بقينا فجأة قادرين يكوف 

 لنا تأثَت".
وصفتها )ؿ( عندما ربدثت معها  ىذه غبظة ثورية، نفس "اغبالة العاطفية" اليت

على الطائرة إُف القاىرة. اؼبصريوف يعيشوف منذ زمن طويل يف ظل اإلحساس بالقمع، 
إحساس باإلحباط والضغط شديد، كم كرىوا النظاـ! لكن كانوا يشعروف أف ليس 
بوسعهم شيء معو. التفوا على النظاـ، إذ أصبحوا فوضويُت وكساُف، ؿبوِّلُت النظاـ 

يتماشى مع غاياهتم، لكن ربولت ىذه األعماؿ إُف جزء ال ينفصل من النظاـ، حبيث 
فأصبح النظاـ وبتوي على قدر ىائل من اإلحباط واؼبعاناة من النظاـ الفاسد، ويف 
الوقت نفسو ىم جزء منو. فجأة تفتح الثورة يف تونس الباب أماـ االحتماالت، 

 ائًما. ويف ليلة واحدة، تتغَت مصر.ويصبح رفض النظاـ شيًئا منطقًيا، وخياًرا ق
سوؼ يُظهر اؼبستقبل كم ىو ناجح وعميق ىذا التغيَت، فليس اعبميع 
متوحدين يف حالة اغبماس الشديد ىذه، وبعض مشكالت مصر ال رُبل بتغيَت 
اغبكومات، لكن ؾبرد وجود ىذه الثقة يف احتماؿ أف يفعل اؼبرء شيًئا فُيحد ث فارقًا،  
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اؼبيداف باؼبتظاىرين، وإحراؽ أقساـ الشرطة اؼبعروفة بتعذيب السجناء،  كاف كافًيا ؼبلء
 وتنظيف الشوارع بعد ذلك ووضع هناية سريعة ألعماؿ النهب.

لكن ليس اعبميع يف ىذه اغبالة من اغبماس العاِف. قابلت أيًضا أشخاًصا إما  
ؾ والنظاـ. كانوا متعقلُت يف طلباهتم، وإما متشككُت يف إمكانية التخلص من مبار 

البائع يف ؿبل احملموؿ حيث اشًتيت كارت ؿبموؿ قاؿ: "مش ده اللي طلبناه؟ تعيُت 
حكومة جديدة؟" قاؿ أحد الزبائن: "ال، عايزين أكًت. الـز يرحل. بكرة ىنروح 
اؼبليونية" ويف الليل وقفنا قلياًل يف ميداف اعبيزة، ربدثت إُف رجل يلـو اغبكومة كل 

نهب والفوضى ويُعر ب عن كراىيتو للنظاـ، لكنو ما زاؿ يعتقد أف اللـو على أعماؿ ال
مبارؾ لن يرحل، وأنو باٍؽ مهما فعل الشعب: "دي أسوأ حالة فبكنة. دلوقت 

 مصريُت بيقتلوا مصريُت، ونفتش بعضنا يف اللجاف الشعبية، دي عيشة دي؟"
احملل الذي  بعد السَت طوياًل بلغنا اعبيزة القديبة، وذىبنا لشراء خضروات من

مساًء، يف ضباية ؾبموعات من الرجاؿ ربرس الشوارع  ٖٓ:ٚيفتح حىت الساعة 
واؼبتاجر بالسالح األبيض والعصي، نفس اؼبشهد تراه يف كل أكباء اؼبدينة. وكبن 
نشًتي الفاصوليا واؼبكرونة من احملل، رأينا نساء يصرخن وىّن يبررف إُف جوارنا يف 

يف سن اؼبراىقة وبملوف العصي والسكاكُت يف أيديهم.  اغبارة، هبري وراءىن شباف
رأوا بلطجية، حالة فوضى، والشباف يف سن اؼبراىقة على وشك اعبري وراءىم، فخرج 
رجاؿ كبار وقالوا: "متجروش كلكم يف نفس االذباه يا أغبيا، يفضل نّصكم ىنا على 

صوص ىرب، واآلخر أوؿ الشارع ـ الناحية التانية" عادت النساء وقلن إف أحد الل
أمسكوه. لكن ليس من الواضح سباًما حقيقة ما حدث. يقوؿ بائع اػبضار: "كاف 
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يف ىنا بلطجية وحرامية من أوؿ ليلة، بس دايبًا يطلع اؼبوضوع على مفيش. الناس 
 تشوؼ واحد بيجري تقوؿ لك حرامي، يقـو كلو يزعق وهبري وراه".

هتف: "الشعب.. يريد.. إسقاط وصلنا البيت، حيانا ابن )ـ( حبماس وىو ي
 الرئيس". أربدث مع )ي( عن مشاركتو يف مظاىرات اعبمعة، مظاىرتو األوُف:

"إحساس الكرامة يـو اعبمعة شيء نفسي أكتب عنو عشاف يعرفو كل الناس، 
لكن ما كانش فيو إنًتنت. كاف أوؿ يـو يف حيايت أحس إٓف إنساف فعاًل. صحيت 

، فطرت، صليت، خرج ت للمظاىرة قلت ال، رغم إٓف انضربت، اتصلت من النـو
حببيبيت، ورجعت البيت ومبت. كاف أوؿ يـو يف حيايت أحس إٓف مش ناقصٍت 

 حاجة".
يف اؼبساء وكبن نأكل جالسُت أماـ اعبزيرة، توالت األخبار اؽبامة سريًعا. يف 

قوة ضد البداية أعلن اعبيش أنو يقر دبشروعية مطالب اؼبظاىرات وأنو لن يستخدـ ال
اؼبتظاىرين السلميُت. بعد ساعة أعلن عمر سليماف حل الربؼباف وإجراء انتخابات 
جديدة وأف الرئيس أعطاه سلطة التفاوض مع صبيع القوى السياسية. بعد ىذه 
األخبار أصبح اؼبذيع على القناة األوُف متوترًا للغاية، انقطع اتصاؿ من صحايف يف 

ىذا معناه انتهاء مشروع التوريث هناية تامة. ترى األىراـ بعدما قاؿ الصحايف إف 
بعينيك كيف يزداد الضغط على النظاـ، واعبدير باؼبالحظة أف ىذا وبدث عادة يف 

 اؼبساء. 
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 "كدة أكتر من أي شيء كان ممكن أحلم بو"
. عدنا يف بيت )ـ( مساًء، يف حالة من اإلرىاؽ التاـ، يف انتظار كلمة مبارؾ

ملحوظة الحقة: كانت ثآف منذ ساعة من أكرب مظاىرة يف تاريخ مصر حىت اآلف ]
يناير لكن َف أكن أعرؼ هبذا  ٕٛأكرب مظاىرة، فاألوُف كانت صبعة الغضب يف 

[. ميداف التحرير امتأل عن آخره، لدرجة أف الناس َف تتمكن  وقت كتابة ىذه السطور
دت اؼبظاىرة إُف الكثَت من شوارع وسط البلد. كلها من الوصوؿ إُف اؼبيداف، وامت

األخبار تًتدد عن مليوف إُف مليوٓف شخص، العدد اغبقيقي مسألة زبمُت يف الواقع، 
 لكن على كل حاؿ كانوا كثَتين لدرجة ال أزبيلها أو يتخيلها غَتي يف أبعد أحالمنا.

تنظيًما كاف اليـو من أعظم ما شاىدت يف حيايت. يـو سلمي سباًما، منظم 
تاًما على يد متطوعُت ظهروا تلقائًيا، تولوا أمر النظاـ واألمن والنظافة. الناس تصرفت 
بشكل سلمي ومسؤوؿ سباًما، وىناؾ إحساس رائع بالكرامة والقوة. أيًا كاف ما 
سيحدث بعد ذلك فهو قطًعا سيكوف أقل من توقعات اليـو )ألف الناس يف اؼبظاىرة  

اسية متباينة ألبعد حد، وألف الواقع أقل دائًما من اللحظة كانوا يعتنقوف آراء سي
الثورية(، لكن أيًا كاف النظاـ السياسي، وبغض النظر عن حكومة مصر القادمة، 
فسوؼ تواجو مواطنُت اشًتكوا يف ذبربة اػبروج لإلتياف بالواقع الذي َف يتخيلو أحد. 

، ومعي اؼباليُت من اؼب تظاىرين اؼبصريُت يف القاىرة ىذا ما علمٍت إياه ذلك اليـو
واؼبدف الكربى يف شىت أكباء مصر، وكذلك أسرىم وأصدقاؤىم الذين سيخربوهنم 
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الليلة دبا شاىدوه، غبظة ثقة الشعب يف نفسو والقدرة على ذباوز حدود اؼبمكن إُف 
آفاؽ ردبا َف يتخيلها أحد يوًما. قاؿ ِف )ؼ. ي.( الذي قابلتو يف ميداف طلعت 

أكًت من أي شيء كاف فبكن أحلم بو"، وىو ناشط شيوعي قدٔف لديو  حرب: "كده
أحالـ متجاوزة. يا للفخر! ويا للتصميم! ويا لإلحساس بالكرامة! إحساس رىيب 
بالقوة، وفرحة غالبة على اليـو يف قلب القاىرة، لدرجة أنٍت غَت قادر على الكتابة عن 

بلحظة التحليل العلمي البعيد عن أحداث اليـو دوف أف تغلبٍت اؼبشاعر. ليست ىذه 
 التحيز.

علن أف مبارؾ سيلقيها. التوقع ىو 
ُ
)بينما أكتب، كبن ننتظر يف قلق الكلمة اؼب

أنو إما سيقوؿ إنو لن يًتشح يف االنتخابات القادمة، فبا يعٍت خروج مظاىرة كربى 
صري، حيث  جديدة اعبمعة القادمة، أو إنو سيستقيل. غَتنا القناة إُف التلفزيوف اؼب

كانوا يعرضوف مشاىد جملموعة صغَتة من الناس وبملوف الفتة عليها "نعم ؼببارؾ" 
مليوف. ال عجب أف كل  ٕويزعموف أف عدد اؼبؤيدين ؼببارؾ يف اإلسكندرية ذباوز 

من كانوا يف اؼبظاىرة راحوا يتصلوف بالبيت ويقولوف إف الوضع ـبتلف سباًما عن ما 
 زيوف(.يعرضونو على شاشات التلف

:  واآلف، إُف أحداث اليـو
هنضت مبكرًا وخرجت مع )ي( وذىبنا لنأخذ صديقتو )أ( معنا، من ضاحية 
يف جنوب القاىرة حيث تقيم. كانت ذاىبة إُف اؼبظاىرة بعد موافقة أمها بصعوبة، 
وضد رغبة شقيقها ودوف أف تسأؿ والدىا. لكنها وعدت بأف تعود قبل حظر 

ؤوؿ عن أخذىا وإعادهتا إُف البيت. يف اؼبًتو كاف الناس التجواؿ، من مثم )ي( مس
قليلُت، أغلبهم رجاؿ ذباوزوا األربعُت. الشباب والنساء قليلوف للغاية. صبيع الرجاؿ 
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تقريًبا يتكلموف عن اؼبليونية. ال يوجد موضوع آخر للنقاش، وتتطور اؼبناقشات 
اؼبظاىرة غَت ضرورية، أو خطَتة،  التلقائية بُت الركاب. آراؤىم ـبتلفة، بعضهم يعتربوف

وىناؾ آخروف يدعموهنا، لكن اعبميع تقريًبا )باستثناء شخص يبدو أنو من اغبزب 
الوطٍت( اتفقوا على أف مبارؾ ونظامو فاسدوف وال بد أف يرحل. سرنا عرب حي سكٍت 
يف إحدى الضواحي، مثل صبيع أحياء القاىرة، ربرسو اللجاف الشعبية، إذ يقف الناس 
على نواصي الشوارع، بعد أف وضعوا حجارة كبَتة يف وسط الطريق وحواجز ؼبنع أي 
سيارات مسرعة من العبور دوف فحصها أواًل. يف الطريق اشًتيت اعبرائد. بائع 
الصحف ليس لديو تقريًبا إال الصحف اؼبستقلة أو اؼبعارضة: الشروؽ والوفد واؼبصري 

 حف اليت يقرؤىا الناس.اليـو واليـو السابع، ىي تقريًبا الص
أخذنا )أ(، وكانت ؾبهزة بعلم مصر والكثَت من اغبماس والتصميم. عدنا 
باؼبًتو لكنو ال يتوقف يف التحرير، وخرجنا يف ؿبطة صباؿ عبد الناصر وسرنا إُف 
اؼبيداف. رأينا بداية لطوابَت طويلة من الناس تسَت إُف التحرير، والشمس مشرقة 

رع رمسيس رأينا عربات شرطة ؿبًتقة وجرافييت مثل "يسقط والصباح صبيل. يف شا
الطاغية" باالسرباي. مع اقًتابنا من التحرير رأيت األعداد تزيد، سرنا إُف شارع 

 مشبليوف حيث اؼبقاىي مفتوحة فبتلئة باؼبتظاىرين الذين عبؤوا إليها للراحة.
نُػفمتَّش حبثًا عن عند مدخل التحرير كاف علينا ؾبدًدا أف نُظهر بطاقاتنا وأف 

أسلحة. ىناؾ صف من اؼبتطوعات لتفتيش السيدات. وىناؾ عدة خطوط من األفراد 
واقفُت، واعبميع يف غاية التهذيب، يقولوف "آسفُت" و"أنا آسف" واعبميع سعداء من 
ىذا اإلجراء التأميٍت. يشعروف أنو إسهاـ ىاـ ألمنهم )وإجراء ضروري، خصوًصا إذا 

ة صحيًحا، والذي صدر مساء اليـو عن توقيف سيارة ؿبملة كاف تقرير اعبزير 
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باألسلحة اآللية عند إحدى عباف التفتيش(. وحيث يوجد اعبيش، فهو يؤدي جزًءا 
من مهمة التفتيش، لكن يف األغلب يدير اؼبتطوعوف األمور. ومع تزايد عدد 

 ما بعد اؼبتظاىرين مع مرور الساعات، ظهرت نقاط تفتيش جديدة يف الشوارع، إُف
ميداف طلعت حرب، إذ شكَّل بعض الرجاؿ سالسل بشرية إلرشاد الناس إُف نقاط 
التفتيش. رغم أف ىناؾ تقريًبا أكثر من مليوف شخص )وىو ؿبض تقدير، ال أحد 

 يعلم( يف وسط البلد، مرت إجراءات التفتيش بسالـ على مدار اليـو واؼبساء.
ًحا تقريًبا، وكاف بالفعل قد أصبح صبا ٔٔوصلنا إُف ميداف التحرير الساعة 

أكثر امتالًء من األمس. على مدار الساعات الثالث التالية أصبح فبتلًئا بالناس 
لدرجة أنو أصبح من الصعب التحرؾ يف ىذا اؼبيداف الكبَت. رحنا نتوقف ونشاىد 
ونردد الشعارات مع اغبشود، والتقطت صورًا كثَتة، وسألٍت الكثَت من اؼبصريُت عن 
رأيي، وقلت ؽبم رأيي وأضفت إنٍت ىنا للتظاىر ضد اغبكومات األوربية اليت تدعم 
اؼبستبدين وىي تتحدث عن الديبقراطية. )ي( يأمل أف يتفق الناس على ترديد شعار 
واحد، لكن ىذا مستحيل بسبب حجم اؼبظاىرة الكبَت. رأيت مرتُت مناقشات 

يما بعد قاؿ ِف صديقي األوريب إف حامية بُت اؼبتظاىرين حوؿ مسألة الشعارات. ف
ليلة األمس شهدت بعض اػبالؼ حوؿ نفس اؼبوضوع. اتفقت كل اجملموعات على 
الكف عن ترديد أي شعارات زبص أحزابًا أو حركات بعينها، لكن أحيانًا يفعل 

 البعض خالؼ ذلك.
ؼبدة نصف ساعة، راح )ي( هبمع القمامة، وكاف يؤدي عملو بتصميم 

ن. مث غادر )ي( و)أ( مبكرًا كي يعود هبا إُف البيت. مشيت باذباه وإخالص شديدي
اؼبنفصل عن اؼبيداف بسور. األسوار حوؿ اؼبيداف  شارع طلعت حرب على الرصيف
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زبلق حالة من الزحاـ، كعنق الزجاجة، وتزدحم جًدا يف غبظات، تزدحم لدرجة القلق 
للحظة إُف جوار مدرعة  على عدد الناس الذين يبكن أف وبتملهم اؼبيداف. وقفت

متوقفة عند مدخل شارع طلعت حرب، مث سرت يف شارع طلعت حرب، حيث 
ظهرت شائعة لفًتة وجيزة بأف مبارؾ تنحى، لكن سرعاف ما نُفيت. قابلت صديقي 
األوريب، ورحنا نطوؼ باؼبيداف مث عدنا إُف السَت يف شوارع وسط البلد، وشربنا القهوة 

 أصدقاء. لقاءات سارة يف أجواء استثنائية من األمل.وقابلنا يف الطريق عدة 
أخَتًا قابلت )ـ( مرة أخرى، كاف قد اضطر إُف العمل يف الصباح، ووصل إُف 
اؼبظاىرة بعد الظهر. كاف مرىًقا للغاية. ذىبنا مًعا إُف شقة أصدقاء يف وسط البلد 

سرعاف ما لدخوؿ اغبماـ، ومكثنا ىناؾ لبعض الوقت، جو ُمرحِّب ودافئ. لكن 
-ربركنا إُف البيت يف اعبيزة، متوقعُت أننا سنضطر إُف العودة سَتًا على األقداـ. لكن 

ركبنا مع رجل معو زوجتو وبناتو، يكسب بعض النقود من توصيل  -غبسن اغبظ
الركاب. أجواء طيبة، واعبميع مسروروف وفخوروف حبسن أخالؽ وهتذيب اللجاف 

 الشعبية.
الفيس بوؾ أو تويًت، ىذه ثورة اؽبواتف احملمولة. طواؿ  ىذه أكثر من ثورة على

النهار الناس تتكلم على ىواتفها احملمولة يف اؼبظاىرة، ىبربوف أصدقاءىم وأقارهبم أف 
اؼبوقف على عكس ما يبثو التلفزيوف اؼبصري سباًما )بعد الظهر حاولوا على ما يبدو 

يدة(، مؤكدين أف اؼبظاىرة إخافة الناس بتحذيرىم من مصادمات وأعماؿ هنب جد
ضخمة جًدا وسلمية. اغبكومة رباوؿ تضليل اؼبواطنُت بكل السبل اؼبتاحة. اإلنًتنت 
ؿبجوب منذ اعبمعة. اعبزيرة تكرر حجبها عن النايل سات واليـو ُحجبت أيًضا عن 

 العرب سات. التلفزيوف اؼبصري اغبكومي يدير ضبلة تضليل قوية.
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ى التلفزيوف. لن يًتشح لفًتة رئاسة جديدة، فيما أكتب، ربدث مبارؾ عل
لكنو باٍؽ وَف يقدـ أي تنازالت حقيقية، بل على النقيض، فهو يعد بتعديالت 
دستورية، هبريها الربؼباف اغباِف، ويقوؿ إف الربؼباف لن وُبل إال بعد أف تقرر احملاكم 

عد من مق ٓٓٗوجوب إجراء انتخابات جديدة على اؼبقاعد اؼبخصصة لالنتخاب )
وىو نفس ما وعد بو عمر سليماف باألمس، بل حىت أقل(. ويقوؿ  -مقعًدا  ٕٓٗ

إف كل اؼبسؤولُت عن أعماؿ النهب والتسبب يف أعماؿ الفوضى سيخضعوف ؼبساءلة 
القانوف. تفسَت )ـ( للخطاب: إف َف يرحل يـو اعبمعة فسوؼ تراؽ دماؤنا، وكل من 

يبقى اعبمعة" مشَتًا إُف مظاىرة اعبمعة  شارؾ يف اؼبظاىرة سُيضطهد. يقوؿ: "كده
القادمة الكبَتة ضد مبارؾ. يف الواقع، ما قالو مبارؾ يشبو كثَتًا ما طلبو جوف كَتي يف 
ؾبلس الشيوخ األمريكي قبل ساعة أو كبو ذلك. يبدو أنو يتحرؾ ربت ضغوط 

 خارجية، لكنو ال يتخذ أي خطوة أبعد فبا يراه ضروريًا.
، وسوؼ ينضم إُف )ـ( غاضب جًدا. ا النتظار يف توتر ربوؿ إُف غضب عاـر

اؼبظاىرة اآلف، فورًا. )ي( كاف ليذىب بدوره لو كاف بوسعو، لكنو سيبقى لرعاية ابن 
)ـ( وأمو. اعبزيرة ُتظهر مشاىد للناس يف التحرير يهتفوف بقوة ضد مبارؾ. سوؼ 

 يستمر األمر. وردبا لن ينتظر حىت اعبمعة القادمة.
من الباب ليعود إُف التحرير منذ غبظة. )ي( وأمهما وابن )ـ( وأنا )ـ( خرج 

بقينا نشاىد التلفزيوف. ماذا وبمل الغد؟ ىذه غبظة فاصلة. لكن سأعرؼ بعد أف أناـ 
 قلياًل.
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 ليلة سوداء
أكتب اآلف يف شقة صديق اضطررنا إُف اللجوء إليها مع تزايد عدوانية بلطجية 

رؾ يف شوارع وسط البلد ىذا العصر. التاِف تقرير بأحداث اليـو الذي بدأ حائرًا، مبا
وسط أجواء متفائلة، لكن ربوؿ إُف العنف بسبب عصابات من تشكيل وتنظيم 

 اغبكومة. وىناؾ أدلة.
مع خروجي من شقة صديقي يف اعبيزة، رأيت الناس يف شىت أكباء اؼبدينة مرة 

اؼبظاىرات بقوة أو على األقل  ديف ضباس، بعضهم يؤيِّ  ويتجادلوف أخرى، يتناقشوف
أيًضا يروف أف  وفكثَت ضد اؼبتظاىرين ويؤيدوف مبارؾ، و ىم ضد مبارؾ، وبعضهم 

مبارؾ أظهر روح اؼبسؤولية بكلمتو ليلة أمس. لكن مع اقًتايب من ميداف التحرير، 
، الرجاؿ يف منطقة ها يف اؽبواءرأيت أيًضا أف ىناؾ بعض الكراىية اغبقيقية، تشم  

ورش شارع شامبليوف يقطعوف الطريق على أسرة متجهة إُف التحرير، ويقولوف ؽبم إف 
اؼبكاف غَت مناسب للنساء، وأف ما وبدث عار. أحد أبناء اؼبنطقة استاء كثَتًا، فقد 
هنُ ب ؿبلو، على حد قولو، وسرعاف ما بدأت حالة نقاش ساخنة، لعلو شجار، مع 

"حرامية" و"ـبرب" من ىنا وىناؾ. الناس يف منطقة الورش بدؤوا يف إطالؽ اهتامات 
اؼبعاناة بشدة من أعماؿ النهب، واؼبعاناة األكرب كانت من حظر التجواؿ، وبدؤوا يف 

 لـو اؼبتظاىرين اؼبطالبُت بالديبقراطية.
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مع وصوِف إُف اؼبيداف، وجدت مظاىرة صغَتة، لكن صاخبة، مؤيدة ؼببارؾ، 
ؼبيداف، لكنها ُمنعت من الدخوؿ. يف اؼبيداف ما زاؿ ىناؾ عدد كبَت رباوؿ دخوؿ ا

من الناس، أكثر من يـو االثنُت، لكن بالطبع أقل من مظاىرة األمس الكبَتة. 
األجواء يف اؼبيداف تتسم بالتوتر والعصبية عن األمس، الذي كاف أشبو ما يكوف 

وبدأ اؼبيداف يبتلئ ببطء يف يـو  بكرنفاؿ شعيب كبَت، لكن اؼبتظاىرين بدؤوا يتوافدوف،
 جديد من اؼبظاىرات السلمية اؼبطالبة بتنحي مبارؾ.

مع خروجي من اؼبيداف باذباه وسط البلد صادفت أجواًء ـبتلفة، ال توجد 
مظاىرات مؤيدة للديبقراطية ىنا، فتحت بعض احملالت والناس يف الشوارع كثَتة. مع 

اىرة األىم، قابلت اؼبزيد من اؼبتظاىرين يوليو، أحد شوارع الق ٕٙبلوغي شارع 
ناس فوؽ عربات نصف نقل يغنوف "مش ىيمشي" )على  ، قوامهماؼبؤيدين ؼببارؾ

عكس شعار اؼبتظاىرين: مش ىنمشي، ىو يبشي(. يف البداية كانوا ؾبموعات 
صغَتة، لكن بعد قليل ذبمَّع مشاركوف انضموا إليهم تلقائًيا، وعلى مدار ساعة واحدة 

وا إُف مسَتات كبَتة تطوؼ الشوارع. راحت أتوبيسات وسيارات كثَتة تطلق ربول
نفَتىا وراح الناس يلوحوف بعلم مصر، مث فجأة وجدت إحساًسا باغبماس واالرتياح 
يف أوساط الناس يف الشارع. بعضهم جاؤوا إلظهار مساندهتم ؼببارؾ، لكن ىناؾ 

بارؾ وعد بعدـ الًتشح لفًتة آخرين ـبتلفُت عن ىذه الفئة: ىم السعداء ألف م
جديدة وكانوا على ثقة من أف الديبقراطية قادمة ومعها االنتخابات الربؼبانية. ظنوا أف 
مبارؾ ظبع صوت الشعب، وأنو لن يرحل فورًا، لكن ستكوف ىناؾ مرحلة انتقالية 

 منظمة، وأف على الناس أف يكفوا عن التظاىر وأف يعود الناس إُف العمل.
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ا اإلحساس قد انتشر وساد، ولو كانت مظاىرات تأييد مبارؾ قد لو كاف ىذ
تطورت ومبت بالشكل الذي سبناه الناس الذين ربدثت إليهم، فردبا كاف ىذا اليـو 
ليتحوؿ إُف نقطة بداية لعملية انتقاؿ ديبقراطي يتطلع إليها الكثَت من اؼبتظاىرين 

صرية خطط أخرى، على شاكلة اؼبؤيدين ؼببارؾ، لكن لألسف، كاف لدى اغبكومة اؼب
ما توقعو وتنبأ بو بعض أصدقائي. يف أثناء وقويف على ناصية الشارع، جاء رجل ومعو 
ابنو الصغَت قادمُت من التحرير. سألٍت ما الذي وبدث، وقلت إف خويف الوحيد أف 
يتحوؿ اؼبوضوع إُف العنف ضد اؼبتظاىرين اؼبؤيدين للديبقراطية. قاؿ: "ده اللي 

 ، ودار على عقبيو قائالً إنو عائد إُف ميداف التحرير.ىيحصل"
كاف من الواضح أف اؼبظاىرات اؼبؤيدة ؼببارؾ منظمة من ق بمل اغبكومة، فهناؾ 
عربات نصف نقل عليها مكربات صوت وصور ؼببارؾ تدور يف الشوارع، وتوزع أوراقًا 

رغم ذلك رحبت ىذه صغَتة منسوخة بآلة تصوير عليها "نعم ؼببارؾ، وال للتخريب". و 
اؼبظاىرات تأييًدا شعبًيا صادقًا وىناؾ كثَتوف انضموا إُف اؼبسَتة اؼبؤيدة ؼببارؾ بشكل 
عفوي وطبيعي. لكن من ربدثت إليهم كانوا مساؼبُت بشكل واضح، وخرجوا للتظاىر 
رغبة يف عودة حالة السلم، وكاف من الواضح أهنم ال يعتزموف مهاصبة اؼبتظاىرين 

للحكومة. لكن وكبن نسَت يف شارع طلعت حرب إُف التحرير، وجدت  اؼبعارضُت
اؼبتظاىرين أكثر عدوانية وأكثر تنظيًما من اغبشد الذي انضم عفويًا إُف اؼبسَتات 
القريبة يف اؼبهندسُت وعند ماسبَتو حيث اغبشد األساسي اؼبؤيد ؼببارؾ. وعلى 

عادة وضباس إُف مناقشات يف يوليو الذين انضموا بس ٕٙالنقيض من الناس يف شارع 
الشارع وكانوا ينظروف إِفَّ بًتحاب، فالناس اؼبتجمعة يف الشوارع اؼبؤدية إُف ميداف 
التحرير كانوا عدوانيُت معي، خصوًصا مع صديقي، وىو أجنيب مثلي، وحاولت 
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التقاط صور ؽبم فقاؿ ِف رجاؿ من وسط اغبشد على الفور ال أصّور وإال كسروا 
 الكامَتا.
ند تقاطع البستاف مع طلعت حرب رأيت مواجهة متوترة بُت اؼبتظاىرين ع

اؼبؤيدين للديبقراطية الواقفُت يف درع بشري، والناس أنصار مبارؾ، الذين راحوا 
يًتاجعوف ويتقدموف، وحالتهم اؼبزاجية تتحوؿ إُف الغضب أكثر وأكثر. واحد منهم 

د مقابل الوجود ىناؾ، وإال كيف بدأ يقوؿ ِف إف الناس يف اؼبيداف يأخذوف النقو 
نظموا عملية التفتيش على البطاقات وكيف توفر ؽبم الطعاـ طواؿ ىذه األياـ. عندما 
قلت لو: "خليها سلمية بس أرجوؾ" كاف رده: "ىم اللي مش عايزينها سلمية". 
وصل رجل على منت موتوسيكل ومعو زجاجات اؼباء والعصَت للمتظاىرين يف 

لتو الدخوؿ عرب الدرع البشري، أمسك متظاىروف مؤيدوف ؼببارؾ الداخل. مع ؿباو 
الصناديق واندفع اعبميع كبو اؼباء والعصَت، يف سلوؾ أشبو بسلوؾ اؼبتسولُت، كما  
كنت أرى يف اعبوامع الكربى، وصاح أحدىم: "اؼبياه دي بتاعتنا"، وراح الناس 

من التوتر وضبط  يتدافعوف للحصوؿ على جزء من الغنيمة. حدث ىذا وسط حالة
النفس من طرؼ اؼبتظاىرين اؼبؤيدين للديبقراطية. رأيت حالة عدائية للغاية تتشكل، 
فقررنا االبتعاد. أخذنا صديًقا لنا من باب اللوؽ وسرنا إُف شقة صديق وسط 
ؾبموعات صاخبة تسَت يف الشوارع وتردد شعارات مؤيدة ؼببارؾ. ومن العجيب أف 

 اؼبقاىي يف شارع البورصة فبتلئة بالناس.وسط كل ما وبدث، وجدنا 
بعد وصولنا إُف شقة صديقنا بقليل، بدأت اغبالة تتدىور، وعملمت اؽبتافات 
والصراخ. ظبعنا صوت أعَتة نارية، ومن الشرفة رأينا جزًءا من ؾبموعة من الناس 
 أمسكوا بشخص ما وألقوا بو بغلظة لوحدة خاصة تابعة للجيش تقـو حبماية القنصلية



 
-40- 

الفرنسية يف وسط البلد. رأيت مواجهة دامت مدة طويلة بُت اؼبؤيدين ؼببارؾ الذين 
حاولوا ذباوز خطوط اعبيش لكن َف يدخلوا. اعًتانا اػبوؼ مع تزايد الصخب 
والفوضى يف الشوارع، وراح صاحب البيت يقوؿ للجميع بأف يطفئوا األنوار. ىا كبن 

ضاء. ال يبكن النزوؿ إُف الشارع. جالسوف يف الظالـ، ونور اؼبطبخ ىو الن
ُ
ور الوحيد اؼب

يف بعض األحياف نسمع أصواتًا صاخبة ألشياء تتكسر أو يُرمى هبا على األرض 
مث ىا ىو الوضع يهدأ  مصحوبة بًتديد شعارات مؤيدي مبارؾ وأصوات أعَتة نارية.

ؾ يقولوف لنا مرة أخرى، مث نسمع طلًقا ناريًا من اذباه ميداف التحرير. أصدقاؤنا ىنا
على التليفوف إف الوضع داخل اؼبيداف أفضل بكثَت فبا يبدو على شاشات التلفزيوف، 
وكبن نشاىد اعبزيرة مباشر على اإلنًتنت، لكن حيث كنا، يف الشقة، فالوضع متوتر 
وعنيف جًدا، نسمع مهاصبة بلطجية مبارؾ لعدة صحافيُت أجانب على مدار اليـو 

س يف اؼبيداف حباجة ماسة إُف الدواء والطعاـ، ومعنا منو ىنا، والليلة. ورغم أف النا
 فمن الواضح خروج اثنُت من األجانب اآلف ؿبفوؼ باؼبخاطر.

. ال شك أف اغبكومة ستلـو حركة  ال يبكن التنبؤ من ىنا دبا سيحدث اليـو
اؼبطالبة بالديبقراطية على ما حدث. السؤاؿ ىو: ىل سيصدؽ اؼبصريوف؟ ىناؾ 

الكيت كات على اعبانب اآلخر من النيل حيث الوضع أىدأ، ربدثت  صديق من
إليو على اؽباتف، وقاؿ إف الناس يف منطقتو حىت اآلف مؤيدوف ؼببارؾ، لكن شعروا 
، وال يبكن التنبؤ دبا  . يبدو أف اؼبصريُت منقسموف جًدا اليـو بالقرؼ فبا وبدث اليـو

تنبؤ مٍت حوؿ الوضع خاطًئا، سيحدث. على مدار األسبوعُت اؼباضيُت كاف كل 
مثلما َف أتنبأ بأف اؼبظاىرات ستصبح كبَتة، فلم أتوقع أف تتحوؿ أحداث اليـو إُف 
اؼبسار الذي ربولت إليو. الشيء الوحيد اؼبؤكد يف ىذا اؼبوقف اآلف ىو أف مبارؾ 
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ُف والنخبة اغباكمة ليسوا جادين يف االنتقاؿ اؼبنظم للديبقراطية، ويلجؤوف من جديد إ
 أساليب التهديد والفوضى. يا ؽبا من طريقة مرعبة وؾبرمة غُبكم دولة!

)ملحوظة أدوهنا فيما بعد: كانت ليلة مليئة بالشك والبارانويا، لدرجة أنٍت َف 
أذكر بعض أحداث تلك الليلة يف مذكرايت ىذه اليت رفعتها على مدونيت يف نفس 

وتُسحق، وكنا لبشى كبن وصبيع من اؼبساء. تلك الليلة، بدا وكأف الثورة ستُجهض 
ىم يف الشقة أف يُقبض علينا يف الصباح التاِف. يف أثناء تلك األياـ، كانت الشقة 
اليت نقيم فيها تضم ؾبموعة من الثوار كلهم تقريبًا من اؼبشهد الفٍت اليساري. 
اآلخروف يف الشقة كانوا يف ميداف التحرير تلك الليلة، وَف يكن فيها غَت )ع( 

صديقي األوريب وأنا، وغادر )ع( بعد ذلك لقضاء الليلة يف اؼبيداف بدوره. أحسسنا و 
بقلة اغبيلة، ماذا نفعل؟ فبدأنا نطهو الطعاـ. سألٍت صديقي األوريب: "ىل قبهز 
الطعاـ لنا أـ ؽبم؟"، "ؽبم" يقصد هبا الناس يف ميداف التحرير. قررنا أف نطبخ ؽبم، 

طعاـ اؼبتوفر يف اؼبطبخ تقريبًا. النتيجة كانت صحنًا كبَتًا وطواؿ الليل، استخدمنا كل ال
من اؼبكرونة بالصلصة، وطبًقا آخر من األرز بالتونة والبطاطس. سبكن )ع( مرتُت من 
توصيل الطعاـ للناس يف اؼبيداف، مرة يف اؼبساء، ومرة أخرى يف الصباح الباكر. قدر 

يـو التاِف اشًتينا اؼبزيد من الطعاـ وطهونا من الناس يف اؼبيداف ىذا اجملهود كثَتًا، ويف ال
جديد، لكن ىذه اؼبرة أعاد رجاؿ وبتلوف حاجزًا يف شارع بوسط البلد أصحابًا لنا  
كانوا يف طريقهم إُف اؼبيداف ومعهم أكياس سندوتشات. وراح الكثَتوف غَتنا يطهوف 

ـ على اعتصاـ التحر  ير بالطعاـ والدواء ؼبدة للمتظاىرين يف ـبتلف أكباء القاىرة، وُخدِّ
زادت عن األسبوعُت باعبهود اعبماعية للناس، كل منهم قدـ القليل. كاف نظامًا غَت 

 فعَّاؿ بالطبع، وأحيانًا كاف األكل يف اؼبيداف قليالً، ويف أحياف أخرى كاف كثَتًا جًدا(.
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 يوم من التوتر واالنتظار
قبلس يف الشقة من جديد. صباح اليـو بدأ سلمًيا  مع اقًتاب اؼبساء ىا كبن

لكن يف حالة من التوتر، وكاف ىناؾ الكثَتوف يف شوارع وسط البلد، وكاف باإلمكاف 
التحرؾ حبرية وزيارة ميداف التحرير. لكن يف فًتة ما بعد الظهر انتشر بلطجية اغبكومة 

أصدقاء لنا إُف العودة يف شوارع وسط البلد يف صباعات صغَتة لكن عدائية، واضطر 
بعد أف حاولوا الذىاب إُف اؼبيداف بعد الظهر. الكثَت منهم سبكنوا من بلوغ اؼبيداف 
عن طريق شوارع أخرى، وىناؾ عدد من الناس يف الشارع اآلف وباولوف الوصوؿ إُف 
التحرير، أدرؾ ىذا من صيحات أظبعها على بُػْعد شوارع قليلة، ونعتقد أف ىناؾ 

ئرة. نسمع صوت الرصاص بشكل متباعد. ومن اؼبكاؼبات التليفونية مواجهات دا
 عرفت أف يف ميداف التحرير اآلف عدًدا أكرب من أعداد األمس.

طبيعة اؼبوقف يف الشارع، زبمُت غَت قادر على شيء أحاوؿ  اجالسً ذا ىا أنا 
َف يكن ىو أسوأ إحساس يبكن أف تشعر بو. أشعر أنٍت ال بد أف أكوف يف اؼبيداف إذا 

أف  "يب يب سي"أفعلو ىنا. لكن فيما أكتب ىذه الكلمات ورد على قناة لدي ما 
اؼبتظاىرين سبكنوا من إبعاد مؤيدي مبارؾ من الشوارع اؼبؤدية إُف اؼبيداف. األصدقاء 

وف على الوصوؿ إُف ميداف التحرير، ويبدو أف الكثَتين ىمن ـبتلف أكباء اؼبدينة مص
عنوية بعد أف كانت قد بلغت اغبضيض قبل ساعة، علت من منهم قبحوا. حالتنا اؼب

 جديد. قاؿ صديق: ميداف التحرير ىو اؼبكاف الوحيد اللي بأحس فيو باألماف.
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ليلة أمس كانت ليلة سوداء ودراماتيكية، وأنا أفكر فيها اآلف، من اؼبدىش أف 
 اؼبتظاىرين قبحوا يف التصدي للبلطجية على مدار ساعات الليل.

. يف ال صباح عاد بعض أصحابنا من اؼبيداف، مرىقُت ويف حاجة ماسة إُف النـو
أحدىم قضى الليل بطولو يساعد يف نقل اؼبصابُت من اػبطوط األوُف للمستشفى.  
كانت يداه ملطخة بالدـ اعباؼ. فيما ناموا، خرجت أنا وصديقي األوريب لنرى ما 

كانت منطقة السوؽ يف باب اغبالة يف اؼبيداف ولنشًتي بعض األكل. وقت الظهر  
اللوؽ القريبة من ميداف التحرير فبتلئة بالناس وىادئة، واشًتينا بعض الدواء من 
صيدلية يف طريقنا إُف اؼبيداف، الذي أصبح مؤمًنا خبطوط من السالسل البشرية وعدة 
نقاط تفتيش نصبها اؼبتطوعوف، والكثَت منهم على رؤوسهم شاش من قتاؿ ليلة 

نا الناس يف اؼبيداف متوترين ومرىقُت، لكن ما زالوا منظمُت، وأغلبهم األمس. وجد
مصمم على البقاء، وىناؾ آخروف غَت واثقُت، واعبميع يتوقع ىجمة جديدة ىذا 
اؼبساء. بدأ سيل من اؼبتظاىرين يف التوافد من صبيع االذباىات، باستثناء اذباه عبد 

 ية اؼبؤيدين ؼببارؾ.اؼبنعم رياض، حيث تستمر اؼبواجهة مع البلطج
وكبن نطوؼ باؼبيداف سريًعا، رأيت فجأة صديًقا قديبًا ِف رحبت بو حبماس، 
ما كنت ألتوقع وجوده ىنا، ىو الشيخ )ف(، اؼبتصوؼ اإلسالمي الذي يبضي أغلب 
فًتات العاـ يف نصب خيمتو وتقدٔف الطعاـ اجملَّآف واإلقامة اجملانية لزوار اؼبوالد يف 

ر. لكن َف أزبيل أف تكوف لو أي صلة بالسياسة. لكن ىا ىو يف شىت أكباء مص
ميداف التحرير، بعد أف غَتَّ جلبابو األبيض وعمتو ببنطلوف جينز وجاكيت، يتظاىر 
ضد القمع، منذ أسبوع على األقل. نصب خيمتو يف واحدة من اؼبناطق اػبضراء يف 
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قابلتو. أحسست بأمل  اؼبيداف، ووجدتو مع بعض أنصاره. أحسست بالسرور بعد أف
 بالغ.

التصميم اؼبختلط باألمل ىو مزاج ىذا الصباح وفًتة بعد الظهر. لكن ىناؾ 
عالمات ُمبمشرة. وكبن نغادر اؼبيداف رأيت ضابط شرطة )من شرطة اؼبرور أو 
اؼبباحث، ليس من األمن اؼبركزي الذي ضرب اؼبتظاىرين( ينضم إُف اؼبتظاىرين يف زيو 

غرؽ اؼبتظاىروف بعض الوقت قبل أف يقتنعوا بانضمامو. ومع سَتي الرظبي، وإف است
يف الشوارع، رأيت أف أغلب احملالت قد فتحت الشاشات على القنوات الفضائية، 
وليس التلفزيوف اؼبصري. استمرت اؼبناقشات اغبامية على كل ناصية، وحالة اغبماس 

تقادية، وإف كانت غَت ؼببارؾ قصَتة األجل ربولت من جديد إُف حالة مزاجية ان
ؾُبْم عمة على رؤية مشًتكة بأي حاؿ من األحواؿ. يف مقهى حيث التلفزيوف على 
قنوات الدولة، رأينا رئيس الوزراء اعبديد وقد طل على الشاشة يف حالة من األسف 

 والتوتر، يقدـ اعتذاراتو عن أحداث عنف ليلة األمس.
ب الكثَت من الناس. يف ساعات أثار ىجـو البلطجية على ميداف التحرير غض

الصباح األوُف انتشرت عربات توصيل اعبرائد يف شىت أكباء اؼبدينة، وظهر يف 
صفحات الصحف اؼبستقلة صورًا عجيبة للبلطجية على ظهر اػبيوؿ يقتحموف 
اؼبظاىرة اؼبؤيدة للديبقراطية. ىذه الصور لن تُنسى بسهولة، وغَتت اؼبوقف من 

قاء فبن كانوا يف التحرير ليلة أمس إنو يف ساعات الصباح جديد. قاؿ أحد األصد
األوُف قابل رجاًل وصل لتوه غبماية اؼبظاىرة، وقاؿ لو إف بعد كلمة مبارؾ يـو الثالثاء 
صدقو وكاف مستعًدا للعودة إُف البيت، لكن بعد ما حدث يـو األربعاء، فها قد عاد 

لبعض يقوؿ إف مبارؾ قد سقط فعاًل، إُف الشارع. ىذه اغبالة تعطي الناس األمل، وا
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فهجمة ليلة األمس َف تكن من أعماؿ مبارؾ، بل النظاـ القمعي الذي وباوؿ مرة 
أخرى استخداـ أساليب الفوضى والًتىيب القديبة. مبارؾ قدـ كل التنازالت اليت 

 يبكنو تقديبها. ال يبقى أمامو غَت االستقالة. السؤاؿ ىو: مىت؟ وكيف؟
يـو وسيط، انتقاِف، يـو من االنتظار اؼبتوتر بُت أحداث جساـ  حىت اآلف ىذا

متالحقة وقعت ليلة أمس، ويف انتظار الغد، يـو انطالؽ اؼبظاىرة الكبَتة اليت ستخرج 
يف شىت أكباء مصر. قد تكوف ىذه اؼبظاىرة فاصلة. لكن أواًل، سوؼ نرى ما الذي 

  اؼبيداف مرة أخرى.سيحملو الليل. ردبا يبكننا توصيل بعض الطعاـ إُف
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 مظاىرة حاشدة ونتائج غير واضحة
شهد األمس مرة أخرى مظاىرة حاشدة مألت ميداف التحرير بالكامل بالناس 
الذين راحوا يطالبوف بتنحي مبارؾ. ال بد أف اعبميع تابعوا األحداث على التلفزيوف 

لكن ردبا يبكنٍت تقدٔف صورة ما عن أفضل فبا فعْلت، ومعرفيت دبا حدث ؿبدودة، 
 أجواء اؼبظاىرة.

يـو األربعاء واػبميس كانت منطقة وسط البلد مكانًا صعًبا على األجانب، 
مع انتشار العصابات اؼبؤيدة ؼببارؾ يف الشوارع، وظهور تقارير عن القبض على 

خاًصا أجانب ونقلهم إُف اؼبطار. وكذلك يف بيتنا ظبعت مرة واحدة على األقل أش
يدخلوف الشارع ويسألوف إف كاف ىناؾ أجانب يعيشوف يف البيت، والناس الذين 
وبرسوف الشارع قالوا إنو ال يوجد أجانب ىنا وقالوا ؽبم بقوة بأف يذىبوا. على أساس 
ما ظبعناه يف الشارع وعن طريق اإلنًتنت قررنا أنو من اغبكمة أف ننتقل من ىذه 

ة راقية َف ربدث فيها مصادمات مع البلطجية. من الشقة إُف الزمالك، وىي منطق
سوؼ ينتقل بعضنا إُف التحرير ويقيم اآلخروف يف شقة صديق  -كما اتفقنا  -ىناؾ 

ىناؾ. لكن مع نزولنا الشارع، تبُتَّ أف اؼبوقف اختلف عن ما حسبناه وكبن يف 
تظاىر الشقة. شوارع وسط البلد أصبحت فبتلئة بالناس اؼبتجهُت إُف التحرير لل

مطالبُت بالديبقراطية، وقررنا بشكل تلقائي االنضماـ إليهم. دوف أدْف مشكلة وجدنا 
أنفسنا عند مدخل ميداف التحرير حيث كانت ىناؾ صفوؼ من اؼبتطوعُت يفتشوف 
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بطاقات وجيوب الناس كما كانوا يفعلوف منذ بدء اؼبظاىرات يف التحرير. لكن تغَتَّ 
يف ىذه النقطة قبل يـو ونصف. أقيمت حواجز ضخمة شكل الشارع كثَتًا منذ كنا 

من أسوار مواقع البناء، فُسدَّت مداخل اؼبيداف، وأماـ ىذه اغبواجز خط إضايف من 
السلك الشائك وضعو اعبيش. َف يكن ىذا موقع قتاؿ أساسي ضد عصابات مبارؾ، 

 بل شارع جانيب غَت مهم. 
َتًا، مع توافد سيل دائم من الناس مع دخولنا اؼبيداف، وجدنا األجواء ـبتلفة كث

على اؼبيداف، قادمُت ومعهم اإلفطار للمتظاىرين الذين أمضوا الليلة ىنا، والناس 
يرددوف شعارات ضد مبارؾ، واألجواء متفائلة بسبب االستجابة القوية من الناس 

لى ىذه الذين قرروا االنضماـ اآلف إُف اؼبظاىرات اؼبؤيدة للديبقراطية، الذين أطلقوا ع
 اعبمعة "صبعة الرحيل".

جلسنا يف اػبياـ يف الصنية اػبضراء اليت تتوسط اؼبيداف، وقضينا وقًتا طويالً 
نتحدث مع اؼبتظاىرين ىناؾ. راحت شابة من أسرة غنية تتحدث إلينا بلغة إقبليزية 
أمريكية سليمة، قبل أف تكتشف أننا نتحدث العربية، وقالت لنا إف ليلة الثالثاء مع 
إلقاء مبارؾ لكلمتو، كانت مستعدة لقبوؿ العودة إُف بيتها، لكن بعد اؽبجـو من 
العصابات اؼبوالية ؼببارؾ باػبيوؿ واعبماؿ )ىذه الصور ؽبا تأثَت قوي حًقا( قررت أف 
، ألنو من الواضح ؽبا أف الرئيس وباوؿ خداع الناس. كما قالت إف الناس  تعود اليـو

ىر بينما أحواؽبا اؼبادية جيدة، قالت إهنا َف تأت  ىنا سألوا عن سبب قدومها للتظا
لنفسها، بل ألجل الناس الذين يعانوف من ىذا النظاـ، وأف النظاـ وباوؿ أف هبعل 

 اعبميع يفكروف يف مصاغبهم الضيقة كي ال يشاركوا يف أي عمل صباعي. 
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وىناؾ امرأة يف أواسط العمر، ىي قطًعا ليست من الطبقات الغنية مثل 
األوُف، قالت إف خطاب مبارؾ الثالثاء اؼباضي كاف ىدفو أف يستعطف الناس كما 

. وقالت: "نفس الفيلم شغاؿ، تكراره بيكشف  ٜٚٙٔفعل عبد الناصر يف عاـ 
كذبو". يـو األربعاء، بعد خطاب مبارؾ الذي قاؿ فيو إنو ال ينتوي الًتشح مرة 

وردبا كاف ليستمر وينتشر ىذا أخرى للرئاسة، شهدت القاىرة حالة مزاجية جيدة، 
اإلحساس لوال اؽبجـو على التحرير. إال أف ؿباولة االستمرار يف السياسة القديبة، 
سياسة الًتىيب والقمع يف الوقت نفسو لنزع الناس من التحرير، أدت إُف نتيجة 
عكسية بكل وضوح، على األقل يف أوساط اؼبناصرين للديبقراطية الذين أعجبتهم 

ألوُف كلمة مبارؾ. ىناؾ رواية أخرى للمسألة، ىي أف أولئك الذين ينحازوف للوىلة ا
للنظاـ يف كل األحواؿ واؼبتشككُت يف التغَت السياسي السريع ىم من أيدوا الكلمة، 
على سبيل اؼبثاؿ ىناؾ صديقة من اإلسكندرية ربدثت إليها على التليفوف، كانت 

الناس أف تعود إُف بيوهتا وأف يعود البلد  تأمل أف يبقى الوضع سلمًيا وقالت إف على
 إُف العمل.

الناس على ىذه الشاكلة ال بد أهنم صدقوا ضبلة التضليل اليت شنها التلفزيوف 
اؼبصري باألمس وتأثروا هبا. َف أسبكن من متابعة التلفزيوف يف اؼبيداف طبًعا، لكن ما 

ء تنتشر عن أف أعداد الناس يف ظبعتو يف اؼبكاؼبات التليفونية اتضح منو أف ىناؾ أنبا
اؼبيداف قليلة وأف اػبالفات بينهم كثَتة. ضبلة التضليل ىذه َف تقتصر على التلفزيوف 
اغبكومي، بل انتشرت إُف حد ما يف اؼبيداف أيًضا. على مدار فًتة العصر تابعت شابًا 

ي راح يورط الناس يف مناقشات يثَت فيها تساؤالت حوؿ ما سيحدث يف حالة تنح
مبارؾ وإف كاف الناس مستعدين لالتفاؽ والعودة إُف بيوهتم يف أماف، وإف كانت 
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الطلبات واقعية، ويصور للناس أف اغبكومة قدمت بالفعل تنازالت واستجابت 
لطلبات كثَتة وأف تصميم اؼبتظاىرين يف اؼبيداف أصبح ال نفع منو. إصراره على 

تكرر، وليس آراءه نفسها، ىو ما أقنعٍت مناقشة وإثارة ىذا الكالـ مع الناس بشكل م
أنو ـبرب ألمن الدولة جاء ىنا لبث الشك والفرقة يف صفوؼ اؼبتظاىرين، ويبدو أنو 
قبح يف ذلك مع البعض، لكن أغلب الناس كانوا عاقدين العـز على البقاء 

 ومصممُت.
األكثر تصميًما يف من قابلت ىي سيدة من سوىاج، أجرت صحافية 

ا مقابلة. ألهنا ال تتحدث اإلقبليزية والصحافيوف ال يتحدثوف العربية، بلجيكية معه
ترصبت ؽبا. ىي أرملة وأـ البنُت جاءت هبما إُف ىنا يـو الثالثاء لالنضماـ إُف 
اؼبليونية. ىي غَت متعلمة ويبدو أهنا ال تعرؼ القراءة والكتابة. بعد أف مات زوجها 

قتها، وىو شيء وبدث كثَتًا إف كنت ال فتحت وكالة للسفريات لكن اغبكومة أغل
تعرؼ وسائط أو تدفع رشاوى كافية. أعلنت أهنا لن ترحل حىت يرحل مبارؾ، وحىت 

قالت إهنا ستبقى ىنا  يسقط نظاـ الفساد والرأظبالية وحىت تصبح السلطة للشعب.
من أجل اغبرية، ومن أجل الكرامة، وحىت تشعر بأف البلد بلدىا. بكلمات قليلة 

نت من بلورة اإلحساس الذي تركن إليو ىذه اغبركة الديبقراطية، اإلحساس سبك
بالكرامة والقوة النابعُت من القدرة على قوؿ كلمة ال وازباذ موقف غبماية اؼبرء 
غبقوقو، واإلحساس بأف ىذا البلد احملكـو منذ زمن طويل بنظاـ عميل استغالِف، 

ف ىذا اإلحساس بوضوح بالغ ِف يبكن أف يعود إُف الشعب من جديد. صاغ رجال
فيما بعد، يف اليـو نفسو، عندما ذىبنا عبلب اؼباء )ماء الشرب متوفر بكثرة يف 
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سنة، إحنا اللي عملنا كده ؼ  ٖٓاؼبيداف(. قاال: "مش حسٍت مبارؾ ىو اللي قمعنا 
 نفسنا بسكاتنا. خالص اتعلمنا نتكلم".

يت على مدار اليـو من اؼبيداف فيما يلي رسائل نصية أرسلتها إُف دانييال زوج
 ونشرهتا ىي:

: رأيت اآلف رجاًل سلفًيا بلحية طويلة يساعد نواؿ السعداوي )أبرز ٖ٘:ٔٔ
شخصية نسوية مصرية( يف العثور على مكاف مريح لتجلس يف الصنية وسط ميداف 

 التحرير.
: صالة اعبمعة يف التحرير، بعدىا صالة اعبنازة على أرواح الشهداء. ٖ٘:ٕٔ

 اؼبيداف فبتلئ بالناس. مشهد مذىل.
: انتهاء الصالة الثانية. اعبميع، من يصلوف ومن ال يصلوف، واقفوف، ٓ٘:ٕٔ

يهتفوف "يسقط يسقط حسٍت مبارؾ" "ارحل" "مش ىنمشي، ىو يبشي". اؼبيداف 
فبتلئ لدرجة أف القادمُت إُف اؼبيداف سيتوزعوف على الشوارع والكباري احمليطة 

 باؼبيداف.
: عمرو موسى وباوؿ للمرة الثانية دخوؿ اؼبيداف ويفشل بسبب كثرة ٖٗ:ٗٔ

الناس الذين سدوا اغباجز الذي سيمر بو. عاد أدراجو مرة أخرى. لنرم إف كاف 
 سيتمكن من الوصوؿ إُف اؼبنصة.

: الناس تنتظر دخوؿ عمرو موسى، نقاش ؿبتدـ بينهم. بعضهم يرونو ٕٓ:٘ٔ
 : "مش عايزين بتوع سياسة، دي ثورة شعبية".رئيس مصر القادـ. البعض يقولوف
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حشود ىائلة تعلن عن مطالبة بالكرامة واغبرية وأف البلد بلدىم يـو اعبمعة. 
لكن اغبكومة َف تتحرؾ، باستثناء بياف لنائب الرئيس بأف مبارؾ قد زبلى عن سلطاتو 

يبدو أف  بالفعل لكن ال يبكنو اإلعالف عن ذلك رظبًيا نظرًا إُف الظروؼ الراىنة.
النظاـ مصمم اآلف على البقاء، أف يقدـ تنازالت قليلة ىنا وىناؾ، مع االحتفاظ 

 بالنخبة القديبة مسؤولة عن الدولة. 
من مث غادرنا ميداف التحرير عائدين إُف الشقة )اليت أصبح الوصوؿ إليها اآلف 

ا اؼبتظاىروف( يف آمًنا سباًما ألهنا على مسافة شارع واحد من اؼبنطقة اليت يسيطر عليه
حالة مزاجية ىادئة. لكن صحف الصباح التاِف عرضت صورة ـبتلفة. حىت األىراـ 
اؼبوالية للحكومة وضعت مظاىرة األمس يف صفحتها األوُف )رغم أهنم قالوا "مئات 
اآلالؼ" وليس "ماليُت" مثل الصحافة اؼبستقلة(، والصحافة اؼبستقلة غطت 

. االنطباع الذي قدموه ىو أف التغيَت يتم اآلف وأنو ال مظاىرات التحرير تغطية موسعة
طريق للعودة إُف النظاـ القدٔف. كما أعلنوا أف "صبعة الرحيل" ستأيت بعد "أسبوع 

 الصمود" من اغبركة اؼبطالبة بالديبقراطية.
لقد أعطت الثورة اؼبشاركُت فيها روًحا ىائلة، لكن كاف أثرىا ثقياًل أيًضا، 

مثقلُت ذىنًيا. )ع( الذي كاف يسَت معنا وكبن يف طريق العودة من  وأصبح الكثَتوف
يناير( عندما بلغ العنف  ٕٛالتحرير قاؿ إف صديقتو قُتلت يـو اعبمعة الدامية )

ذروتو، وأنو بعد ذلك َف يعد يعرؼ ما ىو إحساسو. يقوؿ إنو يتلو الشهادة كل 
 (.ساعة ألنو يتوقع اؼبوت يف أي غبظة )وىو ليس متديًنا

يوًما اؼباضية. فيما  ٔٔيبكن أف تتعلم ثورات اؼبستقبل الكثَت من أحداث الػ 
 يلي بعض الدروس اؼبستفادة اليت تعرفت عليها من اؼبتظاىرين:
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من اعبائز أف تظهر حركة شعبية حقيقية لكن تتطلب بعض التنظيم والدعم  -
ف ؼبدة طويلة ىو اإلعالمي. الدعم اإلعالمي ُمقدـ من اعبزيرة. نقص التنظيم كا

ها عن طريق اعتقاؿ أو اغتياؿ قادهتا، فال وقفالسند اغبقيقي للحركة ألنو ال يبكن 
يوجد للثورة قادة، وىناؾ أشخاص كثَتوف يف التحرير ال يريدوف قادة. يريدوف السلطة 
للشعب. يريدوف قادة منتخبُت يف انتخابات برؼبانية حرة. إال أف ىذه التفاعالت على 

الشعيب تعٍت أنو بينما يبكن للمتظاىرين صبع القمامة واغبفاظ على النظاـ  اؼبستوى
فال يبكنهم عمل مناورات  -وكلها إجراءات ابنة اللحظة -والدفاع عن أنفسهم

تكتيكية، بينما اغبكومة تستعُت جبملة من التكتيكات العديدة واؼبتعارضة يف أغلب 
 األحياف تستهدؼ السيطرة على الثورة.

د أف تتمكن اغبركة الثورية من احتالؿ مواقع اإلعالـ اغبكومي. كوف ال ب -
ماسبَتو يف يد اغبكومة منح النظاـ أداة قوية. يف الواقع أرسل اؼبتظاىروف من 
اإلسكندرية رسالة إُف القاىرة، يقًتحوف فيها أف وبتل متظاىرو التحرير مبٌت اإلذاعة 

سافة قريبة من اؼبيداف( يعٍت ىجوًما والتلفزيوف. لكن احتالؿ اؼببٌت )وىو على م
ـبططًا بعناية، كما أف اؼبتظاىرين سلميُت وعفويُت لدرجة ال يبكنهم معها القياـ 

 هبجـو كهذا.
ربتاج اغبركة الثورية إُف مكربات صوت ذات جودة عالية. فسوء جودة  -

مكربات الصوت يف التحرير على اؼبنصات ذبعل من اؼبستحيل أف يتشارؾ صبيع 
 ٓ٘ؼبتواجدين يف اؼبيداف يف اػبطب والرسائل اليت تُبث. مع جلوسك على مسافة ا

 مًتًا من إحدى اؼبنصات، ال يبكنك فهم ما يُقاؿ عندىا.
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 يوم األنباء المتضاربة
مع عوديت إُف شقة صديقي اؼبصري يف اعبيزة بعد يـو زرت خاللو أشخاًصا  

لقاىرة، َف يعد ىناؾ ما أفعلو إال مشاىدة األخبار، واألخبار كثَتين يف ـبتلف أكباء ا
 متناقضة.

، إذ قاؿ مبعوث الواليات اؼبتحدة اػباص إنو هبب أف  وصلت أسوأ أخبار اليـو
يبقى مبارؾ يف السلطة لإلشراؼ على التحوؿ السياسي السلمي. ]لكن يف اؼبساء 

ا فعلتو حكومة مبارؾ يف أعلنت واشنطن أف ىذا ىو رأيو الشخصي[. ومع معرفة م
الشعب يف األياـ األخَتة، مع قتلهم بالرصاص وترىيبهم بالسماح بعمليات هنب 
موسعة، وخداعهم بشكل فبنهج على شاشات التلفزيوف اغبكومي، فهذه غلطة قاتلة 
جِّل مبارؾ فضائحي  قد تفتح الباب أماـ النظاـ اغباكم لتثبيت شرعيتو من جديد. س 

ن تقدير، وافًتاض أنو من بُت كل الناس يعترب الشخص اؼبناسب وإجرامي على أحس
 لضماف التحوؿ الديبقراطي، فهذا وىم كبَت وتضليل.

. َف  لكن ىناؾ أخبارًا أخرى أفضل. كانت اؼبظاىرات يف التحرير كبَتة اليـو
تظهر أي بوادر لعودة اؼبتظاىرين إُف بيوهتم. واؼبتظاىروف فّوضوا ؾبموعة من عشر 

عامة للتحدث باظبهم، وىو ما سيسهل بعض اؼبناورات التكتيكية شديدة  شخصيات
األنبية على مدار األياـ واألسابيع القادمة. وعلى النقيض من التلفزيوف اؼبصري، فإف 

تكتب بشكل إهبايب  -حىت بعض الصحف اغبكومية وىو ما أدىشٍت  -الصحافة 
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غباكم أبعد العديد من وجوىو سيئة للغاية عن اؼبظاىرات. اغبزب الوطٍت الديبقراطي ا
السمعة عن أمانة سياسات اغبزب، ومنهم ابن حسٍت مبارؾ، صباؿ مبارؾ. الرئيس 
اعبديد ألمانة السياسات ىو حساـ بدراوي، وىو أحد الشخصيات القليلة احملًتمة يف 
اغبزب. كاف قد خسر يف االنتخابات الربؼبانية السابقة بسبب واحدة من أبشع 

لتزوير يف االنتخابات اليت كانت كلها تزوير، على كل حاؿ، قد يُرى ىذا حاالت ا
األمر على أنو بادرة حسنة، لكن األرجح أنو ؾبرد تنازؿ آخر صغَت وسطحي، إلبقاء 
النخبة اغباكمة يف السلطة. اغبزب الوطٍت كما نذكر ليس حزبًا سياسًيا باؼبعٌت 

 طوية.الصحيح للكلمة، بل ىو كياف تابع غبكومة سل
، مع أمطار خفيفة من حُت إُف آخر،  الطقس اليـو بارد والسماء ملبدة بالغيـو
. القاىرة تعود إُف اغبياة الطبيعية يف كل مكاف عدا  وىو ما يعكس الطبع اؽبادئ لليـو
ميداف التحرير، الشوارع مرة أخرى فبتلئة بالناس والسيارات واؼبتاجر مفتوحة. اغبالة 

مبارؾ بو اؼبصريُت، وىناؾ مصريوف كثَتوف يرحبوف هبذا األمر، الطبيعية ىي ما وعد 
 ٕٛوىناؾ آخروف كثَتوف خرجوا وتصدوا لقوة الشرطة القاسية يـو صبعة الغضب يف 

يناير )واليت وباؼبناسبة كانت أكرب مظاىرة يف تاريخ مصر، لكن بسبب انقطاع 
ليـو إُف اإلعالـ(. لكن اإلنًتنت واؽبواتف احملمولة، َف تصل الكثَت من صور ذلك ا

اغباؿ الطبيعية لألمور تصب يف صاٌف اؼبتظاىرين يف التحرير ومن يدعموهنم، إذ تبُتَّ 
 اآلف أهنم ال وبدثوف أي فوضى.

ليس من الواضح على اإلطالؽ االذباه الذي ستسَت فيو األمور من ىنا. 
ن التنازالت الواضح ىو أف النظاـ تصدى لتهديد الثورة اؼبفاجئ بواسطة مزيج م

الصغَتة وأعماؿ الًتىيب، ووباوؿ اآلف البقاء حىت هتدأ األمور. سواء قبح، أو إف 
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استمرت الضغوط بقوة من أجل تغيَت ديبقراطي حقيقي، فهذا ما سوؼ تكشف عنو 
األياـ. لكن حىت يف أسوأ اغباالت، مع بقاء النظاـ القدٔف، على حد قوؿ صبيع 

ُف األبد، وشعبها لن وُبكم مرة أخرى كما كاف أصدقائي، فإف مصر قد تغَتت إ
 وُبكم قبل أسابيع قليلة.

أخذت تاكسي ىذا الصباح مع صديقي األوريب واذبهنا من وسط البلد، إُف 
اعبانب اآلخر من النيل، مث افًتقنا ليقابل كل مّنا بعض أصدقائو. يف إمبابة قابلت 

ؾ ليلة الثالثاء قبحت يف إقناع )ىو مصري وىي أمريكية(، قاال إف خطبة مبار  زوًجا
الكثَت من الناس يف اؼبنطقة وإهنم أصبحوا يثقوف يف أف كل شيء سيعود إُف نصابو 
الصحيح وإف اغبكومة ستفعل كما وعدت. الزوج اؼبصري: "الغريب أف األكثر 
اضطهاًدا وحرمانًا على إيدين مبارؾ ىم اللي عندىم استعداد دلوقت لتصديقو". ىو 

من بُت من اذبهوا إُف التحرير ؼبساندة اؼبتظاىرين بعد أف ظبعوا مباشرة نفسو كاف 
باؽبجمات اليت يتعرضوف ؽبا تتقلب حالو باستمرار بُت اإلحباط واألمل، على حسب 

 طبيعة األخبار اليت يتلقاىا.
من إمبابة مضيت إُف صاحيب يف اعبيزة حيث سبكنت أخَتًا من تغيَت مالبسي 

رحلة متوترة، إذ بث اإلعالـ اغبكومي الكثَت عن العمالء  دبالبس نظيفة. كانت
األجانب الذين وبرضوف ويدفعوف النقود للناس يف التحرير، ويف عدة حاالت قُب ض 
م صحافيوف أجانب. َف أواجو أي أعماؿ عدائية، وال  على أجانب وُرحِّلوا، وىوج 

ميس، عندما كنا يف حىت أسئلة غبية. لكن كنت خائًفا فبا حدث يـو األربعاء واػب
الشقة بوسط البلد، نسمع صوت الرصاص والشجار والصياح، ويف مرة واحدة على 
األقل الناس فتشوا أجانب كانوا وباولوف دخوؿ شارعنا )لكن الشارع كاف ؿبروًسا 
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بشكل جيد وسكانو َف يدعوا أيًا من مثَتي الشغب يدخلوف(. مرت فًتة قبل أف 
ن حدث شيء غريب يف أثناء سَتي مع صديقي يرحل إحساس اػبوؼ ىذا. لك

. أوقفنا ضابط شرطة يف الزي الرظبي وقاؿ لنا إف اثنُت  اؼبصري يف ميداف اعبيزة اليـو
أو ثالثة من األشخاص يف ثياب مدنية سألوا عنا ويريدوف السَت خلفنا. سألمنا 

ى ما يراـ الضابط إف كنا كبتاج إُف مساعدة أو ضباية؛ شكرناه وقلنا إف كل شيء عل
وال كبتاج إُف مساعدة. ليس عندي أي تفسَت، لكن شكرًا لك يا حضرة الضابط، 

 ال أريد أف يرحلوٓف من مصر، جئت بإراديت وغًدا سأرحل بإراديت.
يستمر اؼبصريوف يف االنقساـ حوؿ ـبتلف األحداث، لكن ىناؾ خالفًا أقل 

يس بشكل حاسم، إف كاف يف الشوارع عن اغباؿ قبل يومُت. ىناؾ فريق يؤيد الرئ
اؼبوضوع يصب يف مصلحتهم الشخصية، أو من واقع اإليباف بالزعماء األقوياء، أو 
خوفًا من الفوضى، وىناؾ فريق آخر ينتقد الرئيس والنظاـ لكنو متفائل ومستعد 
لقبوؿ التنازالت اليت قدمتها اغبكومة. التحوالت اليت سيشهدىا ىذا الفريق وذاؾ 

واألسابيع القادمة سيكوف لو نتيجة حاظبة، وىناؾ فريق ىو فريق  على مدار األياـ
الثوار، إما يدعم اؼبظاىرات يف التحرير أو يقف داخلها اآلف. )ب( الذي عاد إُف 

يناير قاؿ ِف على اؽباتف إنو نادـ  ٕ٘بلده يف الريف بعد مشاركتو يف مظاىرات 
، ألف "أشرؼ الناس يف مصر بشدة على أنو َف يكن يف القاىرة يف األياـ اؼباضية

 موجودين يف التحرير دلوقيت".
ىناؾ سبب نفسي مهم وراء ىذا االنقساـ. أعلن باألمس نائب الرئيس عمر 
سليماف أف "مبارؾ والدنا"، يف عبوء إُف خطاب نابع من أفكار اغُبكم األبوي، حيث 

اؼبشاعر األب واجب االحًتاـ حىت لو اختلفت معو. ىذه خطة ماكرة تستغل بعض 
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ت بشكل أودييب  العميقة يف نفوس الناس، لكن مشاعر الكثَت من اؼبصريُت تغَتَّ
مدىش. )ـ( يقوؿ إف ىذه الثورة أشبو ما تكوف بفكرة قتل األب الفرويدية. عن 
طريق القتل الرمزي لألب السلطوي لألمة، يربح الناس استقالؽبم كأفراد مستقلُت 

 بذواهتم.
رت مكتب إحدى الصحف اؼبستقلة اؼبصرية، وصوهتا  يف الطريق إُف اعبيزة ز 

كاف بالغ األنبية على مدار فًتة األسبوع والنصف اؼباضيُت. كانت اؼبكاتب مزدضبة 
مع ربضَت احملررين لطبعة الغد، والصحافيوف يؤيدوف الثورة بشدة. ربدثت إُف 

ة(. مثل بعضهم، وسألتهم عن توقعاهتم )وأنا أعرؼ أف توقعايت قد ثبت خطؤىا بشد
، أعربوا عن مزيج من التشاـؤ اؽبادئ  أغلب الناس الذين ربدثت معهم اليـو
واإلحساس بكل فخر بالقدرة على اإلقباز. قالوا إف يف أسوأ اغباالت )مع استمرار 
حسٍت مبارؾ يف السلطة( فقد تغَتت مصر إُف األبد، وتعلم الناس اجملاىرة دبا عندىم 

م اليد العليا يف التغيَت وأف بإمكاهنم التصدي لقسوة من مظاَف، وعرفوا كيف تكوف ؽب
الشرطة، وأهنم قادروف على ربمل مسؤولية حالتهم القائمة. ىذا يف حد ذاتو ثورة. 
لكنو غَت كاٍؼ، واإلعالـ اغبكومي يهدد ىذه اغبالة ببث نظريات اؼبؤامرة الكثَتة 

كلها أساليب   ونشر اؼبخاوؼ حوؿ وجود جواسيس ومصاٌف أجنبية وفوضى، وىي
للحكم يف العاَف العريب سبرس عليها اغبكاـ طوياًل. سوؼ ُتظهر األياـ واألسابيع 

 التالية حجم التغَتات السياسية اغبقيقية اؼبلموسة اليت يبكن ربقيقها.
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 بعض النتائج األولية من الثورة المصرية -"الموضوع سيطول" 
صر. وأنا جالس يف مطار القاىرة بانتظار رحليت إُف اليـو ىو يـو رحيلي عن م

فرانكفورت، ىذه ىي اؼبرة األوُف يف أثناء الرحلة اليت أندـ فيها على شيء، أندـ على 
أنٍت أغادر اليـو ولست باقًيا. قلت لكل مصري قابلتو اليـو إنٍت ال أىرب، بل أعود 

اف ىذا الكالـ ألقنع نفسي ال إُف عملي يف اعبامعة وإنٍت سأعود قريًبا. لكن ردبا ك
ألقنعهم. صديقي األوريب الذي جاء مثلي إُف ىنا االثنُت اؼباضي باٍؽ ألسبوعُت 
آخرين. صديقيت األمريكية يف إمبابة قالت ِف إهنا ربن إُف العودة إُف أمريكا منذ 
 شهور وإُف أف ترى والديها وأسرهتا مرة أخرى، واغبكومة األمريكية مستعدة ألف تدفع

ؽبا مقابل رحلة العودة إُف أمريكا، لن تذىب اآلف، ال يبكنها الذىاب؛ ىذا البلد 
بلدىا، وىي مرتبطة بالناس كثَتًا، خصوًصا زوجها. قبل يومُت، قُب ض عليو وىو عائد 
ز أربع ساعات، واستجوبوه وعذبوه بالصدمات الكهربية. وأصبح  من التحرير، واحُتج 

اؼبضي قدًما. كيف تًتكو وترحل؟ لكن اليـو ىو يـو مصمًما أكثر من أي وقت على 
رحيلي، وكنت قد خططت أف آيت ؼبدة أسبوع مث أعود ألفعل ما بوسعي كي أتوصل 
إُف فكرة متوازنة عن اؼبوقف يف مصر يف اؼبناقشات الدائرة يف أؼبانيا وفنلندا. سوؼ 

أؼبانية(، ويـو  أجري غًدا مقابلة على اؽباتف مع دويتش الند راديو )ؿبطة إذاعية
الثالثاء سأربدث يف ىليسنكي يف فنلندا عن الثورة أماـ اعبمهور. اآلف، أشعر أف 
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االحتفاظ بالضغط الدوِف قويًا على اغبكومة اؼبصرية ىو أمر بالغ األنبية، وسأبذؿ 
 قصارى جهدي.

َف يبق الكثَت ألتكلم عنو فبا رأيتو يف القاىرة، لكن ردبا يبكنٍت التوصل اآلف 
 ُف بعض النتائج األولية عن األسبوع الذي قضيتو.إ

صباح اليـو يف القاىرة اتسم بعودة اغبياة الطبيعية إُف كل شيء عدا ميداف 
التحرير نفسو، حيث تستمر اؼبظاىرات. الشوارع ىناؾ اآلف فبتلئة بالناس من جديد، 

بق يُت كنت وقد رحل اػبوؼ الذي مأل الشوارع خالؿ األياـ القليلة اؼباضية. إذا 
 ألنزؿ اليـو أسَت يف شوارع القاىرة وأربدث مع الناس وأستشعر األجواء على طبيعتها.

فبا أعرفو من جوليت القصَتة صباح اليـو يف اعبيزة والدقي، أرى أف الناس ما 
زالوا منقسمُت، لكنهم أيًضا على استعداد لتغيَت آرائهم. مع انتقاِف بالتاكسي أنا 

 الدقي، تبينت أف سائق التاكسي ىبرج إُف الشوارع ألوؿ مرة وصديقي اؼبصري إُف
يناير، ويؤمن سباًما دبا يقولو لو تلفزيوف اغبكومة، لكن صديقي، الصحايف،  ٕٗمنذ 

قاؿ لو حقيقة ما وبدث، وسرعاف ما غَّت السائق رأيو، وتذكر الكراىية القديبة اليت 
الت االقتصادية، األسباب اليت أدت يشعر هبا إزاء النظاـ القمعي، والفساد، واؼبشك

إُف خروج الناس إُف الشوارع األسبوع اؼباضي. ىنا جزء كبَت من الناس يبدو أهنم 
مستعدوف لتغيَت آرائهم بسهولة، وإذا غَّت الكثَت من أولئك الذين خرجوا إُف الشوارع 

صاٌف اغبياة يناير، وأيًضا من مكثوا يف بيوهتم، إذا كانوا قد غَتوا آراءىم ل ٕٛيـو 
الطبيعية يف األياـ اؼباضية، فقد كانوا يتوقعوف أف تتحسن األوضاع اآلف، وإف َف 
رجَّح أف يغَتوا آراءىم ثانية. ىذا ىو االنطباع الذي أحسستو من 

ُ
وبدث، فمن اؼب

 ٔٔسائق التاكسي الذي أقلٍت إُف اؼبطار من الدقي. ىو بدوره َف يغادر بيتو ؼبدة 
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على نفسو، لكن ألنو كاف يشعر أف البقاء يف البيت يساعد على يوًما، ليس خوفًا 
ضباية أسرتو. كاف متشكًكا كثَتًا فيما يقولو التلفزيوف اؼبصري، لكنو يتوقع أف تتحسن 

 األوضاع اآلف. ماذا سيفعل ىو وغَته إف َف تتحسن األوضاع؟
من عندما جئت إُف القاىرة قبل أسبوع، توقعت أف تسَت الثورة على مسار 

اثنُت، إما االنتقاؿ الناجح كبو الديبقراطية مع قلب النظاـ القدٔف كما حدث يف أوروبا 
الشرقية، وإما إطالؽ النار على اعبميع وقتلهم كما حدث يف الصُت. مرة أخرى، كاف 
توقعي خاطًئا )رغم أف اغبكومة حاولت فعاًل عمل عملة الصُت مرتُت، لكن فشلت( 

 قيًدا يتشكل أمامي.واآلف ىناؾ شيء أكثر تع
السؤاؿ اغبقيقي ىو: ىل ستتحسن األوضاع أـ ال؟ دبعٌت آخر: ىل الثورة 
قباح أـ فشل؟ وكيف يبكن قياس قباحها؟ إذا كاف القياس بالروح اؼبعنوية العالية 
وإحساس الكرامة الذي يشعر بو من يقفوف ضد النظاـ بتصميم، فهي ناجحة. وإذا  

عوا بعد صبعة الغضب مرة ثانية ؼبزيج من اػبوؼ كاف بالتحوؿ العاطفي ؼبن خض
واإلعجاب بكلمات الرئيس اللطيفة، فهي فاشلة. إذا أدت الضغوط الداخلية 
والدولية على اغبكومة اؼبصرية إُف تغيَت سياسي مستداـ، فسوؼ تنجح. لكن لن 
يكوف بالقطع قباًحا سهاًل، والضغط اؼبستمر بشكل دائم مطلوب، كما قاؿ )ؾ( ِف 

 ذا الصباح "اؼبوضوع سيطوؿ".ى
يف الدقي زرت صديقُت، )ؾ( من أوروبا وىي من أمريكا الالتينية، االثناف 
مصمماف على البقاء يف مصر. كاف )ؾ( يف ميداف التحرير ليلة األربعاء عندما ىاجم 
البلطجية اؼبتظاىرين، وأمضى الليلة وبمل اؼبصابُت إُف اؼبستشفى اؼبيدآف. يقوؿ: "ما 

ٍت حًقا ىو احتماؿ أف يرحل مبارؾ ووبل ؿبلو عمر سليماف الذي سيتمسك يقلق
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بالسلطة دبوافقة األمريكاف. ىو أسوأ من فيهم". يف حاؿ حدوث ىذا، فهو وباوؿ أف 
يستخرج لصديقتو تأشَتة الشينجن إُف أوروبا، ألف لو قبحت ضبلة عمر سليماف ضد 

ؼ يأيت يـو هُبرباف فيو على "العناصر األجنبية" و"األجندات" واستمرت، فسو 
 اؼبغادرة.

ال بد من ذكر القليل عن مشاركة األجانب يف الثورة. مثل اغبرب األىلية 
اإلسبانية، تعاطف الكثَت من األجانب مع الثورة اؼبصرية، وأغلبهم يعيشوف يف مصر 
منذ زمن طويل، فشاركوا يف النضاؿ من أجل الديبقراطية. كاف نضااًل متناقًضا من 

عض األوجو، ألف التلفزيوف اغبكومي استغل وجود األجانب يف ميداف التحرير لنشر ب
نظريات مؤامرة ؾبنونة عن وجود أجندات أجنبية وراء اغبركة الديبقراطية. كالـ عن 
ربالف ضد مصر.. ىذا ما يريد التلفزيوف من الناس أف يصدقوه، من أجندات 

س. أكثر نظريات اؼبؤامرة جنونًا أظبعها منذ إسرائيلية وإيرانية وأجندات زبص حركة ضبا
زمن طويل. لكن لألسف نظريات اؼبؤامرة ال ربتاج إُف أف تكوف عاقلة كي يصدقها 

 الناس. 
لكن لنعود إُف أرض الواقع، إذا كانت الثورة قد علمتٍت شيًئا واحًدا، فهو أف 

ألفضل؛ لقد الشعب اؼبصري ال يتطلع إُف أوروبا أو أمريكا كنماذج للمستقبل ا
أظهروا أهنم يقدروف على زبي ل مستقبل أفضل من صنعهم )دبساعدة ىامة من 
تونس(. مقارنة حبكوماتنا وكالمها الكثَت بال فعل عن الديبقراطية واسًتضاء الطغاة، 
فقد قدـ اؼبصريوف للعاَف مبوذًجا عن اغبرية والشجاعة اليت نتطلع إليها صبيًعا كمثاؿ. 

عجاب واالحًتاـ ىو ما جذب الكثَت من األجانب إُف ميداف ىذا اإلحساس باإل
 التحرير على مدار األياـ القليلة اؼباضية، وأنا منهم.
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بصفيت باحثًا أنثروبولوجيًّا حبث طوياًل يف ظاىرة اؼبوالد يف مصر، الحظت 
عنصرًا احتفالًيا مدىًشا يف اجملاؿ الثوري دبيداف التحرير. ىذه ليست فقط مظاىرة 

ظاـ قمعي ومطالبات باغبرية، اؼبيداف يف حد ذاتو ىو اغبرية، ىو غبظة حقيقية ضد ن
وفعلية معيشة من اغبرية والكرامة اليت تطالب هبا اغبركة الديبقراطية، من مثم فهذه غبظة 
متناقضة، ألف تفردىا البالغ والواضح )ىناؾ إصباع على عدـ ترديد أي شعار حزيب يف 

إال أهنا غبظة انتقالية عابرة، ألف حىت يف أكثر السيناريوىات  اؼبيداف( وقوهتا ال تعٍت
قباًحا ال يبكن إال أف تتبعها فًتة انتقالية طويلة، وخطط ومفاوضات وسياسات 
حزبية، أي شيء إال غبظة الوقوؼ صباعة والتجرؤ على قوؿ "ال" أخَتًا. لكن بفضل 

توصل إليها  لة للهزيبة، ما إفالطبيعة اليوتوبية الفاضلة ؽبذه اللحظة، فهي غَت قاب
الناس، فال يبكن مسحها من عقوؽبم من جديد. ستبقى ذبربة يتطبع هبا جيل 

 بأكملو، دبختلف ألواهنا ومن ـبتلف وجهات النظر اليت أدركتها وأؼبَّت هبا.
إال أنو من جانب آخر، فإف العالقة بُت ما ىو عابر وما ىو دائم عالقة ىامة 

ت أمرًا سريًعا، بل تتطلب اإلصرار البالغ. البعض لديهم ىذا للغاية. الثورة ليس
اإلصرار، ويستمر اؼباليُت يف التظاىر )تذكروا أف يف اإلسكندرية واؼبدف الكربى يف 
األقاليم صبيًعا ىناؾ مظاىرات قائمة أيًضا(، إال أف ىناؾ آخرين كاف لديهم من 

يناير ليقولوا "ال" بصوت  ٕٛالغضب والطاقة ما يكفي للخروج يـو صبعة الغضب 
مرتفع، لكن ليس لديهم اإلصرار على ربمل إغراء خطاب الرئيس يـو الثالثاء اؼبوافق 

فرباير عندما أظهر مبارؾ نفسو إنسانًا أخالقًيا، ؿبارب قدٔف مصمم على أف يبوت  ٔ
ويُدفن يف تراب وطنو. قاؿ ِف صحايف إف ىذه ىي أوؿ مرة يظهر من مبارؾ جانب 
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بل وكأف تلميحو إُف أنو قد يبوت يوًما ما قد أدى إُف تعاطف الكثَت من  أخالقي،
 الناس معو.

نعود إُف الكالـ عن األجياؿ.. ىذه الثورة أُطلق عليها ثورة الشباب من 
اعبميع، سواء من اؼبتظاىرين أنفسهم أو من اإلعالـ اغبكومي أو اإلعالـ الدوِف. 

الطبيعة التقدمية للحركة، وقد تعٍت أيًضا وصف ىذه الصفة ؽبا معاٍف كثَتة، قد تعٍت 
اغبركة بأهنا غَت ناضجة، يف اغبالتُت، ويف رأيي كما رأيت اغبركة بنفسي، فهي ليست 
حركة شبابية، ىناؾ أفراد من صبيع األعمار يساندوف الثورة، مثلما كاف ىناؾ ناس من 

تظاىرين من الشباب، صبيع األعمار يعارضوهنا أو ؽبم فيها رأياف. ولو أف أغلب اؼب
 فالسبب ىو أف أغلب اؼبصريُت صغار السن.

أتأمل كيف ينقسم اؼبصريوف حوؿ ثورهتم، من اؼبهم أف نرى كم قدـ ِف 
مصريوف كثَتوف تفسَتات نفسية للثورة. التفسَت األبسط بشأف ربو ؿ الكثَتين من 

مساندة الرئيس  الذين خرجوا إُف الشوارع يـو صبعة الغضب لكن َف هبدوا غضاضة يف
فرباير(، ىو أف اؼبصريُت عاطفيوف ويتفاعلوف عاطفًيا  ٔبعد كلمتو إثر اؼبليونية )

بسرعة، وبشكل غَت قابل للتنبؤ. )لكن أعتقد أف ىذه النظرية بسيطة بشكل ـبل، 
 فال تفسر ؼباذا يتفاعل الناس مع بعض الرسائل النفسية دوف األخرى(. 

وؿ عقدة أوديب الفرويدية، عن فكرة قتل إحدى النظريات األخرى تدور ح
األب، اليت كتبت عنها باألمس. ىناؾ تفسَت آخر، ىو نظرية متالزمة ستوكهوَف، اليت 
ذكرىا البعض كتفسَت ؼبن دعموا النظاـ، وأف ىؤالء اؼبساندين للنظاـ ىم من بُت 

شَت إُف أكثر من أحسوا باألذى واالضطهاد من النظاـ من قبل. متالزمة ستوكهوَف، ت
حادث احتجاز الرىائن يف أثناء سرقة بنك يف ستوكهوَف، حيث كاف رد فعل الرىائن 
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ىو مساندة خاطفيهم الذين كانوا ربت رضبتهم. ىناؾ شيء من الصحة يف ىذه 
 النظرية.
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 القوة والحالة العادية والثورة
شوارع مصر، وأي شيء  يناير يف ٕ٘وأنا أكتب ىذه السطور، تستمر ثورة 

يُكتب ىذه األياـ يتطبع بطابع اللحظة، وسيمثُبت خطؤه بطريقة أو بأخرى مع تطور 
األحداث. ىذا درس ال بد أف يتعلمو األكاديبيوف من ىذه الثورة والثورات األخرى: 
الواقع يتغَت بطريقة ذبربنا على تغيَت أسلوب تفكَتنا أسرع فبا اعتدنا، وأف نقر دبدى 

اط نظرياتنا بوقائع تارىبية انتهت. يف ىذا اؼبقاؿ، سوؼ أحاوؿ عرض بعض ارتب
االستنتاجات األولية عن كيف غَتَّ الزخم الثوري من رؤية اؼبصريُت للمتاح لديهم من 
ربركات. فألكن أكثر شاعرية؛ سأحاوؿ اػبروج بإحساس مبدئي عن الروح الثورية، 

 لروح.وأيًضا عن بعض من القيود احملددة ؽبذه ا
 الحالة: عادية؟

بداًل من الذىاب إُف عطلة طويلة يف  ٕٔٔٓيناير  ٖٔطرت إُف مصر يف 
فنلندا، حيث كنت آمل أف أعكف على إعداد مقاؿ يتعلق بتجربة صديق ِف، عمل 

مصر. كانت مهمة اؼبفتش األساسية ىي الذىاب إُف اؼبخبز  مشاِفّ مفتًشا للصحة 
، وا ؼبرور على الطابور، وأخذ عينة من اػببز والتوقيع يف اؼبدعم من الدولة مرة كل يـو

دفًت التفتيش: "اغبالة: عادية". أوضح صديقي أف اؼبكتوب ال يتعرض لكوف اػببز 
جيًدا أو ال، بل ؾبرد حالتو. يف اؼبقاؿ، كنت أريد أف أكتب عن ىذه التجربة اؽبّدامة: 

نقعات احملسوبية والفساد، أف رباصر الوعودم الرباقة بالتنمية والتقدـ شباُؾ ومست
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واؼبطامح الكربى باإلقباز الفردي الذي يصطدـ جبدار اإلحباط كل مرة. خالؿ 
يف التعامل مع الدين  ٔاألعواـ القليلة اؼباضية، تطورت عندي نظرة ناقدة ؼبنهج فوكو

، ٕواألخالؽ واغبمْكوممة والعلمانية... إٍف، من وجهة نظر منهج اغبمْكومة واؼبوضعة
 أحسست أف ىذه اؼبناىج ال تفسر كيف ىي اغباؿ عندما يعيش اؼبرء يف ظل ألنٍت

األوضاع اليت وصفوىا. يف اؼبقاؿ الذي كنت سأكتبو، كنت أريد الوصوؿ إُف منهج 
أوضح لفهم التوقعات واؼبخططات الكربى، مع النظر إُف كل آلية للتحايل وااللتفاؼ 

 ىذا الركن أو ذاؾ القليل من الكرامة على اإلحباطات، يلجأ إليها الناس ليجدوا يف
اإلنسانية يف عاَف وبرمهم منها. فهذا األسلوب من الناس ىو منهج مأساوي، كذا  
كنت أود أف أوضح، ألف ىذه األساليب يف حد ذاهتا، أساليب االلتفاؼ والتحايل، 

ية، تعٍت يف الوقت نفسو اؼبسانبة يف خلق نظاـ من الفساد واحملسوبية وعدـ اؼبشروع
 وىي نفسها اؼبشكالت اليت يريدوف اؽبرب منها.

ليس فقط لدىشة اؼبراقبُت األجانب  -كنت ـبطًئا. فجأة لدىشيت البالغة 
خرج قطاع كبَت من الشعب إُف الشوارع  -مثلي، بل أيًضا دىشة اؼبصريُت أنفسهم

يف واستعادوا كرامتهم اإلنسانية مطالبُت بأف يسقط النظاـ كاماًل. ما َف آخذه 
اغبسباف ىو أف ذبربة اإلجبار على أف يصبح اإلنساف جزًءا من نظاـ فاسد من 

من أجل أف ينجو من الضغوط، قد أصبحت  -وىي ذبربة مهينة ومؤؼبة-العالقات 
ىذه التجربة أرًضا خصبة لنمو الغضب والرغبة اغبارقة يف العيش يف عاَف آخر، 

                                                 
 الفيلسوؼ الفرنسي ميشيل فوكو. (ٔ

ٕ) Governmentality and subjectivation  اؼبصطلحاف اصطكهما الفيلسوؼ الفرنسي ميشػيل فوكػو: حْكوممػة )تُنطػق كمػا تُنطػق عوؼبػة( دبعػٌت "اؼبمارسػات ذات

ب". اؼبوضعة، مشتقة من موضوع، اؼبوضعة تسبق اؼبوضوع، كما تسبق القولبة القالب. تعريف اؼبصطلحُت اجتهاد الطبيعة النظامية )العقليات واآلليات( اليت وُبكم هبا الشع

  من اؼبًتجم، قد يصيب وقد ىبطئ.
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تونس كنموذج الكتشاؼ أنو بداًل إحساس َف يكن حباجة إال إُف ثورة ناجحة مثل 
 من التكيف مع اغبالة العادية، فإنو فعاًل من اؼبمكن أف وبدث التغيَت.

بعد ما قلتو أرى أف منهج فوكو يف دراسة القوة ىو منهج قاصر عن فهم الروح 
الثورية. الثورة نتيجة، لكن ال يبكن فهمها من واقع دراستها ربت عدسة اؼبوضعة أو 

ي أو اغبمْكوممة، أو أي منهج آخر يركز باألساس على كل ما ىو متعلق التطور العضو 
خبطاب اجملتمع وبكل ما ىو اسًتاتيجي. كما عرفت بنفسي يف مصر، وكما ظبعت 
من الناس الذين شاركوا يف الثورة، ىي حالة مزاجية، إحساس يتسم بالتغَت  الغريب يف 

قابل للعمل واإلقباز، حالة انتقالية من العالقة بُت ما ىو خياِف وما يدخل يف إطار ال
االستثناء، ىي على عالقة مفتوحة باإلصرار على التحوؿ السياسي واالجتماعي. يف 
اؼبساحة الضيقة اؼبتاحة ِف يف ىذا اؼبقاؿ، سأحاوؿ أف أوضِّح ما أقصد هباتُت 

لة العادية النقطتُت قبل أف أنتقل إُف استنتاجايت األولية عن العالقة بُت القوة واغبا
 والثورة.

 "كده أكتر من أي شيء كان ممكن أحلم بو".
الناس الذين ربدثت معهم يف مصر راحوا وبيلونٍت إُف كيف أهنم مندىشوف 

يناير لكن َف يتوقعوا أف  ٕ٘من األحداث. بعضهم قالوا ِف إهنم خرجوا للتظاىر يـو 
د الثورة زطبها وأف يتظاىر أحد معهم. ويف أكثر من مناسبة، توقع الناس أف تفق

يتعب الناس ويسلموا أمرىم، مث بكل سعادة يندىشوف عندما تتجمع حشود جديدة  
كبَتة من اؼبتظاىرين سبأل شوارع اؼبدف. مع تزايد الثقة يف إمكانية تغيَت األوضاع، 
تزايدت مطالب اؼبتظاىرين سريًعا، من مطالبة مبارؾ )وابنو( بعدـ الًتشح يف 

ة، إُف اؼبطالبة برحيلو، وىا ىم اآلف يطالبوف دبحاكمتو. النجاح يف  االنتخابات القادم
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كوهنم قادرين على عمل شيء بأنفسهم، وىذا الشيء كانوا يشكوف قبل أياـ يف 
إمكانيتو، أعطاىم إحساًسا ىائاًل بالفخر والكرامة والثقة يف قدرهتم على تغيَت العاَف. 

د اإلحساس بشيء َف يكن باإلمكاف ىذه ىي اللحظة الثورية األصيلة: غبظة ميال
زبيلو من قبل، غبظة أف يكوف ىذا الشيء اؼبولود يف طور التحقق. لكم يتناقض ىذا 

سواء كانت - مع ذبربة "اغبالة العادية"! فإف الوعود الكربى والتوقعات العظيمة
 تكوف دائًما سابقة دبسافة بعيدة لواقع -سياسية أو دينية أو اقتصادية أو أخالقية

كاف الواقع أقل كثَتًا من اػبياؿ، فإف يف الثورة،   -يف اغبالة العادية-ؿُببط ومهُت. إذف
، وىبلق أرًضا جديدة غَت متوقعة للحلم. اغبالة الثورية  يسبق العمُل واإلقباُز اػبياؿم
تغَتِّ العاَف، ليس فقط ألهنا تغَت منطق اغبمْكومة، وعالقات القوة، أو آليات اؼبوضعة 

لب ما يبكن عملو )رغم أف ىذا سيصبح ضروريًا يف مرحلة الحقة من وصب قوا
الثورة(، لكن ألف ىذه اللحظة الثورية يف حد ذاهتا ىي تغيَت شامل للوجود بالنسبة 
إُف اؼبشاركُت يف اللحظة: إعادة تقييم للموقف من وجهة نظر اإلحساس والعاطفة.. 

 طريقة جديدة ألف تكوف يف العاَف.
ىو: إُف أي مدى سيكوف  -بالطبع-الؽ وبداية. لكن السؤاؿ ىذه نقطة انط

التغيَت دائًما وبال رجعة. يبدو اآلف أف الثورة اؼبصرية ستكوف ثورة طويلة، لكن يوًما 
ما، سوؼ تنتهي، لألفضل أو لألسوأ. السؤاؿ إذف: ما الذي تفعلو اللحظة الثورية 

 للظرؼ "الطبيعي"؟
 استنتاجات أولية

اح الثورة اؼبصرية غَت واضحة مع كتابيت ىذه السطور. الوضع ما زالت درجة قب
حرج، واؼبصريوف على ما يبدو بصدد نضاؿ طويل. أيًا كانت "اغبالة العادية" اعبديدة 
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اليت ستسفر عنها الثورة، فاؼبؤكد أف جياًل من اؼبصريُت الذين شاركوا يف ىذه الثورة ال 
ل الثورة. ىذه التجربة من العمل والتغيَت يبكن أبًدا أف وُبكموا بنفس طريقة ما قب

يناير وتصديهم بنجاح للشرطة  ٕ٘لألوضاع بأيديهم، واػبروج بنجاح إُف الشوارع يف 
يناير،  ٜٕيناير، وإرساء القانوف والنظاـ يف غياب الشرطة بعد أعماؿ هنب  ٕٛيف 

لضغط،  وتنظيم مظاىرات صباعية سلمية كربى ووضع النظاـ السياسي كاماًل ربت ا
كل ىذا غَتَّ من طريقة فهمهم لنطاؽ اؼبمكن يف العمل العاـ. أي ؿباولة غُبكم 
ىؤالء، سواء حكومة ديبقراطية أو نظاـ سلطوي يتمكن من َفِّ شتاتو من جديد، ال 

 بد أف تأخذ ىذا التغيَت يف االعتبار.
و من مث، فإنٍت أعلن وصوِف إُف أعتاب نتيجة نظرية مبدئية. قاؿ ميشيل فوك

ضمن مقوالتو اؼبشهورة بأف القوة ال تعٍت غياب واستبعاد اؼبقاومة، لكن كل شكل 
من أشكاؿ القوة ىبلق معو شكاًل معيًنا من أشكاؿ اؼبقاومة. "اغبالة العادية" يف 

يناير تُلزمٍت بقلب ىذه اؼبقولة رأًسا  ٕ٘السنوات اؼباضية وغبظة الثورة اليت بدأت يف 
ف "النظاـ" إُف حد بعيد نتيجة حملاوالت الشعب ألف على عقب: قبل الثورة كا

يتحملو ويتكيف معو، فبا أعطاه ىيئة شريرة ومهينة يف اغبقيقة. مع استمرار الثورة فإف 
"النظاـ" الذي وباوؿ اؼبصريوف أف ينقلبوا عليو حالًيا، يتبدؿ سريًعا على يد النظاـ 

ة اغباكمة بال توقف. بعد السياسي يف رد فعل غبركة شعبية عفوية ُتدىش النخب
الثورة، سوؼ تظهر أساليب حكم جديدة ؼبصر، أفضل أو أسوأ. إذف، فمع قلب 
مقولة فوكو رأًسا على عقب، يصح القوؿ إف الثورة اؼبصرية أظهرت أف كل شكل من 

 أشكاؿ اؼبقاومة يُنتج شكالً معيًنا من أشكاؿ القوة.
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 لمستوى المحليالثورة مستمرة على ا
مع ذبهيزي للعودة إُف مصر يف ظرؼ أسبوعُت، أجد نفسي قد تأخرت على 
الثورة مرة أخرى. ىذه اؼبرة ىي ثورة السياسة على اؼبستوى احمللي يف قرية يف الدلتا. 
باألمس وصلتٍت رسالة نصية من )ب( يقوؿ فيها إنو يف اعتصاـ يف ؾبلس مدينة 

ويف البداية ظبعت صياًحا: "مش ىنمشي، ىو مصر. اتصلت بو،  مشاِفمطوب س 
يبشي"، نفس الشعار الذي ردده اؼبتظاىروف إلزاحة مبارؾ، واآلف ىو الشعار يف 
اغبركات احمللية للتخلص من اإلدارات الفاسدة والسلطوية على مستوى احملليات. قاؿ 

طالبوف ِف )ب( إنو ومعو الكثَت من أصحابنا اؼبشًتكُت يف ؾبلس اؼبدينة حالًيا ي
 بتنحي رئيس ؾبلس اؼبدينة.

وىذا ما حدث: قبل يومُت بدأ أىل القرية يف ضبلة عبمع القمامة اليت كانت 
تغمر حواري القرية يف ؾبهود صباعي كبَت. تنظيف القرية كاف على مبوذج عملية 
التنظيف العفوية يف أثناء مظاىرات ميداف التحرير، وكذلك ضبلة التنظيف اليت بدأت 

اىرة واؼبدف الكربى بعد تنحي مبارؾ. ىا ىو اآلف نفس أسلوب العمل يف الق
اعبماعي على مستوى القرية. بعض النشطاء السياسيُت كاف لديهم شك قليل يف 
ضبالت التنظيف ىذه، إذ يروهنا عماًل ذبميلًيا يشتت االنتباه، كونو هبعل الناس 

لكن أعتقد أف عملية يشعروف بأهنم عملوا ما عليهم دوف أف يغَتوا أي شيء. 
التنظيف ربمل الكثَت من الزخم الثوري اغبقيقي واؽباـ. فهي مرتبطة بإحساس ذكره 
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ِف كثَتوف يف مصر يف زياريت األوُف: "لو رحل مبارؾ، أخَتًا ىاعترب البلد دي بلدي". 
تنظيف اؼبرء لشارعو أو قريتو ىو تعبَت قوي منو عن أف ىذا اؼبكاف مكانو وملكو، 

 وذج ىاـ على كيف يرسم العمل اؼبمارس أرضية جديدة للتوقعات واآلماؿ.فهذا مب
على األقل اؼبوضوع ىذه اؼبرة يف القرية، والتنظيف ال يعٍت قطًعا أف الناس 
ستكف عن التفكَت يف اؼبؤسسات السياسية. باألمس، ذىب من نشطوا يف ضبلة 

اؼبتوسطة الريفية، إُف تنظيف القرية من طالب ومعلمُت وأطباء وآخرين من الطبقة 
مطوبس، وىي اؼبركز اإلداري للمنطقة، ؼبناقشة اىتماماهتم ومطالبهم مع رئيس ؾبلس 
اؼبدينة، وتتعلق بصيانة الشوارع واؼبرافق العامة والسوؽ السوداء والتوزيع غَت العادؿ 
 للخبز اؼبدعم. رئيس ؾبلس اؼبدينة )الذي َف ينتخبو الناس، بل عينتو اغبكومة( رفض

بشكل قاطع الكالـ معهم، وقاؿ: "فاكرين تقدروا تعملوا ىنا اللي عملوه يف القاىرة؟ 
انسوا" وكرد فعل، نظم الناس اعتصاًما أماـ ؾبلس اؼبدينة، مطالبُت بإدخاؿ ربسينات 

 على اغبكم احمللي، وطالبوا بتنحي رئيس ؾبلس اؼبدينة. 
 تستمر اؼبواجهة مع كتابة ىذه السطور.

صلت الثورة إُف األرياؼ. ما بدأ برأس الدولة، يستمر حالًيا يف مطوبس، و 
 على مستوى السياسة يف احملليات، وىو أمر مطلوب وىاـ للغاية.
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 الثوار يلعبون الكرة
وسط البلد، ومقابلة  خصصت أوؿ أيامي بعد العودة إُف القاىرة للسَت يف

األصدقاء يف اعبيزة والدقي، وحضور مباراة كرة قدـ مع أصدقاء ِف دبناسبة افتتاح 
مرحلة ما بعد شفيق، كنت ألعب معهم الكرة كل يـو سبت خالؿ السنوات اؼباضية. 
ىو يـو زبتلط فيو مشاعر األمل والفخر بالقلق والتوتر، وبداية خطوة ىامة جديدة 

 بالكرة. للثورة. سأبدأ
مع دخوِف مركز شباب اعبزيرة قابلت )ر( وىو موسيقي، سألتو كيف اغباؿ، 
فقاؿ "لألفضل"، لكنو أضاؼ: "لكن يف ناس كتَت اتأذوا بسبب اغبرب النفسية يف 

فرباير، وقتها كاف فيو خوؼ كتَت، والدعاية ؼببارؾ على  ٔٔاألياـ السابقة على 
عشاف كده مقدرناش نلعب كرة لغاية النهاردة. آخرىا، فكتَت مننا جاتلهم بارانويا. 

أكًت من مرة قلنا الـز نلعب تآف، لكن القلق كاف رىيب، وكاف فيو توترات بُت 
الناس يف التحرير: نعمل ده، أل نعمل ده، نقعد، مبشي. دلوقت بس بعد ما مشي 

نت أضبد شفيق، واضح إف دي غبظة مناسبة للراحة ولعب الكرة تآف". سألتو إف كا
قاؿ )ر(  ىناؾ أي أخبار جديدة يف حياتو. قاؿ )ر(: "مفيش دلوقت غَت الثورة".

الكلمات اليت أحسستها يف اآلخرين: االلتزاـ بالثورة يعٍت اإلصابة بقدر ىائل من 
القلق. ىناؾ قلق مستمر، وخوؼ مستمر فبا سيفعلو النظاـ، وإف كاف اؼبتظاىروف 

الشعيب كافًيا، وؼبن ينحاز اعبيش؟ وىل يبكن أف سيبقوف يًدا واحدة، وإف كاف الدعم 
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؟ إحساس اػبوؼ والقلق ىو وقود الثورة، ىو ما يبقيها قائمة، إذ وبافظ  يُقبمض عليَّ
 على الناس يقظُت ونشطُت. لكنو أرىقهم كثَتًا وخلق لديهم إحساًسا بالبارانويا.

الدخوؿ مركز شباب اعبزيرة واحة صغَتة من اؼبالعب الرياضية للجمهور )
خبمسة جنيهات والعضوية غَت مطلوبة( يف وسط أندية اجتماعية للنخبة اؼبصرية. 
مالعب الكرة غَت فبهدة جيًدا، لكن اللعب ىنا متعة، يف جزيرة خضراء وسط 
اؼبدينة، مع إطاللة رائعة على مقر اغبزب الوطٍت احملًتؽ على اعبانب اآلخر من النيل.  

ما بعد الظهر، رغم أف الفريق الذي لعبت فيو  كانت مباراة جيدة على ضوء مشس
أىداؼ. الناس يف ىذا اؼبلعب أغلبهم من اليسار، منهم  ٗإُف  ٘خسر بنتيجة 

فنانوف وموسيقيوف، لكن حىت بداية الثورة كاف أغلبهم غَت متورطُت يف النشاط 
السياسي. على مدار الشهر األخَت أصبحوا مشغولُت بالثورة بشكل شبو دائم، ال 
ينشغلوف بغَتىا. ىذه ىي أوؿ مباراة ؽبم منذ بدء الثورة، وبينما ىناؾ إحساس بأف 
األمور تسَت يف ؾبراىا الصحيح وأف االسًتخاء والراحة فبكناف، فما زالت الثورة تشغل 
باؿ اعبميع. الكالـ القليل يف اؼبلعب من اغبُت إُف اآلخر كاف دائًما عن أين كاف 

ـو اؽباـ أو ذاؾ من أياـ الثورة، ال سيما يف أثناء األياـ فالف أو فالف يف ىذا الي
األوُف، عندما كانت الشرطة ما زالت هتاجم اؼبتظاىرين، حىت التعليقات يف أثناء 
اؼبباراة كانت نكات تشَت إُف الثورة، اؽبجمة اؼبرتدة ُيشار إليها دائًما مثاًل على أهنا 

 الثورة اؼبضادة.
يها األصدقاء من توترات الثورة. والراحة من كانت الكرة غبظة يسًتخي ف

الثورة ليست باألمر السهل، فلها مشكالهتا يف حد ذاهتا. صديقة )ؾ( تقوؿ ِف إف 
الكثَت من الذين شاركوا يف الثورة يعانوف اآلف من االكتئاب، بعد غبظات من النشاط 
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وظائفهم، وىناؾ  اؼبكثف، ومع عودهتم إُف اغبياة اليومية العادية. خسر الكثَت منهم
آخروف ال يعملوف ليعودوا إُف أعماؽبم من األساس، وقد ربطمت عالقات وزهبات  
كثَتة خالؿ األسابيع اؼباضية. سألت صديقي )ـ( عن رأيو يف ىذا فقاؿ: "آه، ده 
صحيح. بعد ما تشارؾ يف الثورة تشوؼ اغبياة فبلة وملهاش معٌت. تروح الشغل 

اؼبشاركة يف الثورة ذبربة مرضية للغاية. فالثورة تستوِف وتشتغل، بس من غَت إحساس". 
على حياة اؼبرء، وحىت أحالمو. فيها من اػبوؼ والقلق واالختالفات الكثَت، لكن 
فيها إحساًسا قويًا بوجود قضية: كل شيء تفعلو مهم. عندما سبر ىذه اللحظة 

)أتساءؿ إف كاف  وترحل، يبكن أف يتحوؿ مسار اغبياة اليومي اؼبضجر إُف اكتئاب.
 من أسباب بقاء الباقُت يف اعتصاـ التحرير صعوبة عودهتم إُف اغبياة اليومية العادية(.

بعد اؼبباراة ركبنا سيارة )ر( الذي أوصلنا، وَف يكن مع غَته سيارة، واستمرت 
اؼبناقشات السياسية يف السيارة، ىذه اؼبرة عن عملية استفتاء غَت واضحة اؼبعاَف على 

مارس، وعن االنتخابات الرئاسية اؼبقبلة. اؼبرشحوف  ٜٔيالت الدستورية يف التعد
احملتملوف حىت اللحظة ىم عمرو موسى، األمُت العاـ عبامعة الدوؿ العربية ووزير 
اػبارجية السابق، وؿبمد الربادعي، اؼبدير العاـ السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

م اؼبعنيُت باستقالؿ القضاء على مدار السنوات وىشاـ البسطاويسي، قاضي من أى
األخَتة. َف يعرض أي من ىؤالء اؼبرشحُت اذباًىا سياسًيا ؿبدًدا إُف اآلف، وأصدقائي 
من ملعب كرة القدـ ال يتفقوف على أي منهم بعد. يرى )ر( أف الربادعي ىو الوحيد 

ما يتحدث عن حىت اآلف الذي يقدـ رؤية منطقية وعقالنية، ويبكن تصديقو عند
حرية الرأي والديبقراطية، إذ أنو مهتم هبذه القضايا منذ البداية. اختلف مع ىذا الرأي 
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شخص آخر وقاؿ إف ىناؾ أشياء قاؽبا الربادعي ال يتفق معها، لكن على كٍل، فهو 
 يريد رؤية برامج اؼبرشحُت قبل أف يتخذ قراره.

يُت ىذه األياـ، وىناؾ قدر كبَت مسألة ازباذ القرار من األمور اليت تواجو اؼبصر 
من اؼبناقشات الدائرة، وليست كلها مناقشات حوؿ الثورة، كما كانت اغباؿ يف 
مطلع فرباير. يف اؼبًتو ويف الشوارع، ىناؾ قضايا أقل إثارة هتيمن، لكن يف ميداف 

 التحرير اغبوار الوحيد ىو حوار الثورة.
ناس مستمروف يف اعتصامهم يف ميداف التحرير توجد ؾبموعة مهمة من ال

للضغط من أجل اؼبطالب الباقية، من إسقاط أمن الدولة، واإلفراج عن صبيع السجناء 
السياسيُت ووضع حد غبالة الطوارئ رظبًيا. ويف الوقت نفسو، فميداف التحرير اليـو 
ىو مقصد ؾبموعة متجددة من األشخاص الفخورين ومن الفضوليُت، الذين يزوروف 

 ٕ٘رة لشراء تذكارات ثورية: أعالـ وبوسًتات ويت شَتتات وأرقاـ سيارات "موقع الثو 
يناير". إال أف الكثَت منهم ال يساندوف االعتصاـ القائم، وتدور مناقشات حامية عن 

 استمرار االعتصاـ يف شىت أكباء اؼبيداف.
وقفت لفًتة يف ميداف التحرير أستمع للمناقشات، ويف بعض األوقات أتناقش 

الناس أيًضا. لكل شخص وجهة نظره، لكن ىناؾ ثالث رؤى واضحة. األوُف مع 
ىي أف الناس يدعموف اؼبتظاىرين واؼبظاىرات اغبالية سباًما حىت سقوط النظاـ القدٔف 
بالكامل. الثانية زبص أفراًدا يقدموف آراًء تتطابق مع آراء مؤيدي مبارؾ يف مطلع 

ن يتقاضوف األمواؿ وال يعرفوف حىت سبب فرباير، إذ يقولوف إف ىؤالء اؼبتظاىري
، لكن جزئيًّاتظاىرىم. الرأي الثالث ألشخاص كانوا يدعموف الثورة، وشاركوا فيها 

يشعروف أف استمرار االعتصاـ يف التحرير اآلف بعد الوفاء بأغلب اؼبطالب، يبنع الناس 
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ر األخَتة ىذه، من العودة إُف العمل ويبنع دوراف عجلة اإلنتاج. أدىشتٍت وجهة النظ
وسألت الناس الذين يتبنوهنا: كيف ترى أف ألف شخص )وىم الباقوف وعددىم 
صغَت للغاية( يبنعوف األمة كاملة من العودة إُف العمل؟ إجابتهم كانت أف استمرار 
الضغط على النظاـ السياسي من ميداف التحرير تشغل أذىاف اعبميع، ويبقى القلق 

طاؼبا اؼبظاىرات مستمرة، حىت ولو بأعداد  ئة يف األحداث.واالنتظار للتغَتات الطار 
فلن يهدأ الناس ولن يعودوا إُف العمل. ىناؾ رجل يعمل  -على حد قوؽبم -قليلة

ببيع السيارات، قاؿ إنو َف يعد إُف عملو ؽبذا السبب، بل ألنو َف يعد أحد يشًتي 
ديدة منفذتش وعودىا، سيارات مع استمرار الثورة. قاؿ رجل آخر: "لو اغبكومة اعب

 ىأرجع أتظاىر ىنا تآف. لكن الـز األوؿ نديها فرصة".
لكن يف الواقع َف تكن ىذه ىي األصوات الوحيدة، فالناس على أطراؼ 
اؼبيداف ينقسموف بُت من يريدوف استمرار االعتصاـ ومن يريدوف انتهاءه، وكل منهم 

عبماعي. اؼبناقشات ساخنة، لو رأي يقولو لغَته. مشهد مدىش ومثَت من اغبوار ا
لكن غَت عدائية، بل رغم كل االختالفات، ومع وجود القلق والتوتر، فالكثَت من 
الناس كانوا يوضحوف ِف أف بإمكاهنم اآلف اؼبناقشة والوصوؿ إُف قرارات وآراء حبرية 

 ودوف خوؼ.
واالختالؼ حوؿ االعتصاـ ليس باالختالؼ الطارئ أو اعبديد، فنفس 

فرباير يـو رحيل مبارؾ. لكن اؼبشكلة  ٔٔاليت أظبعها سبق وظبعتها يـو  اؼبناقشات
واضحة، فاعتصاـ التحرير لو قوة ضغط كبَتة. السؤاؿ احملَت الذي على النشطاء أف 
يواجهوه اآلف ىو: كيف وبموف مشروعية الصراع الثوري القائم يف أعُت الناس الذين 

من جديد وحل مشكلة ارتفاع معدالت يريدوف قبل أي شيء دوراف عجلة االقتصاد 
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اعبريبة؟ ىناؾ إجابات ـبتلفة على ىذا السؤاؿ، وبينما رأى البعض أف اليـو يـو جيد 
للعب الكرة، فهناؾ آخروف وجدوا أنو من الضروري االستمرار يف االعتصاـ، وغَتىم 

 رأوا ضرورة اػبروج والنقاش مع من استمروا يف االعتصاـ.
 رائم والبلطجة ىي سبب التوتر األكرب يف ىذه اللحظة،ردبا كانت مشكلة اعب

لوقوع جرائم جسيمة مثل السرقة اؼبسلحة، وأيًضا غبقيقة انعداـ النظاـ ببساطة،  جزئيًّا
وربدث معي الكثَتوف عن الفوضى يف اؼبرور، لكن ال بد أف أقوؿ إف اليـو َف أجد 

ًما. يقوؿ )ؾ( إف ىناؾ خوفًا يف اغبالة اؼبرورية أكثر فوضى من حاؽبا يف القاىرة دائ
أوساط اؼبتظاىرين أف يتحوؿ ىذا اإلحساس إُف انتفاضة شعبية مضادة تستهدفهم. 
إعادة الشرطة إُف الشوارع ال تكفي وحدىا إلعادة القانوف والنظاـ، ألف الناس كفوا 
عن احًتاـ الشرطة؛ ال بد أف يكسبوا ىذا االحًتاـ أواًل، وستكوف مهمة صعبة. 

لجاف الشعبية ال يبكنها على اؼبدى الطويل أف تكوف اغبل، ألف الناس حباجة إُف وال
. ىذه على ما يبدو أوؿ مهمة ال بد أف تتصدى ؽبا حكومة  العودة إُف العمل والنـو

 عصاـ شرؼ االنتقالية.
مع كل ىذا التوتر، ىناؾ يف الوقت نفسو اإلحساس اؼبدىش بالفخر يف 

ن آرائهم، ىناؾ ؾبموعة من الشباف يف شارع شامبليوف أوساط الناس، بغض النظر ع
علقوا الفتة عند مدخل شارع اذباه واحد، تُذكِّر السيارات بعدـ السَت عكس االذباه.  
كانوا وبرسوف ىذه النقطة ليتأكدوا من التزاـ الناس. وعربوا عن الفخر الشديد عندما 

 التقطت صورة لالفتة. 
ب كرة القدـ إف ميداف التحرير "مشكلة"، قاؿ سائق تاكسي أقلٍت إُف ملع

وسألٍت بعد ذلك عن رأيي، إف كانت مصر ستنجح يف ربقيق مستقبل أفضل مثل 
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الدوؿ اآلسيوية، وعن كيف ستعود كل األمواؿ اليت سرقها مبارؾ وعصابتو. ىناؾ 
سائق تاكسي آخر أقلٍت أنا و)ـ( وصديق لنا يف اؼبساء نفسو، وكاف فخوًرا للغاية دبا 
أقبزه اؼبصريوف، ومتفائل جًدا، لكنو َف يتوقع أف تتغَت األحواؿ بسرعة، قاؿ: "إحنا 
نقدر لبلي بلدنا أحسن من أي بلد يف أوروبا، نقدر على فكرة. لكن اؼبوضوع ده 
ىياخد وقت. فبكن اعبيل ده ميلحقش، لكن جيل والدنا وأحفادنا ىيشوؼ اليـو 

نبُت اؼبسؤولية دي، لكن عندنا ناس  % من الشعب فآ٘ده. اؼبشكلة دلوقت إف 
كتَتة مش فانبُت لسو". مع نفس السائق، ربوؿ النقاش مرة أخرى إُف مسألة الرئيس 
القادـ. ىل ال بد أف يكوف رجاًل عجوزًا ال يبكنو البقاء طوياًل يف السلطة ألنو لن 

ف بغض يعيش طوياًل، أـ أف يكوف شابًا ونشيطًا؟ قاؿ سائق التاكسي إنو ال فرؽ، أل
النظر عن شخص الرئيس القادـ، فسوؼ يضطر إُف االستماع للشعب "ألننا عرفنا 
السكة ؼبيداف التحرير خالص، والناس كلها بقت تفهم يف الفيس بوؾ ونظمنا 
نفسنا". وكاف الرجاؿ يف مطعم سندوتشات الكبدة يتحدثوف بفخر عن سقوط 

د شفيق سلبًيا. قلت ؽبم إف مبارؾ، وَف يكن رأيهم يف رئيس الوزراء السابق أضب
اؼبتظاىرين يف ويسكنسن بالواليات اؼبتحدة فعلوا مثل تونس ومصر، وأسعدىم جًدا 

 ظباع ىذا الكالـ.
أحلى األخبار أتركها للنهاية. من األمس، ىناؾ مظاىرات يف شىت أكباء مصر 

اعبميع. حملاولة احتالؿ مقار أمن الدولة، جهاز الشرطة السرية الذي ىبشاه ويكرىو 
من اؼبطالب األساسية الباقية للمتظاىرين حل جهاز أمن الدولة، ويـو اعبمعة أعلن 
وزير الداخلية أف أمن الدولة سيتوقف عن العمل وسُتعاد ىيكلتو. َف يُرض  ىذا الكثَت 
من اؼبتظاىرين، ال سيما بعد توارد أنباء عن سبزيق األوراؽ داخل اؼبقرات وحرقها يف 
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مقدار الغضب أكرب،  الد. بدأ اؼبوضوع باألمس يف اإلسكندرية، حيثشىت أكباء الب
وبعد انتشار أخبار عن أف وزير الداخلية األسبق حبيب العادِف أمر باؽبجـو اإلرىايب 
على كنيسة القديسُت ليلة رأس السنة. كما شهد األمس مظاىرات أماـ مقر أمن 

يد الشرطة، بل الناس يف اللجاف  الدولة يف اعبيزة، لكن أوقفت اؼبظاىرات، ليس على
الشعبية يف تلك اؼبنطقة، الذين كانوا أكثر قلًقا على سالمة اؼبنطقة، وأرادوا منع 

 اؼبصادمات، إذ يبكن أف تتحطم السيارات وتتضرر اؼبمتلكات.
والليلة وأنا أشرب الشاي مع )ـ( وصديق لنا، ظبعت اػبرب على اعبزيرة: 

الدولة الرئيسي يف مدينة نصر". ووردت أنباء فباثلة من  "اؼبتظاىروف وبتلوف مقر أمن
أكتوبر، حيث حاصر اؼبتظاىروف أمن الدولة طواؿ النهار.  ٙمقر أمن الدولة يف 

ذمت ملفات وأوراؽ، وأفر ج عن بعض السجناء. أحدىم خرج من مقر مدينة نصر  أخ 
، ؿبتجز منذ  مقار أمن  عاًما. ويف مدف أخرى وقعت ؿباوالت الحتالؿ ٗٔاليـو

الدولة، وَف يصادفها النجاح، ويف مدف أخرى سيطر اعبيش على الوضع. يف مدينة 
أكتوبر سبكَّن اؼبتظاىروف من أخذ ملفات وأجهزة كمبيوتر، وصوروا مقاطع  ٙنصر و

فيديو يف مقر اإلسكندرية ُتظهر أدوات التعذيب واألبواب العازلة للصوت يف 
وا عليها ستؤدي إُف فضيحة يف أوروبا أيًضا. حجرات التعذيب. األدلة اليت حصل

فأجهزة اغباسب اليت أخذوىا من مدينة نصر قيل إف عليها برنامج يُدعى "جاما" 
وىو برنامج أؼبآف للتجسس على اإليبيل والسكايب. ىناؾ مقطع فيديو يظهر فيو 
سجُت سابق يتحدث عن كيفية استخداـ أدوات التعذيب. وأجزاء من أدوات 

 ب مصنوعة يف أؼبانيا. التعذي
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اليـو يشهد سقوط أقسى ركن من أركاف نظاـ مبارؾ وأكثرىا شرًا. ومع 
 سقوطو، فردبا يسقط الكثَت من الناس يف مصر وخارجها.
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 تسريبات أمن الدولة ونظرية القلق
وف اؼبناقشات باألمس واليـو تدور باألساس حوؿ الوثائق اليت أخذىا اؼبتظاىر 

من مقرات أمن الدولة. ما حدث كالتاِف: يـو اعبمعة بعد انتشار أنباء عن التدمَت 
على نطاؽ واسع للوثائق، احتل اؼبتظاىروف مقر أمن الدولة يف اإلسكندرية. ويـو 

 ٙمقًرا آخرين يف شىت أكباء مصر، أنبهم مقر مدينة نصر ومقر  ٕٔالسبت، احتلوا 
مع دخوؽبا، وجزء كبَت من الوثائق مقطع وؿبًتؽ،  أكتوبر. تبُت أف اؼبكاتب خالية

لكن حصلوا على بعض الوثائق السليمة. وىنا تعقدت األمور. بعض اؼبلفات ُسلمت 
للنائب العاـ مباشرة أو للجيش. لكن اؼبتظاىرين أخذوا أيًضا الكثَت من الوثائق اليت 

ت. شّبو ِف أصبحت يف أيدي أفراد ونُشر بعضها على اإلنًتنت منذ ليلة السب
 صحايف من أصدقائي اؼبوضوع على أنو "حبر من الوثائق أغرؽ اإلنًتنت".

القيادة العسكرية منعت الصحف اؼبصرية من نشر ؿبتوى الوثائق، ورباوؿ 
اغبكومة صبع الوثائق من األفراد، لكن الناس بالفعل مسحوىا مسًحا ضوئًيا 

 وصوروىا، ووضعوىا على اإلنًتنت.
ؼ تفاصيل كثَتة عن األعماؿ القذرة لكبار شخصيات أصبحنا اآلف نعر 

اغبكومة ورجاؿ األعماؿ. ىناؾ عدد من اؼبخربين من الشخصيات العامة ُعر ُفوا. 
وأصبحنا نعرؼ أف اغبركة السلفية اليت زاد تأثَتىا يف مصر يف أثناء السنوات العشر 

فيُت يف اغبد من اؼباضية، كانت تتعاوف مع أمن الدولة، اليت حاولت استخداـ السل
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تأثَت اإلخواف اؼبسلمُت. وىذا يفسر قطًعا ؼباذا اكباز السلفيوف إُف اغبكومة قبل 
سقوط مبارؾ. وأصبحنا نعرؼ أف أمن الدولة أرسل رسالة إُف عمرو موسى، اؼبرشح 
الرئاسي احملتمل يطلب منو فيها أف يذىب لتهدئة اؼبتظاىرين. ونعرؼ أيًضا أف مفيت 

صبعة، أحد أىم الشخصيات الدينية يف مصر، تورط يف عشر زهبات اعبمهورية علي 
سرية على األقل. كما عرفنا أف أمن الدولة كاف ما زاؿ يعمل بكامل طاقتو حىت يـو 
اعبمعة، ألف الوثائق اليت ُأخذت من مدينة نصر كانت تشمل صورًا التقطت يف 

 ميداف التحرير اليـو السابق. 
وثائق تدؿ على اؼبمارسات غَت القانونية ألمن لألسف َف يستحوذ بعد على 

الدولة، خصوًصا فبارسات التعذيب. يبدو أف الوثائق اليت تضم أدلة إدانة ضد أمن 
الدولة ىي أوؿ ما سبزؽ وُحر ؽ، وما تبقى ىو باألساس ملفات األفراد الذين تتابعهم 

 أمن الدولة.
ى اإلنًتنت بعُت الشك، وؽبذا ينظر الكثَتوف إُف شالؿ وثائق أمن الدولة عل

بينما فرح بعض أصدقائي ألف اؼبعلومات أثبتت ما كانوا يعرفونو من أف اؼبسؤولُت عن 
البلد كانوا عصابة فاسدة متورطة يف أقذر األعماؿ، فكاف بعضهم اآلخر قلًقا. قاؿ 
ناشط حقوؽ اإلنساف سعد كامل إف اؼبلفات الشخصية تضم باألساس معلومات 

تغلها أمن الدولة ضد األفراد، ليست عن آرائهم السياسية، بل عن صبُ عمت لكي يس
حت  من الذين يدينوف ؽبم بالنقود، وعن آرائهم الدينية، وفبارساهتم اعبنسية. وُمس 
وصوِّرمت كل ىذه الوثائق ووضعت على اإلنًتنت. ليست ىذه باؼبعلومات اؽبامة اليت 

ة للناس كما كانوا يراقبوهنا. )ـ( أكثر كبتاجها من أمن الدولة، فهذه ىي اغبياة اػباص
شًكا. فرحتو باحتالؿ أمن الدولة باألمس ولَّت، وينظر إُف اؼبوضوع اآلف على أنو 
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أكرب إقباز للثورة اؼبضادة حىت تارىبو. يقوؿ إف ما حدث مؤسف للغاية ألف أمن 
ثر أنبية الدولة أىم جهة استخبارات يف الدولة، ومن مث فقد فقدنا معلومات كثَتة أك

وحساسية، مثل اؼبعلومات اػباصة هبوية اإلرىابيُت اغبقيقيُت، أو أف ىذه اؼبعلومات 
أصبحت يف أيدي أفراد، وألف الوثائق ستؤدي أيًضا إُف مشكالت كثَتة يف العالقات 
االجتماعية للجميع، إذ سينشغل الكل يف التعرؼ على ـبربي أمن الدولة يف 

 ؿبيطهم.
عن السلفيُت، إذا كاف الناس يف اػبارج ىبشوف اإلخواف ملحوظة صغَتة اآلف 

اؼبسلمُت، فقد اختاروا الفريق اػبطأ ليقلقوا منو، اإلخواف اؼبسلموف يلعبوف دورًا بنَّاًء 
يف العملية الديبقراطية. اؼبشكلة اغبقيقية ىي السلفيوف، فقد كاف موقفهم موالًيا ؼببارؾ 

وثائق أمن الدولة اليت عرفها الكل، تبُت أهنم  فرباير )ومع ٔٔيف أثناء الثورة وقبل 
فعلوا ىذا ألهنم كانوا يعملوف لصاٌف اغبكومة(. تغَت الوضع اآلف، فكانوا حباجة إُف 
غبظة يعيدوف فيها ذبميع قواىم وفهم ما هبري. لكن اآلف أصبحوا يدلوف بأحاديث 

للمطالبة بأف تصبح  يقولوف فيها إف الديبقراطية حراـ يف اإلسالـ، ويوزعوف منشورات
مصر إمارة إسالمية، وكالـ من ىذا النوع. تضررت ظبعتهم كثَتًا بسبب دورىم يف 
أثناء اؼبظاىرات )والكالـ ضد الديبقراطية قطًعا ليس باألمر احملبب للرأي العاـ يف ىذه 
اللحظة(. لكنهم ما زاؿ ؽبم مؤيدوىم ومن يتعاطفوف معهم، الذين ال يصدقوف ىذه 

وبينما لن يتمكنوا من حشد دعم واسع، فيبدو أهنم سيلعبوف دورًا زبريبًيا  األخبار،
 للغاية على مدار الشهور القادمة.

استمرارًا لسيناريو قلق األمس، ربدثت باألمس أيًضا مع ثالثة أشخاص، لكل 
 منهم رؤية ـبتلفة ورواية مغايرة لإلحساس السائد يف مصر بالقلق.
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اىرة أبدت تشكًكا بالًغا يف اؼبسار القائم إحدى صديقايت من جنوب الق
للثورة، يف رأيها سوؼ تصبح الثورة ثورة عندما يتم التحوؿ الديبقراطي، لكنها ال ترى 
الشعب اؼبصري فبثاًل يف اعتصاـ التحرير، ما تراه يف أحداث اللحظة صخًبا بالًغا 

ة معدالت اعبرائم باألساس، فوضى ورغبة يف اؽبدـ بال بناء؛ ىي قلقة جًدا من زياد
)وىي زائدة باؼبعايَت اؼبصرية، إذ َف يكن ىناؾ وجود تقريًبا للسرقات ربت هتديد 
السالح( اليت استمرت مرتفعة بعد ليلة النهب هناية شهر يناير، ومثار قلقها األوؿ 
واألساسي يدور حوؿ ضرورة وجود قوة شرطية قوية وحازمة. وبالنسبة إُف اؼبستقبل، 

أف تصبح مصر دولة ديبقراطية وبكمها رئيس قوي يُتاح لو الوقت  فهي تأمل يف
والسلطات الكافية للضغط من أجل إجراء مشروعات اإلصالح الكربى. وىي تفضل 
إجراء ؿباكمات للفساد، والبدء يف التغيَت الديبقراطي، بشرط توفَت االستمرارية 

باالستمرارية وال باالستقرار،  واالستقرار. والثورة بالطبع تأيت بالتغيَت، لكن ال تأيت
ومن ذبربتها، أصبح القلق أسوأ، سألت كيف ىذا، مقارنة بالركود العاـ يف اغبياة 
العامة مطلع شهر يناير، وحاؿ الشوارع اؼبزدضبة واآلمنة حالًيا. قالت إف الوضع يف 
مطلع فرباير كاف صعًبا، لكن اآلف أصبحت ىذه اغبالة الصعبة ىي الوضع الدائم 

 لقائم، إذ أنو حىت وإف قل التوتر، فإزعاجو ؽبا أكرب.ا
بينما وجدت صديقيت من جنوب القاىرة قلقة على قوة السلوؾ غَت اؼبسؤوؿ 
الذي أتى بو التغيَت السريع، كاف صديقي )س( الذي أمضى أغلب فًتات الثورة يف 

ر يف سيدي اإلسكندرية ويف قريتو منزعًجا وقلًقا للسبب اؼبعاكس سباًما. فقد تظاى
بشر باإلسكندرية يـو صبعة الغضب )أعنف أياـ الثورة( ورأى أشياًء بشعة ربدث 
للمتظاىرين على يد قوات األمن، بشعة لدرجة أنو ما زاؿ ال يريد اغبديث عنها. ؾبرد 
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، وأحيانًا يصطحب زوجتو  التفكَت فيها يبكيو. ومنذ ذلك اليـو وىو يتظاىر كل يـو
 بعض األياـ وحده، إُف أف نفدت نقوده واضطر إُف العودة وأطفالو للمظاىرات، ويف

إُف قريتو، وىناؾ كاف أحد اؼببادرين حبملة تنظيف ىي األوُف من سلسلة ضبالت 
تنظيف يف قرى اؼبنطقة، لكن ىناؾ أيًضا صدمتو مقاومة اؼبؤيدين للنظاـ القدٔف، وكاف 

ابلت ناس يف القرية بيدافعوا التوتر ال وُبتمل؛ قاؿ: "بعد اللي شفتو يف سيدي بشر ق
 عن الفساد والنظاـ". َف يعد وبتمل، وأصيب باهنيار عصيب، وبدأ مؤخرًا يتعاىف.

أغلب من أقابلهم ىذه األياـ ال يشككوف يف مسار الثورة، وال ىم قلقوف 
اس بالفخر والتفاؤؿ دبا للغاية بسبب بقايا النظاـ القدٔف، أغلبهم يعربوف عن إحس

سيأيت، مصحوب بإحساس بالتوتر والقلق وشد األعصاب. ومن واقع ىذه الرؤية، 
ذىبت ؼبقابلة سعد كامل، اؼبتخصص يف علم النفس والناشط اغبقوقي، وعرض عليَّ 

 نظريتو عن القلق الذي هبتاح مصر بعد الثورة.
ع الثوري القائم، إال يرى دكتور سعد أف القلق حالة عاطفية أساسية يف الوض

أنو يبيز بُت حالة التعاطف اؼبالصقة للوضع الثوري، واؼبشاعر األكثر استدامة اليت 
على حد قوؿ  -تتسم هبا اغبياة اليومية، واليت تعرب عنها األغآف عادة. كانت مصر

حبلى بالثورة منذ فًتة طويلة، وقد شهدت السنوات العشر اؼباضية تطورات  -سعد
سهمت يف إقباهبا. على جانب، أصبح الشباب أكثر معرفة بالعاَف األوسع متعارضة أ

من حولو، ويقارف وضعو دبا يراه يف اإلعالـ، ويسأؿ: َف م ال يُتاح لو اؼبُتاح لشعوب 
العاَف األخرى من حولو؟ وعلى اعبانب اآلخر، زادت عجرفة نظاـ مبارؾ يف قمعو 

التباين بُت التوقعات ونطاؽ اغبركة  ألي شيء وبد من ثروتو أو سلطتو، حىت أصبح
 الفعلي أكرب من أي وقت.
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ىذا اإلحساس ظهر يف خطاب قوي وشعيب ال يتناولو اإلعالـ، تعرب عنو يف 
رأي سعد أبلغ تعبَت أغنية "الدنيا خربانة". ويف أثناء الثورة ازبذ ىذا اإلحساس طابًعا 

نص األغنية وأسلوب الراب ال  مقاوًما كما يف أغنية "أنا ضد اغبكومة"، يرى سعد أف
يتفقاف مع الذوؽ اؼبصري، وىذا االنفصاؿ يف اعبماليات اؼبوسيقية يعٍت أيًضا انفصااًل 

تكشف عن ربوؿ  -يف رأي سعد -عن اؼبشاعر اليت ربملها اؼبوسيقى. ىذه اؼبوسيقى
يف اغبالة العاطفية، ربوؿ من اإلحساس باشتياؽ الشخص إُف شخص آخر. 

ٔف باالشتياؽ تعرب عنو حالة ظباىا "الشجن" يف األغنية، إحساس اإلحساس القد
بالنقص ىو يف الوقت نفسو عزيز على النفس. اإلحساس اعبديد ىو اإلحساس 
بالقلق. أصبحت ىذه الكلمة على لساف اعبميع، يصفوف هبا األوضاع اغبالية. يرى 

القتصادي. يف سعد أف ىذا القلق غَت متصل بشكل مباشر باؼبظاىرات أو الوضع ا
حيو السكٍت ىناؾ الكثَت من الشجار واؼبعارؾ على أسباب واىية. الناس قلقة، وىو 

 قلق منبعو التغَت يف أسلوب أداء وعمل السلطات بشكل عاـ.
ىذا القلق، على حد قوؿ سعد، ىو تعبَت عن "افتقاد السلطة"، )حبسب 

ركن أساسي من الصورة  منهج الكاف يف التحليل النفسي(. االفتقاد عند الكاف ىو
اليت نتخيل أنفسنا عليها، يُبٌت من التفاعل مع ما وبيط بنا من معطيات، من صورتنا 
يف اؼبرآة. ىذا الركن ال يكتمل مطلًقا، ألف اؼبرء ال يرى نفسو كاماًل، بل يبٍت 
إحساسو بذاتو عن طريق ما ىو ُمتخيَّل، ودائًما ما يتوفر يف ىذا البناء إحساس 

اد. السلطة األبوية التقليدية )اليت يف رأي سعد سبارسها باألساس السيدات عن باالفتق
طريق تفويض ىذه السلطة للرجاؿ( تعترب يف حد ذاهتا حاًل، إذ توفر إحساًسا 
بالسلطة، لكن اآلف أصبحت ىذه السلطة يف ىذه الفًتة مرفوضة أو مفقودة، 
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رادوا التخلص من فكرة الزعماء؛ فاؼبتظاىروف ال يقودىم زعيم معارضة قوي، بل ىم أ
أصبحت اآلف أي سلطة لزعيم أو قائد موضع شك ومثار تساؤالت، من اغبكومة 
وحىت مدرسة القرية. يؤدي ىذا إُف إحساس وجودي بالقلق، ىو يف رأي سعد ىبتلف 
عن اإلحساس العابر بالثورة، بل ىو باألساس حالة حداثية أصيلة يدخل فيها اؼبرء. 

ة )اليت تتسم بفرض حدود على السلطة عن طريق االنتخابات والفصل بُت والديبقراطي
 السلطات( ىي النظاـ السياسي اؼبعرب عن حالة القلق اغبداثية ىذه.

سألت دكتور سعد إُف أين يؤدي ىذا التطور. ضحك وقاؿ: "احنا ىنا عشاف 
 نشوؼ".

يث بدأت ليلة األمس غادرت القاىرة، ووصلت إُف قرية يف مشاؿ الدلتا، ح
الثورة بعد فًتة من بدايتها يف القاىرة، وىي تأخذ مسارىا كاماًل حالًيا. شهدت 
األسابيع اؼباضية ضبلة تنظيف، وؿباولة من مؤيدي النظاـ القدٔف للتقليل من شأهنا 
ونزع اؼبصداقية عنها، ورأت اعتصاًما يف اجمللس احمللي لبلدة قريبة، ويومُت من 

 دادية، واؼبزيد قادـ. اؼبظاىرات يف مدرسة إع
وأنا أكتب ىذه السطور، ىناؾ ؾبموعة من الرجاؿ يف اغبجرة اجملاورة ىبططوف 

 غبملة التنظيف التالية.
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 ثوار القرية
القرية اليت ينحدر منها عدد كبَت من أصدقائي ؽبا تاريخ يف النشاط السياسي، 

خواف اؼبسلمُت. َف أندىش إذف عندما عرفت وفيها الكثَت من اؼبؤيدين لليسار ولإل
أهنا من أوؿ اؼبناطق اليت انطلقت فيها تفاعالت الثورة بعد خلع مبارؾ. بدأ اؼبوضوع 
حبملة تنظيف يف القرية، وبلغ ذروتو يف اعتصاـ دبجلس اؼبدينة يف بلدة قريبة. بدأت 

ب اليسار. كاف اغبركة )اآلخذة يف اكتساب الدعم الشعيب( على يد ؾبموعة من شبا
يناير، وىناؾ آخروف تظاىروا يف  ٕ٘اثناف منهم قد تظاىرا يف التحرير يف اليـو األوؿ، 

فرباير، الليلة اليت توقع فيها اعبميع  ٓٔالقاىرة واإلسكندرية على مدار الثورة. يف 
رحيل مبارؾ لكنو َف يرحل، قرروا السفر إُف القاىرة والبقاء فيها إُف أف يرحل مبارؾ، 
لكن أدركوا أف ليس معهم نقود كافية للسفر إُف القاىرة واإلقامة. من مث قرروا أف 
هبمعوا النقود فيما بينهم وأف يرسلوا منهم وفًدا من أربعة أشخاص إُف اإلسكندرية. 
َف يتمكن واحد منهم من الذىاب ألف أمو خبأت بطاقتو خوفًا على حياتو. لكن 

قت ذبمع مظاىرة حاشدة يف اإلسكندرية يف اؼبساء الثالثة اآلخرين ذىبوا، ووصلوا و 
 الذي شهد رحيل مبارؾ.

بعد أف قبحت اؼبوجة الثورية األوُف على مستوى األمة، قرروا نقل الثورة إُف 
قريتهم، ومن ساعتها وأنا أتلقى فيًضا من األخبار عن ربركاهتم. باألمس وصلت إُف 

بشعارات معارضة ؼببارؾ، وحجرة بيت صديقي ألجد جدراف البيت اػبارجية مغطاة 
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الضيوؼ ربولت إُف نقطة التقاء لثوار القرية، وعلى اؼبائدة أوراؽ مدونة فيها بيانات 
ومطالب، وىناؾ كمبيوتر متصل باإلنًتنت، ورأيت ؾبموعة من الرجاؿ من ـبتلف 
األعمار ؾبتمعة ىنا، يناقشوف وىبططوف. زوجة )س( )اليت خرجت بدورىا إُف شوارع 

سكندرية مع أطفاؽبا يف واحدة من اؼبظاىرات( تقدـ ؽبم الشاي، واألطفاؿ يلعبوف اإل
 يف الصالة، ويرددوف من حُت إُف آخر شعارات ضد النظاـ.

وصلت إُف ىنا ليلة األمس وجلست يف حجرة الضيوؼ حىت ساعات الصباح 
، األوُف، نتبادؿ األخبار واػبربات مع الرجاؿ، وبعضهم من أصدقائي القدامى

وبعضهم وجوه جديدة، رأيتهم يف غاية الفخر بنشاطهم يف القرية )رغم أف الكثَت من 
اغبواري اليت نظفوىا عادت فامتألت بالقمامة من جديد، دبا أف أشخاًصا كثَتين يف 
القرية َف تتغَت عاداهتم(، ىم فخوروف ربديًدا ألهنم أوؿ من بادر حبملة من ىذا النوع 

حذت القرى األخرى حذوىم، وكذلك اؼبركز القريب. يف  يف اؼبنطقة، وسرعاف ما
 ٖٕاؼبركز قاد اغبملة رئيس ؾبلس اؼبدينة الذي واجهو سكاف القرية يف اعتصاـ بتاريخ 

اػبطوة . فرباير، يبدو أنو قرر أف يركب موجة الثورة بعد اؼبقاومة الشرسة اليت واجهها
بدأ غًدا الثالثاء، مع تنظيف منطقة ىي اإلعالف عن ضبلة تنظيف تلثوار القرية التالية 

 -إُف حد كبَت -اؼبقابر، سوؼ أشارؾ فيها، بعد ذلك مستقبل اغبملة مفتوح، ألهنا
 من تنفيذ طالب وتالميذ سيعودوف إُف اؼبدارس واعبامعات ىذا األسبوع.

وبعد ضبلة التنظيف واالعتصاـ ومرحلة إىانات واهتامات مؤيدي النظاـ القدٔف 
ضي، كاف اغبدث الثوري التاِف يف القرية ىو سلسلة من اؼبظاىرات يف األسبوع اؼبا

مارس يف مدرسة إعدادية للبنُت احتجاًجا على الناظر اعبديد.  ٕاؼبدارس. بدأت يف 
الناظر القدٔف رحل إُف مدرسة أخرى، فرفع معلم كبَت كاف يف اؼبدرسة ووببو اؼبدرسوف 
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فسو، اشًتى ناظر ؼبدرسة خارج القرية والطلبة قضية ليتوُف اؼبنصب. يف الوقت ن
شهادة طبية مزيفة بأف عليو العمل على مقربة من بيتو ألسباب صحية، وناؿ منصب 
الناظر ضد اللوائح، ألف ىذا النقل ال ُيسمح بو، وىناؾ قضية مرفوعة يف نزاع على 

ء من يتوُف اؼبنصب؛ نظم اؼبؤيدوف للمعلم من التالميذ واؼبدرسُت مظاىرة يف فنا
اؼبدرسة، ويف اليـو التاِف جاء اؼبدرس مع أقاربو ليتوُف اؼبنصب بالقوة، لكنو أخرج، 
وأحيل اؼبوقف اآلف إُف اجمللس القروي، الذي سيحيلها بدوره إُف وزارة الًتبية 
والتعليم. ويف الوقت نفسو، ما زاؿ منصب الناظر شاغرًا. ويف اؼبدرسة الثانوية بدورىا 

ة مصروفات اؼبدارس، لكن َف تنجح قباح اؼبظاىرة يف اؼبدرسة بدأت مظاىرة الستعاد
 اإلعدادية.

اغباج )ؼ( ىو أحد الشخصيات البارزة من ثوار القرية، وىو مدرس يبلغ من 
 ٖٕالعمر كبو طبسُت عاًما. يقوؿ )ؼ( إف بعض الناس أطلقوا عليهم اسم شباب 

ألتو: "طيب يا حاج، ما فرباير. س ٖٕفرباير على خلفية اعتصامهم يف اؼبركز يـو 
إحساسك لكونك من الشباب؟" نظر إُف السؤاؿ على أنو مزحة ومديح يف الوقت 
نفسو. ىناؾ بال شك قدر من السخرية يف لفظ "شباب الثورة" ألف الثورة صبعت 
الناس من ـبتلف األعمار، ووجود الناس من ـبتلف األعمار ضروري للغاية 

 األياـ األوُف كانت أكرب للتصدي للمخاطر، لنجاحها، بينما قابلية الشباب يف
وطاقتهم ضرورية الستمرار اغبركة، فهناؾ مهاـ أخرى ربتاج الرجاؿ األكرب سًنا. مهمة 
اغباج )ؼ( ىي بث الرسالة يف اؼبساجد، حىت يتمكنوف من استخداـ مكربات 
الصوت فيها لتعريف الناس حبملة التنظيف يف الغد. اؼبوضوع وبتاج إُف شخص 

 للتصدي للمعارضة احملتملة ولألسئلة الغبية. مدرسصاحب سلطة 
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اجتمع اليـو عدد من الناشطُت برئيس اجمللس احمللي يف القرية، وعلى النقيض 
من رئيس ؾبلس اؼبدينة باؼبركز القريب الذي رفض استقباؽبم بتكرب، فإف رئيس اجمللس 

احمللية وَف يأت  باالنتخاب(  )وىو ُمعُت كغَته من رؤساء اجملالس احمللي يف القرية
تعامل معهم جبديَّة، وقيل ِف إف االجتماع كاف مثمرًا للغاية. فيما يلي قائمة بالقضايا 

 اليت تناولوىا، نقلتها من ؿبضر لالجتماع كتبوه خبط اليد:
جودة وتوزيع اػببز اؼبدعم: يف ىذا اؼبوضوع ىناؾ معاناة مستمرة منذ فًتة طويلة  .ٔ

د التابعة للحزب الوطٍت وأعضائو. وبالفعل أحرزوا قباًحا كبَتًا من شبكات الفسا
 وبدأ العمل بنظاـ توزيع جديد. مشكلة اعبودة ما زالت َف رُبل.

نظافة الشوارع: عرضت ؾبموعة النشطاء أف تشارؾ، لكنهم طلبوا أيًضا خطة  .ٕ
 واضحة من إدارة القرية للتنظيف.

بُت القرية واؼبركز القريب منها، ونظاـ الكهرباء: مطالب بعدالة توزيع الكهرباء  .ٖ
للفواتَت يسهل دبوجبو التنبؤ بقيمة الفاتورة، ومطالب دبعلومات عن أسباب انقطاع 

 الكهرباء.
مياه الشرب: مطالب بعمليات تنظيف أكثر لفالتر اؼبياه وإشراؼ أفضل على  .ٗ

 ىذه العملية.
 اؼبنازؿ اجملاورة ؽبا. اؼبقابر: مطالب ببناء سور حوؿ منطقة اؼبقابر لفصلها عن .٘
مركز الشباب: مطلب بتغيَت من يديروف اؼبركز أو إلغاء اؼبركز سباًما، ألف طريقة  .ٙ

 إدارتو اغبالية ال تفيد الشباب.
 زبصيص منطقة لعمل موقف لألتوبيسات. .ٚ
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ضباس وتصميم الشباب اؼبشغوؿ بإدخاؿ الثورة قريتو يتناقض كثَتًا مع ما رأيت 
س باؼبلل والعدمية. قبل أكثر من ثالث سنوات جئت إُف فيهم قبل ذلك من إحسا

ىنا إلجراء حبث ميدآف عن اؼبلل، وكل من ربدثت إليو تقريًبا كاف يشتكي من أف ال 
شيء ىنالك، وأف دوره يقتصر على االنتظار. للحظة على األقل، وبالنسبة إُف بعض 

وىناؾ أكثر من  الشباب، تغَتت األمور، وأصبح ىناؾ إحساس بأف للحياة معٌت،
ؾبرد االنتظار، لكن ما زاؿ ىناؾ وقت فراغ كبَت. دبا أف االجتماعات تنعقد يف وقت 
متأخر مع عودة الناس من شؤوهنم اليومية يف وقت الفراغ، فإف كمبيوتر )ب( )الذي 
عمل عامُت يف بلداف اػبليج الغنية، وكانت النقود اليت رحبها كافية لشراء الب توب 

ز بباقة جيدة من ألعاب الكمبيوتر. وحبسب تعليق أحد الشباف: "ألهنا وؿبموؿ( ؾبه
 ثورة شباب".

الوضع يف القرية ىبتلف من عدة أوجو عن الوضع يف اؼبدف، الناس ىنا يبدوف 
الفخر والفرحة بسلمية الثورة يف مصر، القلق على األمن وارتفاع معدالت اعبريبة اليت 

يناير على الريف؛  ٕٛيؤثر انسحاب الشرطة يف  رأيتها يف القاىرة غائبة ىنا، َف
حضور الشرطة ىنا ليس كبَتًا، والناس تتوُف مسألة األمن بنفسها، من مث فليس 
لسكاف القرى أسباب للقلق من اعبرائم والنهب. ىناؾ حاالت الستيالء أشخاص 

 
ُ
الؾ أو على متاجر فارغة أماًل يف أف سبر فًتة قبل أف يرفع عليهم أحد قضية، سواء اؼب

اؼبستأجرين، لكن الوضع يف ليبيا أصاب الناس ىنا اقتصاديًا، إذ أف دخل الناس يف 
القرية يعتمد كثَتًا على العمالة اؼبهاجرة. عاد مهاجروف كثَتوف من ليبيا، وىناؾ 
آخروف ما زالوا فيها، يف وضع صعب للغاية. عاد صهر صديق ِف من ليبيا نفس ليلة 

اف قد عاد من تونس على منت طائرة نقل عسكرية، وكاف وصوِف من القاىرة، وك
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برفقة أصدقاء لو قد ىربوا من طرابلس دبساعدة أصحاب عملهم، لكن على اغبدود 
ىاصبتهم قوات موالية للقذايف وأخذت أمواؽبم وحقائبهم، ووجدوا أنفسهم يف تونس 

 خاويي الوفاض، لكنهم سعداء ألهنم على قيد اغبياة.
ور الوضع االقتصادي، وعدـ وجود احتماالت لتحسنو، مع استمرار تدى

يشعر الشباب باغباجة إُف اؽبجرة، لكن اؼبشكلة، إُف أين؟ مع سلسلة الثورات اليت 
بدأت، من يعرؼ ما ىي الدولة اليت ستشهد الثورة التالية؟ لكن بينما ىناؾ إحساس 

باإلمكانات منتشر باالرتباؾ االقتصادي يضغط على الناس، فهناؾ إحساس قوي 
اؼبتاحة أيًضا، و"شباب" الثورة )كما قلنا الشباب ىنا يشمل أشخاًصا يبلغوف 
اػبمسُت( يشعر أنو أخَتًا يفعل شيًئا لو معٌت. مطالبهم بتحسُت أوضاع السياسة 
احمللية ىي مطالب براصباتية وبسيطة، فهم مهتموف بتوزيع وجودة اػببز، وصبع 

 الداخلي... إٍف. القمامة، ومياه الشرب، والنقل 
لكن طعم اغبياة عند الناس ىبتلف عن ما ؼبستو منهم من قبل. قبل ثالثة 

كنت ىنا وَف أرم إال صورة من اإلحساس بالعدـ، وكالـ   -كما قلت  -أعواـ ونصف
من قبيل "الدنيا خربانة" "مفيش فايدة". كاف التدين يوفر شيًئا من اؼبعٌت، لكنو ىو 

هرب عند البعض ىو العمل اإلبداعي أو اؽبروب يف اآلخر حل ؿبدود، وكاف اؼب
رحالت خيالية. عموًما ىو إحساس باؼبلل الوجدآف العميق، لكن اآلف ال أرى أي 
ملل، فالشباب ذبمعوا يف حجرة الضيوؼ ينظموف ضبالت التنظيف، ىذه غبظة ؽبا 

تظار، معٌت، والكثَت من الشباب الذين رأيتهم يهدروف مواىبهم يف حالة من االن
سبكنوا أخَتًا من أف تكوف ؽبم فائدة، على األقل للحظة. اغبياة أصبحت ـبتلفة عن 
حاؽبم يف أثناء اعبلوس على اؼبقهى لقتل الفراغ، فها ىم يفكروف كيف ينظموف 



 
-97- 

اغبمالت ويناقشوف الفرؽ بُت النظم الرئاسية والربؼبانية، وىم يعرفوف أهنا ليست 
 وعملي وقائم.مناقشة نظرية، بل أمر مطروح 

 وغًدا لناظره قريب...
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 ما العمل؟
ىذه ىي أياـ القلق يف مصر، مع ربوؽبا ببطء من حالة الثورة إُف حالة الفًتة 
االنتقالية، واألمور تتحرؾ. بعض ىذه اغبركة إهبايب، وبعضها خطَت. يف القرية اليت 

 يسألوف أنفسهم: ما العمل؟ أقيم فيها ىذه األياـ، أرى الناس مشغولُت،
بدأت منذ األمس نوة، وجاء معها الطقس البارد من البحر.. أمطار ورياح 
على القرية، واليـو أغلب الناس يف البيوت ربت األغطية إف تيسر ؽبم ىذا. لكن 
عصر األمس كانت الشمس ساطعة واعبو معتدؿ، وىو طقس مالئم جًدا غبملة 

 القرية. قبل أسبوعُت نظم ؾبموعة نشطاء ضبلة تنظيف التنظيف يف منطقة اؼبقابر يف
شاملة قبحت يف كسب الكثَت من الناس، بينهم العمدة ورئيس اجمللس القروي. لكن 
بعد ضبلة اإلىانات اليت تعرضوا ؽبا من مؤيدي النظاـ القدٔف، بدأ النشطاء يعملوف 

ذه اعبولة من ضبلة بشيء من اغبذر، وليس بنفس اغبماس. النتيجة أف اإلعالنات ؽب
التنظيف كانت قليلة. يف العصر، خرج كبو عشرين إُف ثالثُت شخًصا، وراءىم 
ؾبموعة كبَتة من األطفاؿ، وسيدة واحدة من اغبي، كاف اغبشد اؼبشارؾ من الرجاؿ، 
وأغلبهم ينتموف إُف ؾبموعة النشطاء، نظموا غبضور سيارة تابعة للهيئة احمللية لتنظيف 

ركز، وعلى مدار اليـو كانت سُبأل بالقمامة والعصي واعبريد من منطقة الشوارع من اؼب
 اؼبقابر.
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تبُت أف تنظيف منطقة اؼبقابر أصعب بكثَت من تنظيف الشوارع، ألهنا فبتلئة 
بالقمامة والطوب واغبجارة. استمر التنظيف يف بطء، ومع حلوؿ الظالـ كاف كبو 

ئيل من اغبسرة بسبب قلة عدد من ثلث اؼبنطقة قد نُظف. أحس النشطاء بقدر ض
انضموا إُف اغبملة )رغم أف العدد كاف أكرب بكثَت من ضبلة التنظيف يف القرية 
اجملاورة(، لكن قرروا استخداـ ىذه اغبملة لإلعالف عن اعبولة اعبديدة يـو اعبمعة، إذ 

مَتا نادوا يف الناس أف ينضموا إُف تنظيف اؼبقابر بعد صالة اعبمعة. اقًتض )س( كا
فيديو وصور أعماؿ التنظيف، واليـو قضينا أغلب فًتة الظهر وبعد الظهر يف عمل 
مونتاج ؼبقطع الفيديو من أجل عرضو على الناس لدعوهتم إُف حضور اجتماع عاـ يف 

 ؾبلس القرية يـو اػبميس وإُف جولة التنظيف يـو اعبمعة.
التنظيف ىذه ىو الناس الذين نظموا اغبملة يروف أف اؽبدؼ األوؿ غبملة 

توعية الناس وحشدىم لالىتماـ بشؤوهنم احمللية. ال تبدو األمور سيئة للغاية يف 
القرية، فهناؾ قاعدة كبَتة دبا يكفي من النشطاء، وتعاطف شعيب كاٍؼ، ورئيس 
ؾبلس ؿبلي متعاوف، أما يف القرية اجملاورة اليت زرهتا زيارة قصَتة باألمس، فاألمور 

لت شابُت نظما ضبلة تنظيف ىناؾ، لكن َف ينضم إليها إال العدد أصعب بكثَت، قاب
القليل، ووصفوا أف أغلب شباب قريتهم ما زالوا يف حالة ال مباالة. النجاح اغبقيقي 
للحملة يف القرية اليت أقيم فيها سَُتى غًدا يف االجتماع العاـ مع اجمللس القروي وعدد 

ع مدعووف للحضور ومعهم مشكالهتم من األشخاص من اإلدارة احمللية. اعبمي
وطلباهتم، وقبل ساعة من اآلف طرقت ؾبموعة من فتيات اؼبدرسة الثانوية على الباب 
يسألن إف كانت البنات ستشارؾ، كانت اإلجابة بنعم، الكل مرحب هبم ؼبناقشة 

 شكاواىم. لكن سنرى إف كاف الناس من اإلدارة احمللية سيحضروف غًدا حًقا.
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يخصص ؼبناقشة الواجب عملو خبصوص اإلدارة، وتوزيع اػببز الغد إذف س
واؼبرافق العامة للقرية، لكن من اآلف إُف الغد يبحث الناس أيًضا عن حلوؿ ؼبشكالت 

 ضاغطة، بعضها شخصية، وبعضها على مستوى الشأف العاـ يف مصر.
 ٜٔ من القضايا اؽبامة االستفتاء على التعديالت الدستورية اؼبعلن انعقاده يف

مارس. على مدار اليومُت اؼباضيُت رأيت ىذا اؼبوضوع ؿبل نقاش. يعارض أصدقائي 
الثوريوف إُف حد بعيد التعديالت ويودوف بدايًة أف يوضع دستور جديد سباًما. ىناؾ 
آخروف منشغلوف باستطالع اآلراء لتكوين رأي. ضباة )س( أميَّة، لكنها أصبحت 

الثورة، وتسألنا عن معٌت التعديالت، وما معٌت  مهتمة للغاية بالسياسة على مدار
 التصويت بنعم أو بال.

عصر األمس قابلت )ىػ( وىو ؿباـٍ يعيش يف القرية ويعمل يف بلدة قريبة منذ 
عامُت، وىو عضو دبنظمة ؿبلية غبقوؽ اإلنساف سبكنمْت من بناء حوار مع أىل 

الغ يف تقديره، يقوؿ إف ال أحد  اؼبنطقة وأصبحوا يثقوف فيها. يقوؿ إف قباح الثورة مب
كاف يبنعو من إبداء رأيو قبل الثورة مثاًل، ألنو يعرؼ كيف يوصل الرسالة بشكل 
صحيح ويتفادى الصداـ مع النظاـ، وىو ليس مسرورًا دبا وصفو باؼبسار الفوضوي 
اؼبفاجئ لألحداث، وعلى النقيض من كثَتين غَته يلوموف جهاز األمن على حالة 

هو يلقي اللـو على اؼبصريُت أنفسهم، وينتقد عداءىم القائم عبهاز الفوضى، ف
الشرطة، يف رأيو، إف الشرطة ارتكبت أخطاء، لكنها ُتالـ على أكثر فبا تتحمل من 
مسؤولية، لكوهنا الوجو الظاىر للحكومة، فهي مسؤولة عن أخطائها وأخطاء 

 اآلخرين.
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دستور القدٔف، وسوؼ سألتو عن رأيو يف الدستور. ىو يعارض تعديل ال
يصوِّت بال يف االستفتاء القادـ، وىي وجهة نظر يشاركو فيها الكثَت فبن أعرؼ. 
يعتقد أف األسلوب الذي وباوؿ من خاللو اعبيش ربريك عجلة اؼبرحلة االنتقالية 
سريًعا ىو أسلوب مثَت للتساؤالت. يتحدث من وجهة نظر احملامي والقاضي ربديًدا، 

دستورية موثوقة وليس تعدياًل مشروطًا بإعداد دستور جديد العاـ ويطالب دبعايَت 
القادـ. يسألٍت: "ليو منعملش الدستور من دلوقت؟" ويرى أنو من اػبطأ وضع 
تعديالت على دستور ملغي بالفعل، ويرى ضرورة تشكيل عبنة دستورية، وىي لن 

د االنتخابات، ربتاج أكثر من شهرين لعرض الدستور اعبديد، كما ينتقد سرعة عق
ويف رأيو ىذا ُيصعِّب من عقد انتخابات حرة ونزيهة، وأخَتًا، فهو لديو شيء من 
الشك أيًضا يف اغبملة اؼبستهدفة للفساد، ألهنا يف رأيو تركز على جزء من النظاـ 
القدٔف ال أكثر. ماذا عن اؼبشَت طنطاوي؟ أليس من رجاؿ النظاـ القدٔف بدوره؟ ال 

ده وثروتو. سألت )ىػ( عن دوره يف اؼبرحلة اؼبقبلة. أجاب: أحد يتحدث عن نقو 
"أؤدي دوري بأٓف أساعد يف العمل القضائي"، احملكمة يف اؼبركز تعمل من يـو 
االثنُت، لكن حىت اآلف َف يفعل القضاة أكثر من إرجاء القضايا، وال يريدوف عقد أي 

عشرة أياـ أخرى على  جلسات إُف أف تعود ضباية الشرطة، ولن وبدث ىذا إال بعد
 األقل.

)ىػ( لو رؤية ناقدة واعية للثورة وللحكم العسكري، وآراؤه تنبع باألساس من 
وجهة نظر ضرورة سيادة القانوف، ىذا أيًضا مرتبط خبربتو الشخصية. يـو صبعة 
الغضب كاف يف اؼبركز وباوؿ هتدئة اؼبتظاىرين الذين أرادوا إحراؽ احملكمة بعد أف 

رطة. قارف سلوكو مثاًل بتجربة )س( الذي رأى يف اليـو نفسو الشرطة انسحبت الش
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تقتل الناس يف سيدي بشر. يف رأي )س( إف إحساس االضطراب وافتقاد األماف 
اغباِف مسموح باستمراره "عشاف الناس تسامح الشرطة ونطلب منهم يرجعوا. لكن 

 بعد اللي حصل لنا يف سيدي بشر ال يبكن أساؿبهم".
متفقوف على أف استعادة القانوف والنظاـ من أولويات اللحظة، لكن ما اعبميع 

العمل ربديًدا؟ ىذا سؤاؿ ـبتلف كلية، وزبتلف اإلجابة عليو حبسب تقييم الشخص 
ألسباب افتقاد األماف. ىناؾ من يروف أف السبب يف االضطرابات ىو السلوؾ 

الثورة بالتصاعد يف أجواء القلق  اؼبستهًت للناس الذين ظبحوا ػبالفاهتم القائمة من قبل
القائمة، ويتطلعوف إُف العودة اؼبنظمة للشرطة كي هتدئ الوضع. وىناؾ من يروف أف 
السبب يف االضطرابات ىو قوى الثورة اؼبضادة، أي اغبزب الوطٍت وعناصر أمن 
الدولة، إذ ينشروف الشائعات ووبرضوف على االضطرابات، ويروف أف عودة الشرطة لن 

وأوضح ِف آخروف أف األسوأ من  اؼبشكلة طاؼبا الثورة اؼبضادة نشطة. ربل
االضطرابات القائمة ىو الرعب الذي تبثو الشائعات، وأف أكرب مشكلة ىي اػبوؼ 

يناير حاجز اػبوؼ عند الكثَتين، لكن  ٕ٘الكامن داخل الناس. كسرت ثورة 
ولو أثر سليب يؤدي اػبوؼ الوجودي، اػبوؼ على سالمة األسرة، ىو خوؼ ـبتلف، 

إُف افتقاد اإلحساس باالستقرار، إذ أف من يشعروف هبذا اػبوؼ يفضلوف عدـ 
 الذىاب إُف العمل أو ارتياد أطفاؽبم اؼبدارس.

اإلحساس باالضطراب زائد يف ىذه اللحظة. قبل يومُت كاف ىناؾ اعتصاـ 
ة حبلواف للمسيحيُت، أيده بعض اؼبسلمُت، احتجاًجا على إحراؽ كنيسة يف قري

بسبب نزاع بدأ على خلفية عالقة بُت رجل مسيحي وامرأة مسلمة. وبعد أف زبيل 
الناس أف اؼبشكلة ُحلت إثر وعد اعبيش ببناء كنيسة جديدة، وقعت مصادمات يف 
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أو  ٖٔمنطقة اؼبقطم، أثارىا ؾبموعات من مسيحيُت يعملوف جبمع القمامة. قُتل 
ومُت. اػبرب السار ىو أف االحتجاج السلمي شخًصا يف اؼبصادمات اليت دامت ي ٗٔ

أماـ ماسبَتو قبح يف الضغط واإلعالف عن مطالب عامة للمسيحيُت بطريقة يبكن أف 
جولة اؼبظاىرات اؼبخطط ؽبا اعبمعة القادمة ستكوف لدعم حكومة  تكوف بناءة.

يف عصاـ شرؼ االنتقالية، لكن تغَت عنواهنا، وستتم ربت عنواف الوحدة الوطنية. و 
القرية، انتشرت أنباء عن أعماؿ سطو لعصابات وفوضى يف اإلسكندرية، وىبشى 
الكثَت فبن يسكنوف أطراؼ اإلسكندرية الذىاب إُف اؼبدينة. والناس يف اإلسكندرية 
فبن ربدثت إليهم يف التليفوف يقولوف إف الوضع عادي سباًما باستثناء بعض اؼبواجهات 

لى موجة جديدة من الشائعات والًتىيب. بالطبع بُت عائالت يبدو أهنا حرَّضت ع
فإف اػبوؼ الذي تثَته الشائعات أسوأ من أي مشكلة حقيقية ربدث. أكرب 
االضطرابات ليست يف الشوارع، بل داخل قلوب الناس ويف عالقاهتم اغبميمية. 

 وىناؾ أيًضا إحساس قوي على مدار األسابيع األخَتة بأف الناس صبيًعا متوتروف.
األىم يف القرية اآلف ىو: كيف ستمر ىذه السنة مع الوضع االقتصادي لكن 

الصعب الذي يتوقعو الناس بشكل عاـ؟ ىذا العصر قابلت )د(، وىو رجل تزوج 
حديثًا ويؤدي ـبتلف األعماؿ، دائًما عنده حلوؿ عملية، يتوقع أف يبر عاـ قبل أف 

وقع بعد أربعة أعواـ أف يستقر الوضع، وثالثة أعواـ حىت يتحسن االقتصاد، ويت
تتحسن حاؿ البلد. وقتها، ىبطط لبدء ذبارة جديدة. ىناؾ شباب كثَت اآلف يريدوف 

عاًما لن تُتاح ؽبم  ٖٓفتح أعماؿ، ال سيما بعد توارد أنباء عن أف من ىم فوؽ 
وظائف حكومية، بل منحة لبدء مشروع مع توفَت إعانات بطالة مؤقتة. ىو عموًما 

ر على الوظيفة اغبكومية، وبرخصة القيادة اليت استخرجها، فهو يأمل يفضل العمل اغب
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يف مشروع تاكسي أو ميكروباص، لكنو ال يتوقع أف يُتاح لو ىذا حالًيا، ولكي يبر 
هبذه الفًتة الصعبة، فسوؼ يعمل يف السعودية، حصل على تأشَتة بالفعل، وينتظر 

بطيء ىذه األياـ. عاد وسيط  اؼبكاؼبة األخَتة اليت سيسافر بعدىا، لكن الوضع
العمل إُف مصر قبل يومُت، لكنو َف يبدأ عملو فورًا، بل ذىب لزيارة ميداف التحرير. 
يفكر كثَتوف غَته يف اؽبجرة حالًيا. ىناؾ صورة متخيلة مشًتكة بينهم: ستتحسن 

 األحواؿ يف مصر، لكن بعد فًتة، ولتجاوز ىذه اؼبدة ال بد من العمل يف اػبارج.
)د( يف القرية أغلب فًتات الثورة، رغم أنو أراد االنضماـ إُف الثورة ذات ظل 

، فمرض أخَتًا وقاؿ لو  مرة. على حد قولو، تأثر كثَتًا دبشاىدة األخبار طواؿ اليـو
فرباير أراد  ٕالطبيب بأف يطفئ التلفزيوف. بعد اؽبجـو على ميداف التحرير يف 

هم من اإلخواف اؼبسلمُت، كانوا قد اعتزموا االنضماـ إُف ؾبموعة من األشخاص أغلب
فرباير(. لكن عندما عاد أحد أبناء  ٗاالنضماـ إُف اؼبظاىرات يف القاىرة اليـو التاِف )

، ورأوا أنو أصيب إصابة  ، وكاف قد شهد يـو اؽبجـو القرية من التحرير يف ذلك اليـو
خرجت لالنضماـ  جسيمة يف كتفو برصاصة، خاؼ )د( الذىاب. أما اجملموعة اليت

إُف اؼبظاىرات يف القاىرة، فقد أوقفها اعبيش على الطريق الدائري وأعادىا. ويف ذلك 
 اليـو كاف الكثَتوف قد حاولوا االنتقاؿ إُف القاىرة لدعم اؼبظاىرات لكنهم أعيدوا.

حكاية )د( عن كيف كاد أف يشارؾ يف الثورة، ىي حكاية الكثَت فبن كانوا 
، وأحسوا باؼبسؤولية ذباه أسرىم، أو ُمنعوا من الذىاب أو ىبشوف على أنفسهم

طالبهم آباؤىم بالعودة. ىناؾ آخروف َف يفكروا حىت يف الذىاب، وإف ظل اعبميع 
أماـ شاشات التلفزيوف. واليـو ىناؾ اتفاؽ واسع )وإف َف يكن إصباًعا( بُت الناس 

من مكثوا يف البيوت يشاىدوف  على أهنم أقبزوا شيًئا استثنائًيا وىاًما. بالنسبة إُف
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التلفزيوف، فهذا اإلحساس باإلقباز قابل للتساؤؿ. لكن ضباة )س( على سبيل اؼبثاؿ 
الثورة وكأهنا شاركت فيها، ؼبا لديها من تعاطف بالغ معها. منذ  ترب م خم تصر على أهنا 

بداية الثورة وىي جالسة أماـ الشاشات، تشاىد األخبار حىت ساعة متأخرة من 
لليل، غَت قادرة على التوقف. ويف أثناء الثورة استغل أحد اعبَتاف غياب الشرطة ا

والقضاء واستوُف على دكاهنا الذي كاف خاويًا من البضاعة لفًتة. بالنسبة إليها كانت 
ىذه التجربة تضحية شبيهة بتضحيات اآلخرين األكرب كثَتًا، كانت تقوؿ: "خسرت 

الدىم". َف يعارضها )س( مباشرة، لكنو أضاؼ إِفَّ الدكاف، لكن غَتي كتَت خسروا و 
إنو يكره أف يقوؿ الناس إف الثورة ثورهتم بينما أمضوىا "يف البيت ملفوفُت يف 
البطانية" وىناؾ آخروف خاطروا حبياهتم يف الشوارع. كانت صديقة مشًتكة لنا من 

تحرير، حىت يناير، وشاركت يف اعتصاـ ال ٕ٘القاىرة قد خرجت إُف الشوارع منذ 
، وتكتب على الفيس بوؾ تعليقات غاضبة عن من ينتقدوف االعتصاـ اؼبستمر.  اليـو

 )س( متعاطف مع غضبها ويشاركها وجهة نظرىا.
وعلى مدار اليـو واؼبساء، تواترت أنباء مقلقة أكثر من ميداف التحرير. منذ 

نظاـ القدٔف إغالؽ مقرات أمن الدولة، وىناؾ خوؼ متزايد من أف تعمل عناصر ال
بشكل منهجي على بث االضطرابات، وكاف ميداف التحرير مؤخرًا ىو اؼبركز األوؿ 

 ؽبذه احملاوالت. 
باألمس خرجت مظاىرة لناشطات إُف اؼبيداف، يتحدثن فيها عن مطالب حبق 
اؼبرأة يف اؼبساواة، فتعرضت اؼبظاىرة لرد فعل شرس من اعتداءات وىجمات، وكاف رد 

، ىجم بلطجية الفعل على ما ي بدو منظًما وليس تفاعاًل عفويًا معها. صباح اليـو
مسلحوف بالعصي والسالح األبيض، ورشقوا اؼبعتصمُت باغبجارة وحاولوا فض 
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االعتصاـ وَف يصادفهم النجاح. ونظرًا إُف أف اؼبطلب األخَت لالعتصاـ كاف اغبل التاـ 
س من الصعب زبيل السبب وراء ألمن الدولة وليس تعليق عملو أو إعادة ىيكلتو، فلي

 .  اؽبجـو
لكن اؼبشكلة أف االعتصاـ أصبح صغَتًا، وكثَتوف فبن شاركوا يف اؼبظاىرات 
يفضلوف اآلف التوقف لفًتة ورؤية ما ستقـو بو اغبكومة اعبديدة. ىذا اإلحساس 
مشًتؾ مع رأي مؤيدي النظاـ القدٔف الذين يزعموف أف االعتصاـ يؤدي إُف 

 البالد، فبا وضع االعتصاـ يف وضع حرج يف أعُت الرأي العاـ، الذي االضطرابات يف
َف يعد منقسًما ببساطة إُف مؤيدين ومعارضُت للثورة، بل أيًضا انقسم إُف عدة آراء 
حوؿ الواجب عملو لتجاوز هتديد عناصر النظاـ القدٔف. والسؤاؿ الكبَت ىو: ما 

 جزء من النظاـ القدٔف. موقف اجمللس العسكري؟ فبعد كل شيء، فهو نفسو
الليلة فض اعبيش بالقوة االعتصاـ من ميداف التحرير. اجمللس العسكري وباوؿ 

فرباير، وىذه ىي ثالث عملية لفض االعتصاـ.  ٔٔالتخلص من االعتصاـ منذ 
ظهرت أخبار عن فرض اجمللس غبظر ذبواؿ يف ميداف التحرير والشوارع احمليطة بو من 

لسادسة صباًحا. يبدو أهنم جادوف يف فض االعتصاـ، والبلطجية التاسعة مساًء إُف ا
منذ الصباح، إف َف يكونوا يف خدمتهم، فهم يبثلوف حجة مفيدة للتدخل. ىذه اؼبرة 
ظهر أف ؿباولة إخالء اؼبيداف ستنجح ألف االعتصاـ أصبح صغَتًا ومثَتًا للجدؿ. 

ير بعد اعبمعة األخَتة بعدد اؼبنطق اؼبربر ؼبا حدث ىو أف بقاء االعتصاـ يف التحر 
صغَت من الناس ودوف دعم قوي ىو أمر غَت حكيم، ألنو حوَّؿ االعتصاـ إُف ىدؼ 
سهل للثورة اؼبضادة. إخالء اؼبيداف اليـو ىو نصر ؼبن ظهرت ىزيبتهم البّينة اعبمعة 
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اؼباضية، عندما ربدث رئيس الوزراء عصاـ شرؼ إُف اؼبتظاىرين الذين اجتمعوا 
 ؿ.لالحتفا

رؤية أصدقائي يف القرية ؼبا حدث أصعب، يقولوف: "كدة الثورة باظت"، لكن 
ليس يف يد أىل القرية التغيَت من أمر ميداف التحرير، واعبهود ىنا تًتكز على إصالح 
اإلدارة احمللية، لكن يف القاىرة، سيعقد الناس عزمهم الليلة والغد على ما هبب عملو، 

مُت التاليُت، خصوًصا اعبمعة القادمة عندما ستخرج وسوؼ يتضح األمر خالؿ اليو 
 اؼبظاىرات مرة أخرى إُف ميداف التحرير.
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 نجاح باىر وإخفاق ذريع
ىذا اليـو من أياـ األخبار اؼبتناقضة. بينما اجمللس العسكري يدير ثورة مضادة 

. مع زيادة  قاسية يف ميداف التحرير، أرى روح الديبقراطية يف القرية قوية اليـو
 اؼبشكالت، ترتفع األرواح اؼبعنوية يف القرية.

أبدأ باألخبار السيئة. مساء األمس فض اعبيش بالقوة اعتصاـ التحرير بعد أف 
ىاصبو بلطجية يف وقت مبكر من اليـو نفسو. تبدو عملية جيدة التنسيق، إذ ذكر 

ارضي االعتصاـ، لكن اإلعالـ أف اعبيش تدخل بعد مصادمات بُت مؤيدي ومع
األنباء اليت وصلتٍت نفس الليلة وظُهر اليـو ترسم صورة أقبح عن دور اعبيش. ىناؾ 

امرأة. أفر ج  ٚٔشخًصا من اؼبشاركُت يف االعتصاـ قُب ض عليهم، بينهم  ٓٚٔكبو 
، وبعضهم تعرضوا ألعماؿ تعذيب جسيمة.  عن الكثَت منهم اليـو

ز، بينهم صديقي علي صبحي، الذي كاف وما زاؿ ىناؾ آخروف رىن االحتجا
 ٖو ٕمعنا أنا و)ىػ( يف وسط البلد وقت وقوع ىجمات البلطجية على اؼبيداف يومي 

فرباير. علي صبحي فناف ومهرج، وشارؾ يف الثورة من بدايتها. ىو حالًيا ؿبتجز يف 
يف  النيابة العسكرية وقد ىبضع حملاكمة عسكرية. تستخدـ احملاكم العسكرية حالًيا

إنزاؿ أحكاـ سريعة للغاية باألفراد هبدؼ فرض النظاـ والقانوف، أو أف ىذا ىو ما 
يزعمونو. "جلسة احملكمة" ال تستغرؽ أكثر من طبس دقائق، وال وبضرىا شهود أو 
دفاع، واألحكاـ يف األغلب ىي السجن طبس سنوات. أسوأ األخبار وردت الليلة، 
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وب ربتها "ؾبموعة من البلطجية قُب ض عليهم إذ ظهر على القناة األوُف صورة مكت
بالتحرير أمس". ويف الصف األوؿ هبلس ؾبموعة من الشباف، أيديهم مقيدة وراء 

 ظهورىم، هبلسوف على األرض، وبينهم علي صبحي.
قبل أياـ قليلة أدخل اجمللس العسكري قانونًا يقضي بعقوبة اإلعداـ على جرائم 

ػبوؼ من اعبرائم واجملرمُت. يف أسوأ اغباالت قد يواجو "البلطجة" يف ؿباولة لتهدئة ا
علي هتم البلطجة يف ؿباولة من اجمللس لتخويف اؼبتظاىرين، مع إعطاء الرأي العاـ 
االنطباع بأهنم وبموهنم من البلطجية. اعبيش اؼبصري يلعب دورًا مزدوًجا مقلًقا، 

 أي وقت. وىناؾ أسباب كافية للشك يف نوايا قياداتو اآلف أكثر من
بدأ بعض األصدقاء يف ضبلة على اإلنًتنت إلطالؽ سراح علي ومتظاىرين 
آخرين مقبوض عليهم، أماًل يف أف تساعد اغبملة مع وصوؽبا إُف اؼبستوى الدوِف يف 

 فبارسة بعض الضغط على اجمللس العسكري.
و يـو لكن بينما أخبار القاىرة اليـو مقلقة، أرى ىنا طاقة إهبابية. يف القرية ى

طيب، إذ يشهد اليـو عقد اجتماع مع رئيس اجمللس احمللي، وبعده اجتماع طويل 
 للثوار يتناقشوف فيو حوؿ "ؼباذا ربتاج مصر إُف دستور جديد؟".

باألمس كاف إحساس ثوار القرية السائد ىو اإلحباط واؽبزيبة مع اكبسار 
، لكن إحساسهم باغبماس. كاف اؼبفًتض أف ربدث أشياء كثَتة يف اج تماع اليـو

الطاقة شبو منعدمة. يف اجتماع الصباح جاء )ب(، وجاء بعض األصدقاء وسألوا 
ؼباذا ال توجد دعاية لالجتماع بتوزيع منشورات والدعوة إليو من منابر اؼبساجد، 
واقتصرت الدعوة على اإلنًتنت. مث عادت اغبركة ببطء إُف طبيعتها، وسرعاف ما 

وراؽ وإحضار اؼبظاريف، مث ذىب البعض لتوزيع اؼبنشورات انشغل اعبميع بتصوير األ
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)موجهة إُف األشخاص بأظبائهم(. وُعر ض فيلم على الدش اؼبركزي عن تنظيف 
 منطقة اؼبقابر؛ فجأة ارتفعت اؼبعنويات من جديد.

مع انتقاِف مع ؾبموعة الشباف النشطاء إُف مركز الشباب حيث سُيعقد 
القلق. اؼبركز ما زاؿ مغلًقا، وأعلن رئيس اجمللس  االجتماع، أحسست بأوُف غبظات

احمللي أنو سيتأخر. ارتاب الناس يف أنو وباوؿ تأخَت حضوره عمًدا، وَف وبضر إال قلة 
يف البداية، مث بدأ الناس يتوافدوف، مث وصل رئيس اجمللس احمللي وسكرتَته بدورنبا. وَف 

ئيس اجمللس احمللي يكفي. زاد اغبضور يأت  اؼبسؤولوف من اإلدارة احمللية، لكن وجود ر 
عن اؼبائة فرد، وكلهم من الرجاؿ )فتيات الثانوية الاليت أعلّن أهنن سيحضرف َف 

 يفعلن(، وجلس الكبار يف دائرة يف الوسط وربلق الشباف حوؽبم.
كاف اجتماًعا غريًبا، عجائبًيا، يف غبظة ترى النجاح الباىر، ويف نفس اللحظة 

ريع. يف ىذا االجتماع فقط أدركت معٌت أف يعيش اؼبرء يف ؾبتمع يف ترى اإلخفاؽ الذ
حالة ثورة. مزيج من اإلقرار واالحًتاـ للسلطة مع الرفض الغاضب لكل أشكاؿ 

 السلطة، اغبوار اغبذر مث الصياح الفوضوي.. َف يكن أحد يتخيل ىذا قبل شهر.
امع. حىت اآلف يبدو رحَّب الناس ترحيًبا خاًصا برئيس اجمللس احمللي وشيخ اعب

أف إطار اجملتمع األبوي السلطوي ما زاؿ متماسًكا. لكن النقاش بدأ ساخًنا، وبعد 
أف أعلن األكرب سًنا وأصحاب اؼبكانة االجتماعية األرفع عن بعض اؼبلحوظات 
البناءة عن نظاـ توزيع اػببز يف القرية، انبعثت موجة من النقد الغاضب من كل 

مو االجتماع يريدوف مناقشة اغبلوؿ اؼبمكنة، لكن غضب حدب وصوب. كاف منظ
اغبضور الكامن اؼبوجو إُف الفساد التاـ وعدـ كفاية آليات إدارة القرية، جعلت من 
اؼبستحيل اػبوض يف نقاش بنَّاء يصل إُف حلوؿ، وبداًل من ىذا امتألت أغلب فًتات 
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نظِّموف لالجتماع االجتماع بكوراؿ غاضب وصاخب من النقد. حاوؿ النشطاء اؼب
وبعض الرجاؿ من الصف األوؿ مرة تلو اؼبرة إعادة النقاش إُف موضوع اؼبقًتحات، 
وأكثر من مرة أدُف اغبضور بتعليقات ومقًتحات جيدة، وسبكَّن رئيس اجمللس احمللي 
من الرد. وبعد فًتة ربوؿ االجتماع مرة أخرى ذباه الصياح الغاضب العشوائي، وكبو 

ع زادت الفوضى. يف النهاية سبكن اؼبنظموف لالجتماع بشق األنفس من هناية االجتما 
القوؿ بأنو من اؼبتوقع من إدارة القرية أف ربفظ اؼبقًتحات اػباصة بتوزيع اػببز وأنابيب 
الغاز وتنظيف الشوارع، وأهنا ستناقش مبادراهتا ؼبعاعبة ىذه اؼبشكالت يف اجتماع 

أبريل، مث انفض االجتماع، وتوجو البعض إُف عاـ قادـ، يف أوؿ يـو طبيس من شهر 
 البيوت، وذبمع البعض اآلخر يف حلقات صغَتة يتناقشوف ويتجادلوف يف صخب.

كانت تقييمات النشطاء لالجتماع متعارضة. قاؿ البعض إف طريقة االجتماع 
الفوضوية إذ يريد الناس الكالـ ال االستماع، تثبت أف اؼبصريُت، بعد العيش ربت 

قمع واػبوؼ طوياًل، َف يتعلموا بعد كيف يستخدموف حريتهم بشكل مسؤوؿ، ظل ال
وأف عليهم تعل م الكثَت. كاف اعبميع ساخطُت ألهنم َف يتمكنوا من مناقشة كل 
النقاط اليت أرادوا مناقشتها، وألنو من الصعب التوصل إُف مناقشة بناءة. لكنهم كانوا 

ن، وألف رئيس اجمللس احمللي جاء، وألف أيًضا سعداء للغاية غبضور أشخاص كثَتي
الناس جاؤوا ومعهم مشكالهتم ومطالبهم، وربدثوا يف حرية دوف خوؼ. يرى )س( 
أف االجتماع ناجح وفاشل يف نفس الوقت، ىو فاشل إذ َف يتمكن الكثَتوف من 
التفرقة بُت النقاش الديبقراطي والفوضوي، وناجح ألنو َف وبدث من قبل أف اضطر 

جمللس احمللي إُف اإلجابة على أسئلة جادة وانتقاد غاضب، وكانت اعبلسات رئيس ا
 اليت وبضرىا من قبل تقتصر على اجملامالت.
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وعلى مستوى عملي حبت، ظهر مرة أخرى أنو من الضروري وجود مكربات 
صوت جيدة ضمن أدوات الثورة. الطبيعة العشوائية لالجتماع سببها يف األغلب عدـ 

ومكربات صوت، تيسر على شخص واحد أف يتحدث فيسمع  وجود ميكروفوف
 اآلخروف.

سواء كاف االجتماع عشوائًيا أو غَت ذلك، فقد رفع معنويات النشطاء كثَتًا. 
نظموا بنجاح حدثًا ىاًما، مناقشة عامة، وزاؿ عنهم إحساس إحباط يـو الثالثاء 

 سباًما.
اء مناقشة بناءة رجاًل يف حجرة ضيوؼ )س( إلجر  ٕٔبعد االجتماع ذبمع 

 وىادئة عن التعديالت الدستورية اؼبقًتحة. 
وسط ىذا اغبشد يساري الرؤية، ىناؾ إصباع تاـ على أف التعديالت الدستورية 
غَت كافية باؼبرة، وأف مصر ربتاج إُف دستور جديد أفضل بكثَت قبل إجراء انتخابات. 

ؾ مناقشة طويلة وأكثر سوؼ يصوتوف بػ "ال" يف االستفتاء على التعديالت. وىنا
تفصياًل دارت عن الدستور اؼبصري، ومشكالتو، وعن ـبتلف أشكاؿ الدساتَت يف 

( ودساتَت الدوؿ األخرى، ٖٕٜٔالتاريخ اؼبصري )أكثرىا ديبقراطية ىو دستور 
واإلصالحات اليت يتوقعها الناس يف الدستور اعبديد. بدأ النقاش بكلمة طويلة لػ )أ. 

كسي ورجل مثقف مطّلع، قدـ مقدمة طويلة يف اؼبفهـو العاـ ـ.( وىو مدرس مار 
للدستور. يرى )أ. ـ.( أف الثورة َف تلغ  الدستور فقط فعلًيا، بل ألغاه النظاـ نفسو، إذ 

من  ٔأصبحت الكثَت من القوانُت اؼبصرية متعارضة معو. اؼبثاؿ األوضح ىو اؼبادة 
ما يتناقض سباًما مع السياسات  الدستور اليت ذكرت أف مصر دولة اشًتاكية، وىو

والقوانُت الليربالية اعبديدة اليت شهدهتا العقود األخَتة. بعد كلمة )أ. ـ.( توالت 
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األسئلة والتعليقات، خصوًصا ما ىبص سلطات الرئيس، واليت أبدى كل من يف 
ػ )أ. ـ.( اغبجرة الرغبة يف اغبد منها، معلنُت التفضيل للنظاـ الربؼبآف. اؼبعرفة اؼبوسعة ل

مقًتنة باألسئلة االنتقادية واؼبقًتحات من اغبضور، والالب توب اؼبتصل باإلنًتنت 
لالطالع على نص التعديالت اؼبقًتحة ربديًدا، ظبحت دبستوى جيد للغاية من 

 النقاش.
روح النقاش العامة كانت تفضل مصر ديبقراطية راديكالية تقودىا حكومة 

على اؼبهاـ الرمزية. انصب النقاش على أف الدستور  برؼبانية ورئيس تقتصر سلطاتو
اغباِف تكيَّف ليخدـ نظاًما فاسًدا، وإذا أرادت الثورة أف ربقق مطلبها األساسي، وىو 
إسقاط النظاـ، فال بد أف الدستور جزء من اؼبشكلة. وأبدوا رأيًا مفاده أف التعديالت 

اجمللس العسكري، الذي يعترب ىو اؼبقًتحة ىي استمرار للنظاـ القدٔف متنكرًا وراء 
 نفسو جزًءا من النظاـ القدٔف، وحليًفا متناقًضا للثورة على أفضل تقدير.

من احملتل أف ىذا ليس رأي األغلبية يف مصر، ويبدو من اؼبرجح أف التعديالت 
الدستورية ستمر مع قباح االستفتاء، وبعد االنتقاؿ إُف حكومة مدنية، فسوؼ وبكم 

هز بسلطات شبو مطلقة. لكن وسط ثوار القرية، رأيت إصباًعا قويًا مصر رئيس ؾب
على أنو لكي تنجح الثورة، فال بد أف تضمن بقاء السلطة يف يد الشعب. وعلى ىذا 
اػبط قاؿ النشطاء إهنم يثقوف كثَتًا يف أف مصر لديها من الفقهاء الدستوريُت من 

 ات مصر.يقدروف على صياغة دستور جيد ىبدـ مصاٌف واحتياج
ُكلِّْفت دبهمة تسجيل النقاش كاماًل على الفيديو، ما أف أنتهي من كتابة ىذه 
السطور، فسوؼ أقـو بتحميلو على اإلنًتنت، حيث يأمل النشطاء أف ىبدـ يف زيادة 

 التوعية السياسية بشكل عاـ.
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بعد أف كاف األمس ىو يـو التوتر واإلحباط، فاليـو ىو يـو ذبدد التفاؤؿ، 
ف اغبالة َف تتغَت، وبينما الوضع أفضل فبا كاف قبل سقوط مبارؾ، فما زاؿ غَت رغم أ

جيد دبا يكفي، فاآلف أصبح من الواضح أف النظاـ َف يسقط حًقا، فما زاؿ يف 
السلطة على ىيئة اجمللس العسكري الذي يلعب دورًا معقًدا. لكن التغَت يف اغبالة 

ذا ىو جوىر الثورة. ربدثت يف ىذا اؼبوضوع اؼبعنوية يغَت من اؼبوقف إُف حد ما، وى
سعدت كثَتًا النتهاء إحباط األمس.  -ألسباب شخصية جًدا -مع زوجة )س( اليت

اتفقت أنا وىي و)س( على أنو إذا كاف األمس يوًما صعًبا، "يـو غريب" على حد 
تعبَت )ب(، فاليـو أفضل بكثَت وإف كانت اؼبشكالت القادمة أكرب. ليست الثورة 

 قط ىي اليت يبكن اعتبارىا حالة مزاجية، بل الثورة اؼبضادة أيًضا.ف



 
-115- 

 تثبيت السلطة.. لألسوأ أو لألفضل
اليـو خرجت من القرية متجًها إُف اإلسكندرية، ثآف أكرب اؼبدف اؼبصرية، وأحد 

يناير ومطلع  أىم مراكز التظاىر يف أثناء الثورة. يف أثناء التظاىرات الكربى أواخر
فرباير كاف عدد اؼبتظاىرين يف اإلسكندرية مثل األعداد يف القاىرة، إف َف يكن أكرب، 
والقاىرة أكرب من اإلسكندرية أربع مرات. يف اإلسكندرية استغرؽ األمر فًتة أطوؿ 
حىت هتدأ األوضاع، وىناؾ خوؼ بالغ من اعبريبة، وسوؼ سبر فًتة أطوؿ قبل أف يعود 

دي". فتحت اؼبدارس يف أغلب مناطق مصر ىذا األسبوع، لكن ما زالت الوضع "العا
مغلقة يف اإلسكندرية ؼبدة أسبوع آخر. الليلة كانت الشوارع التجارية مزدضبة ومركز 
فتح اهلل التجاري يف اؼبنتزه )حيث أقيم( عامر بالناس. ما زالت واجهة اؼبتجر ؿبمية 

يناير، لكن احملالت كلها  ٕٛرين ليلة جبدار مؤقت من الطوب بعد أف ُكسرت الفتا
 مفتوحة.

مع عودة الوضع العادي إُف اإلسكندرية وعودة الشرطة إُف الشوارع وسط 
ضبلة تعاطف واسعة مع الشرطة نظمها اإلعالـ اغبكومي، تلقت الشرطة معاملة 
متباينة. بعد فًتة من اػبوؼ القوي من اعبريبة، فإف ظهور الشرطة ُمرحب بو، لكن 

الًتحيب مشروط بالتعامل اإلنسآف مع الناس. صاحب البيت الذي يسكنو  ىذا
)س( الذي قابلناه يف اؼبركز التجاري ظهر عليو سلوؾ متناقض. على جانب قاؿ إنو 
ساعد ضابط شرطة يف استعادة سلطتو يف وجو سائقي اؼبيكروباص الذين عاملوه 
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وىو يعرض على اعبميع فيديو  بعدـ احًتاـ. وعلى اعبانب اآلخر كاف فخورًا للغاية
على تليفونو يُظهر سكاف منطقة قريبة وبملوف على ظهر عربة نقل ضابط شرطة 
مصابًا إصابات جسيمة، وكاف قد تورط يف قتل متظاىرين وأمسكو سكاف حي فقَت 

 قبل ثالثة أياـ وضربوه ضربًا مربًحا وردبا قتلوه.
ألياـ ويكتبها على اعبدراف: كل من لديو كلمة يقوؽبا يف اإلسكندرية ىذه ا

اإلعداـ للحرامية، سبت الثورة بنجاح، الثورة مستمرة، مسلم ومسيحي إيد واحدة، 
مصر دولة إسالمية، إحنا كلنا مصريُت والـز كبًـت بعض، ال تنسوا شهداء الثورة... 

ىناؾ ملصقات كثَتة تطالب بدولة  -اؼبعقل القوي للسلفيُت -يف اإلسكندرية
صوًصا يف الشوارع اعبانبية، بينما على طريق الكورنيش ىناؾ رسومات إسالمية، خ

جدارية طويلة )رظبها متطوعوف برعاية اإلدارة احمللية ووكالة إعالف( لالحتفاؿ بالثورة. 
ىو مزيج عجيب من أشكاؿ التعبَت العفوي عن الرأي، واغبركات السياسية والدينية 

ي واإلدارة احمللية وىم يركبوف موجة الثورة اليت تقدـ وجهة نظرىا، واجمللس العسكر 
 لتثبيت أقدامهم يف السلطة.

يف ىذه اللحظة يتحدث اعبميع باسم الثورة، لكن ألىداؼ متباينة سباـ 
التباين. ىناؾ ضبلة على الفيس بوؾ من تنظيم نشطاء الثورة، لإلفراج عن اؼبعتقلُت يف 

ة اعبمهورية اؼبملوكة للدولة )أخلص اؼبظاىرات دبيداف التحرير يـو األربعاء. وجريد
صوت صحايف يف عهد مبارؾ ؼببارؾ( تتحدث عن مواطنُت يتطوعوف لتجديد وصيانة 
ميداف التحرير بعد الفض العنيف لالعتصاـ، وكأف ىذا التجديد وىذه الصيانة نبا 
الفعل اؼبتمم للثورة. يوجد بوسًت كبَت مكتوب خبط اليد على مشارؼ اإلسكندرية، 

ر اؼبارّين بأف الثورة لن تنتهي إال مع القضاء على أمن الدولة هنائًيا ومع اإلفراج يُذكِّ 
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عن اؼبعتقلُت السياسيُت. وىناؾ الفتة يف ميداف رئيسي باإلسكندرية هتدؼ بوضوح 
إُف عودة الشرطة إُف الشوارع، تعلن أف الشعب واعبيش والشرطة يد واحدة من أجل 

قدوف للتعديالت الدستورية ندوات ومؤسبرات ويكتبوف يف يناير. ويعقد اؼبنت ٕ٘ثورة 
الصحافة يطالبوف بدستور جديد، ألنو ضروري لضماف قباح الثورة ولضماف 
االستقالؿ اغبقيقي للقضاء. وعلى الكورنيش توزع منشورات باسم ؾبموعة َف يسمع 

" حىت هبا أحد حىت اآلف، ىي "شباب اؼبستقبل" تدعو الناس إُف التصويت بػ "نعم
 تكتمل الثورة.

بينما روح األمل الثوري يف كل مكاف، فنحن ندخل اآلف يف مرحلة تثبيت 
أقداـ السلطة، واؼبفاوضات، واؼبناقشات الدستورية، واغبراؾ السياسي. بعد فًتة 
اتسمت بالسعي وراء اؼبطالب العامة للثورة واقتضت تنحية االختالفات اغبزبية جانًبا، 

سية اآلف تُروِّج لرباؾبها، وبدأ اؼبرشحوف الرئاسيوف ضبالهتم، فهناؾ ؾبموعات سيا
وبدأت ـبتلف اغبركات يف حشد اؼبؤيدين. يبكن للمرء يف اإلسكندرية أف يرى ىذا 
 بنفسو على جدراف البيوت، من بوسًتات وجرافييت والفتات ومنشورات يف كل مكاف.

وؾبيئ عصاـ شرؼ  بالنظر إُف أحداث األسبوع اؼباضي، استقالة أضبد شفيق
مكانو وذبميد عمل أمن الدولة واحتالؿ اؼبتظاىرين ؼبقراتو، قبده كاف أسبوًعا فاصاًل. 
بعد تلك اللحظة، ووسط مصادمات ومواجهات وخوؼ من اعبرائم مع تطلع الناس 
الستقرار اغباؿ، تعرض اعتصاـ التحرير الذي كاف يضغط من أجل تغيَت النظاـ كلو 

 وجة القائمة اآلف ـبتلفة، وىي موجة متناقضة إُف أبعد حد.للضغط، وأصبحت اؼب
الثوار اؼبخلصوف للثورة يروف أف اغبكومة العسكرية بادعائها بأهنا مع الثورة ويف 
الوقت نفسو تعمل على اغبد منها، فهي بذلك ترتكب ما يبكن وصفو بأنو ثورة 



 
-118- 

لسات خاصة. لكن مضادة. ىذا الرأي تراه بوفرة على اإلنًتنت ويف مناقشات وج
ىناؾ تردد قوي يف الصحافة اؼبستقلة لذكر اؼبشكالت اؼبوجودة يف اغبكم العسكري: 
ثروتو، وحقيقة أنو جزء ؿبوري من النظاـ القدٔف، وانتهاكات حقوؽ اإلنساف على يد 
الشرطة العسكرية. سألت صحافًيا من أصدقائي، إف كنت أنا من يتبٌت نظرية اؼبؤامرة، 

 ة تتفادى بعض اؼبوضوعات بعينها، وقاؿ إف اؼبشكلة ليست يفَّ أنا.أـ أف الصحاف
خرجمت اليـو يف اإلسكندرية والقاىرة مظاىرات للوحدة الوطنية بُت اؼبسلمُت 
واؼبسيحيُت، يف إطار سلسلة مظاىرات اعبمعة القائمة منذ بدء الثورة. يف القاىرة 

كن يف اإلسكندرية َف تظهر حيث وقعت مصادمات كانت اؼبظاىرات كبَتة للغاية. ل
أنباء عن مصادمات رغم التوتر والقلق السائدين، وكانت مظاىرة اليـو صغَتة. أحد 
األسباب ىو أف أغلب الناس يف اإلسكندرية تعبوا بعض الشيء من التظاىر، وىناؾ 
سبب آخر، ىو أف بعض النشطاء السياسيُت يروف أف اغبشد السياسي والتوعية أىم 

 لتظاىر.حالًيا من ا
كانت ىذه النقطة األخَتة ىي وجهة نظر أصدقائي اليساريُت الذين يديروف 
مركزًا ثقافًيا يف وسط البلد بالقاىرة. مركزىم ىبدـ اليـو اؼبتظاىرين يف ربضَت الفتاهتم، 
لكنهم ىم أنفسهم مشغولوف أكثر بالتفكَت يف كيفية الوصوؿ إُف طالب اعبامعات 

اجهة االستفتاء مث االنتخابات القادمة. اإلسكندرية، اؼبعقل والناس يف الشوارع يف مو 
القوي للسلفيُت واإلخواف اؼبسلمُت، فيها أيًضا الكثَت من الالفتات اليت تطالب دبصر 
إسالمية، ويرى أصدقائي يف اؼبركز الثقايف أف دورىم يتمثل يف الدفع كبو أجندة 

ساواة يف اغبقوؽ والعدالة االجتماعية. علمانية يسارية أكثر، مع الًتكيز على قضايا اؼب
 وىم اآلف مشغولوف كثَتًا بالتخطيط غبملة الالفتات واإلعالنات.
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بدأت الدراسة اعبامعية يف القاىرة األسبوع اؼباضي، وتبدأ يف اإلسكندرية ىذا 
األسبوع. وقبل الثورة كاف وبرس اعبامعات اغبرس اعبامعي التابع لوزارة الداخلية، 

الب إليهم خبوؼ وكراىية، ىذه القوة ُحلَّت اآلف واستبدلت خبدمة أمن وينظر الط
مدنية، أدى ىذا إُف ربوؿ اعبامعات إُف حالة من النشاط السياسي اؼبكثف. يف 
جامعة القاىرة األسبوع اؼباضي، راح الطالب يطالبوف بأف يكوف رئيس اعبامعة 

ياسي ذبتاح اعبامعات، وعمداء الكليات باالنتخاب. ىناؾ موجة من النشاط الس
 وصبيع اغبركات السياسية، قديبها وجديدىا، مشغولة دبحاولة لعب دور فيها.

بينما ؿباوالت اجمللس العسكري لتثبيت أقدامو ظاىرة وجليَّة، ويرحب هبا  
كثَتوف يتطلعوف إُف أف هتدأ األوضاع، فبالنسبة إُف أغلب الناس َف يقلل ىذا من 

أخَتًا قادرين على التنفس حبرية وأهنم أصبحوا قادرين  اإلحساس بأهنم قد أصبحوا
على اغبلم. مع سَتي مع )ب( على الكورنيش ينظر إُف البحر ويقوؿ: "حىت البحر 
شكلو اختلف بعد الثورة. اغباجات ىي ىي ما تغَتتش لكن نظرتك ؽبا اتغَتت". يف 

ا الكثَتة على اؼبركز الثقايف حيث يعمل األصدقاء قابلت )ج( واليت رغم ـباوفه
مستقبل البلد مفعمة باغبماس والتفاؤؿ: "يف السنُت اللي فاتت البلد اتقمعت لدرجة 
إف الواحد ما كانش عايز يصحى من النـو الصبح. دلوقت أخَتًا أقدر أحلم. مش 
عايزة كتَت، عايزة بس العاَف العريب يبقى مكاف كويس، مش عايزة يوتوبيا، ؾبرد مكاف 

ر فيو وأتنقل حبرية والناس تعيش فيو بسالـ". روح اغبرية دبعناىا معقوؿ أقدر أساف
.. ىذا اإلحساس قوي للغاية ىذه وتشمل حرية تعريف ما تعنيو اغبريةاألوسع، 

 األياـ.
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لكن أنتهي بكلمات أكثر تشاؤًما. علي صبحي واؼبتظاىروف اآلخروف الذين 
تجزين. آخر شاىد رأى علي مارس من ميداف التحرير ما زالوا ؿب ٜقُب ض عليهم يف 

يُنقل إُف السجن اغبريب وكاف يف حالة بدنية صعبة، تبدو عليو آثار تعذيب. واألسوأ 
، يف عملية يبدو أهنا استهدفت  أف ىناؾ تقارير عن اعتقاؿ أشخاص آخرين اليـو
قيادات اعتصاـ التحرير. ىذه العملية تلقي بظالؿ أسوأ على دور اجمللس العسكري، 

 التشكيك يف إمكانية استمرار ضبلة تثبيت أقداـ السلطة العسكرية اليت وتؤدي إُف
تقودىا صحافة الدولة، وإمكانية استمرار صمت الصحافة اؼبستقلة.. ىناؾ خطر 

 جسيم يهدد ىذه اغبرية الوليدة.
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 فترة انتقالية... إلى أين؟
نتقاؿ من مرحلة القلق الثوري إُف اتسمت األياـ القليلة اؼباضية يف مصر باال

مرحلة "اغبالة العادية" اؼبتناقضة، مع ظهور قضايا ومشكالت جديدة سباًما. السؤاؿ 
اآلف ىو: كيف يتغَت اجملتمع وإُف أي اذباه؟ اآلراء زبتلف كثَتًا يف اإلجابة على ىذا 

 التساؤؿ.
 ماذا نكتب؟

باب يف مكتبة صغَتة مارس ؾبموعة من الُكّتاب الش ٕٔقابلت يـو السبت 
يف اإلسكندرية، ؼبناقشة دوافع الكتابة، ربوؿ النقاش إُف اغبديث عن االىتمامات 

 اؼبشًتكة للحضور: كيف تغَت الكتابة من العاَف؟
أعتـز اغبضور إُف مصر يف اػبريف القادـ إلجراء حبوث ميدانية جديدة عن 

اؼبدونات أو الروايات أو  اؼبنشغلُت بالكتابة، سواء الشعر أو القصة القصَتة أو
األعماؿ الساخرة. ىو مشروع ما زاؿ يف طور اإلعداد، عن الكتابة يف حد ذاهتا  
كممارسة اجتماعية وإبداعية، عن أنبيتها كممارسة يومية، والعالقات اليت يبنيها 
شباب الكتاب البادئُت يف الكتابة من خالؿ كتاباهتم. إحدى من ناقشت معهن ىذا 

قبل ىي )ز(. ىي ُمدرِّسة من اإلسكندرية تكتب القصة القصَتة، اؼبوضوع من 
عرضت علّي تنظيم اجتماع مع بعض األصدقاء من اؼبهتمُت باألدب، التقينا ظهر 
السبت يف مكتبة صغَتة قريبة من اعبامعة، َف أندىش عندما وجدت الثورة يف تفكَت 
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نا سؤاؿ كيف تغَت الكتابة اعبميع، وبداًل من اغبديث عن الثورة يف حد ذاهتا، ناقش
من العاَف، وما الذي يبكن للمرء أف يكتبو اآلف. كاف ىناؾ سيل من الكتب تصف 
بشكل انتقادي الوضع االجتماعي يف مصر على مدار السنوات اؼباضية، وأغلبها 
على ىيئة كتب ساخرة وروايات حققت أعلى اؼببيعات، مثل أعماؿ عالء األسوآف. 

ادة بأسلوب يسَت سلس وينظر إليها الكثَت من اؼبثقفُت ُتكتب ىذه الكتب ع
باستخفاؼ )ال يعترب األسوآف روائًيا جاًدا يف نظر نقاد األدب العريب(، لكن ىذه 

والنشر. باختصار، كاف النقد  اؼبقروئيةاألعماؿ أسهمت يف الزيادة الكبَتة يف 
ألخَتة، وىذا يضع االجتماعي من مفاتيح الكتابة األساسية على مدار السنوات ا

الكتاب الشباب يف موقف ىم فيو على اتساؽ بالغ مع الوضع، وعليهم على اعبانب 
 اآلخر أف يغَتوا موقفهم من الكتابة.

يقوؿ عمرو عز الدين الذي كتب ثالثة كتب ساخرة إنو يف الوقت اغباِف 
يما كاف يواجو مشكلة، إذ عليو تغيَت منهجو يف الكتابة. دأب على انتقاد النظاـ ف

يتخذ من إجراءات يومية، لكنو اآلف يريد أف يضع يديو على أساليب جديدة للبناء. 
إسالـ مصباح الذي كتب روايتُت، أوالنبا عن ثورة دموية وعنيفة يف مصر، يقوؿ: 
"الثورة وقفت سوؽ كتيب. مش عارؼ أكتب إيو دلوقت". نشر مشعي أسعد كتابًا 

سلمُت على اغبياة اليومية للمسيحيُت، وىم ال يستند إُف مدونة، هبدؼ إطالع اؼب
يعرفوف إال القليل عن اؼبسيحيُت. ينصب تركيزه على تفاصيل العالقات القائمة يف 
اغبياة اليومية، ودبا أف موضوع العالقة بُت اؼبسلمُت واؼبسيحيُت ىو موضوع الساعة، 

عة قصصية فلديو ما يكفي ليكتب عنو. أما حساـ عادؿ، وىو طالب كمتمب ؾبمو 
تركز على التفاعالت الدقيقة للحياة اليومية، فيحاوؿ عرض غبظات من النقد 
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األخالقي البنَّاء. وـبتار شحاتة نشر رواية واحدة، ولو أخرى َف تُنشر بعد، لكن بعد 
الثورة أجل مشروع الرواية، وبدأ يبحث عن وسيط جديد سباًما يعرب من خاللو عن 

 وجدانو.
مسألة الدوافع واألسس وذبربة الكتابة. ظل ىذا السؤاؿ  السؤاؿ األساسي ىو

ىامشًيا يف أثناء النقاش، الذي دار حوؿ تغيَت العاَف. تبُتَّ وجود اتفاؽ على أف أي  
كاتب يريد تغيَت العاَف حىت ولو بدرجة ؿبدودة. لكن الكاتب يغَت أواًل نفسو. 

العالقات االجتماعية  السؤاؿ إذف ىو: كيف؟ اؼبشًتؾ بُت اغبضور ىو النظر إُف
اليومية وليس الصورة األكرب أو األحداث الدرامية اعبليلة، على حد تعبَت مشعي: 
"تغيَت األشياء من القاعدة مش من القمة". أربط ىذه الرؤية بكيفية خروج الثورة 
اؼبصرية: حركة شعبية بدوف قائد صاحب كاريزما. كانت ثورة موجهة ضد رأس 

من القاعدة إُف القمة. أربط ىذا بكيف أف التغَت يف التوقعات  النظاـ، لكن حراكها
واألمزجة سابق وليس الحق للتغَت اؼبؤسسي. ىؤالء الُكتَّاب يلمسوف من ـبتلف 
الزوايا غبظة ؿبورية، لكن يف الوقت نفسو فإف انعداـ اليقُت لديهم حوؿ ما يكتبوف 

مسار اؼبرحلة االنتقالية، فالسؤاؿ اآلف يُظهر كم ىو سؤاؿ مفتوح. مع ربوؿ الثورة إُف 
ىو: إُف أين؟ تأيت الثورات عادة بتحوالت عميقة وقوية يف اؼبشهد األديب واإلنتاج 

أرى اإلجابات اليت سيخرج هبا األدباء الشباف على  عندي فضوؿ كبَت ألفْ الفٍت. 
 ىذا السؤاؿ، على مدار السنوات القادمة.

 تذّكر الشهداء
اءتٍت أخبار جيدة، بأف علي صبحي وثالثة آخرين مارس ج ٕٔمساء السبت 

معتقلُت يف السجن اغبريب قد أُعلن عن براءهتم وقد أفر ج عنهم. ارتفعت معنويايت  
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كثَتًا، رغم عدـ معرفة مصَت عدد كبَت من احملتجزين اآلخرين. للمرة األوُف من عدة 
 أياـ مبت نوًما عميًقا.

تفصيلية عن أحداث اإلسكندرية يـو للمرة األوُف منذ يومُت ظبعت شهادات 
يناير، اليـو الذي حاوملمت فيو الشرطة أف تسحق اؼبظاىرات  ٕٛصبعة الغضب، 

باستخداـ العنف، يـو قُتل اؼبئات يف شىت أكباء مصر. يقوؿ )د( إنو عندما عاد إُف 
بيتو يف وسط اإلسكندرية، رأى الكورنيش كلو مشتعاًل باغبرائق والدخاف يف مشهد 

ب وكأنو من تغطية للحرب يف العراؽ وليس ما يعرفو عن مصر. أخَتًا أخرج عجي
)س( ذكرياتو عن صبعة الغضب، يف ذلك اليـو قاؿ لزوجتو إنو ذاىب إُف العمل، مث 
انضم إُف اؼبظاىرات بقيادة نشطاء سكندريُت من اإلخواف اؼبسلمُت، وربركوا على 

 أف واجهوا الشرطة أخَتًا يف سيدي امتداد الكورنيش وذبمع معهم ناس كثَتوف، إُف
بشر، واليت أجربهتم على االنتقاؿ إُف الشوارع اعبانبية، وفيها وجدوا صًفا آخر من 
الشرطة، ىاصبوىم بالغاز اؼبسيل للدموع وضربوىم بالعصي اؼبعدنية وباغبجارة اليت 
أخذوىا من موقع بناء قريب. أصيب شاب يُدعى خالد يف صدره بعبوة غاز على 
مسافة أمتار. أبعده )س( مع آخرين عن اؼبكاف وأخذوه إُف جامع قريب، كاف جامًعا 
للسلفيُت، يديره أشخاص يعرفهم )س( الذي اقبذب إُف السلفية قبل أعواـ، رفض 
شيخ اعبامع إدخاؿ الرجل اؼبصاب، وأغلق الباب، وقاؿ بوضوح إنو يؤيد مهاصبة 

 قدمو وكتفو إذ ُضرب بالعصي الشرطة للمتظاىرين، مات خالد. أصيب )س( يف
اؼبعدنية، وأبعده متظاىروف آخروف عن اؼبكاف، بعد ساعتُت كاف قد وصل سَتًا على 

 قدميو اؼبصابتُت إُف البيت، وَف ىبرب زوجتو أو أي أحد دبا تعرض لو.
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يناير، ووصل إُف اؼبظاىرات يف العصر،  ٕٛكاف صديقي )ر( يف العجمي يـو 
اص وبعد إحراؽ قسم الشرطة. ومع عدـ وجود تلفزيوف يف بعد أف قُتل أربعة أشخ

شقتو ومع انقطاع اإلنًتنت والتليفوف، َف تكن لديو أي فكرة عن ما وبدث، وعندما 
اكتشف ما هبري، َف يصدؽ عينيو. أعداد متزايدة من الناس يواجهوف الشرطة يف 

نضم )ر( إُف الشوارع، وأحرقوا أربع عربات شرطة. بعد فًتة تراجعت الشرطة، وا
اؼبتظاىرين الذين وقفوا ينتظروف عودة الشرطة، على استعداد للموت، لكن الشرطة َف 
تعد. يصف )ر( مشاعره اؼبختلطة: "حسيت إف بعد ما عاملونا زي الفراخ طوؿ 
الفًتة دي، إف مصر بكرة ىتبقى جنة. لكن برضو سألت يف الوقت نفسو: ليو يتحرؽ 

بفلوسنا". ىو بدوره رأى مشاىد عنف َف يرىا من  قسم الشرطة؟ ىيتبٍت من جديد
قبل، وما زالت تزعجو. رأى رجاًل مصابًأ بكسر صعب للغاية يف يده، ويقوؿ إنو 

 أحس وكأنو ىو من أصيب.
للمصريُت كل اغبق يف اإلحساس بالفخر بثورهتم السلمية، خصوًصا مع 

ية يف العاَف العريب حالًيا. مقارنتها بالعنف الدموي الذي تُواجمو بو االنتفاضات الشعب
يف أغلب الدوؿ العربية، ىا ىي اليد اغبديدية ؼبا اعتاد الغرب أف يصفو بػ "الدوؿ 
العربية اؼبعتدلة" تسحق اؼبتظاىرين بال رضبة )وال أربدث عن ليبيا فقط، بل أيًضا 

يناير  ٕٛاليمن والسعودية وُعماف والعراؽ والبحرين(. لكن تعداد القتلى الرىيب ليـو 
يذكرٓف أيًضا بأف الثورة اؼبصرية أصبحت سلمية فقط بعد ؿباولة اغبكومة ارتكاب 

شهيًدا  ٖٛمذحبة. على امتداد كورنيش اإلسكندرية ترى صور شهداء الثورة، ىناؾ 
يف اإلسكندرية وحدىا. ويف وسط اإلسكندرية يوجد نصب تذكاري مؤقت وبرسو 

يف أثناء الثورة يف شىت أكباء مصر. قرأت ليلة متطوعوف، وقائمة بأظباء كل من قُتلوا 



 
-126- 

األمس على اإلنًتنت عن شقيق )ؿ( اليت قابلتها وأنا قادـ يف الطائرة إُف مصر يـو 
يناير. كانت بدورىا يف طريقها إُف مصر لتبحث عن شقيقها زياد بكَت اؼبفقود  ٖٔ

رس، يف مشرحة ما ٓٔيناير. بلغٍت يـو اعبمعة أهنم عثروا على جثمانو يف  ٕٛمنذ 
ظلت فيها جثتو َف يتعرؼ عليها أحد ألكثر من شهر. أصيب يف رأسو برصاصتُت 

يناير. قليب يعتصره األَف كلما فكرت يف ىؤالء الناس، وأغلبهم يف سن  ٕٛليلة 
الشباب، الذين ماتوا بسبب نظاـ لديو من الك رب والتعاِف ما يكفي إلطالؽ الرصاص 

 وف باؼبعاملة احملًتمة وبالكرامة.على اؼبواطنُت ألهنم يطالب
مع تذكر مصر لشهداء الثورة وإحيائها لذكراىم ىذه األياـ، فهي تتجاىل 
أمورًا أخرى. بينما اعبزء األكرب من الشعب يتمتعوف بًتؼ اغبرية واألمل اعبديد، فقد 
ازب ذمت خطوات جديدة هتدؼ بوضوح إُف إسكات األجزاء األكثر نشاطًا من اغبركة 

رية. مع إفراج اغبكومة العسكرية عن السجناء السياسيُت اؼبعتقلُت منذ أعواـ، الثو 
فهي يف الوقت نفسو تعتقل نشطاء ثورة مصر السلمية يف وسط البلد بالقاىرة. َف 
يتوقف األمر عند استمرار اؼبقبوض عليهم سابًقا رىن االحتجاز حىت اآلف، بل قُب ض 

س يف وسط البلد، ىذه اؼبرة يف ربرؾ مار  ٔٔعلى أشخاص آخرين يـو اعبمعة 
شخًصا رىن االعتقاؿ، وىناؾ  ٕٔاستهدؼ النشطاء بكل وضوح. تأكد أظباء 

آخروف ؿبتجزوف َف تُعرؼ أظباؤىم بعد. ال توجد معلومات عن مكاهنم أو مصَتىم. 
وىناؾ الكثَتوف ال يريدوف تصديق أف اعبيش تورط يف احتجاز وتعذيب متظاىرين 

بعض من قابلتهم يروف التحالف بُت الثورة واعبيش مسألة مؤقتة من  سلميُت. بينما
واقع الضرورة، فليس عندىم أوىاـ عن اجمللس العسكري، بينما يعتنق آخروف شعار 
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اعبيش والشعب إيد واحدة حبذافَته، وال يريدوف التفكَت يف أنو ردبا كانت الصورة 
 أكرب من ىذا.

 لنجاح حىت اآلف جزئي، وكاف شبنو رىيًبا.ربقق الكثَت، وتغَت الكثَت، لكن ا
 ماذا نبني؟

ليست الثورات باألمر السهل اليسَت على الفهم. فهي ربدث يف اللحظات 
اليت يصبح التغيَت التدرهبي فيها مستحياًل، وعندما يكوف السبيل الوحيد إُف اػبروج 

لثورات هتدـ من األزمة ىو قلب النظاـ من أجل كسر الوضع الراكد. وؽبذا السبب فا
أكثر فبا تبٍت، ىذه ىي فائدهتا، أف تكسر "عقدة اػبوؼ" عند اؼبواطن ذباه اغبكومة، 
تكسر سلطة النظاـ، وتكسر الدائرة الضيقة اؼبغلقة اليت تقتصر عليها حركة الناس. مع  
كسر الدائرة الضيقة، يتمكن القائموف بالثورة من االنفتاح على عاَف من االحتماالت 

ومع خروجهم وقوؿ "ال" جهارًا، تغرس الثورة يف ىؤالء الناس إحساًسا اعبديدة، 
ىائاًل بالقدرة ومنظورًا ـبتلًفا سباًما ؼبا يبكنهم فعلو بأيديهم. لكن ماذا يفعلوف ربديًدا؟  
كيف ستصبح مصر اؼبستقبل؟ القضايا األساسية ىذه األياـ ىي االقتصاد والدين 

 ع التغَت  االجتماعي العميق.والدستور، وعلى اؼبدى األبعد، توق  
يـو السبت ارربت فًتة الصباح، وبعد الظهر أخذت أنا و)س( اؼبيٍت باص إُف 
منطقة وسط البلد يف اإلسكندرية. يف الطريق رحنا ننظر إُف الرسـو واعبرافييت على 
اعبدراف على امتداد الكورنيش، بعض األعماؿ كتابات عفوية على اغبائط، وبعضها 

جدارية برعاية مؤسسات، ربتفل بالوطنية والثورة، وبعضها الفتات برعاية  رسومات
أصحاب شركات وذبارة على ىيئة أسلوب دعاية عصر مبارؾ، ترحب بعودة الشرطة 
إُف الشوارع، وبعضها شعارات سياسية من ـبتلف ألواف الطيف. يقوؿ )س( ِف كيف  
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تلوين كل شيء باألضبر  كاف شكل الشوارع أياـ اؼبظاىرات الكربى، قبل ضبلة
فرباير. قبل الثورة بأشهر كتب أحدىم باإلسرباي على  ٔٔواألبيض واألسود بعد 

امتداد الكورنيش جزًءا من قصيدة ألمل دنقل "ال ربلموا بعاَف سعيد.. فخلف كل 
قيصر يبوت.. قيصر جديد" يف أسلوب قاٍس للتعبَت عن اؼبشاعر السياسية على مدار 

. مع بدء اؼبظاىرات، ظهرت رسـو جرافييت عفوية تقوؿ "يسقط السنوات اؼباضية
النظاـ" و"يسقط الطاغية" و"ال ؼببارؾ" وانتشرت سريًعا يف شىت أكباء اؼبدينة. كتب 
مؤيدو مبارؾ فوؽ بعض الشعارات، وبعضها غطتها رسـو جدارية جديدة انتشرت 

موقع بناء متهدـ يف وسط بعد الثورة، لكن ما زالت رؤيتها فبكنة داخل الشوارع. ويف 
اإلسكندرية ىناؾ رظبة جدارية كبَتة تقوؿ: "أمر إزالة للنظاـ صادر من الشعب 

ت أظباءىا بشكل ٕٔٔٓ/ٔ/ٕ٘اؼبصري، يبدأ نفاذه من  ". وىناؾ متاجر كثَتة غَتَّ
يناير"... إٍف، وعادة  ٕ٘عفوي إُف "سوؽ الثورة" و"قهوة الشهداء" و"جينز 

اؼبنتشرة يف كل األماكن ىذه األياـ. ىناؾ بوسًتات للسلفيُت تستخدـ ألواف العلم، 
الذين بدؤوا ضبلة كبَتة للمطالبة بأف تصبح مصر إسالمية. ومع انتقاِف إُف خارج 

 وسط اؼبدينة، رأيت ىذه البوسًتات تزيد.
مضيت من وسط اإلسكندرية إُف العجمي، وىناؾ قابلت صديقّي )ر( 

درية، فالعجمي منقسمة إُف منطقة غنية على و)ي(، ومثل أغلب مناطق اإلسكن
البحر، وأخرى فقَتة يف الداخل. اعبزء الذي يعيش فيو )ر( و)ي( )ونبا شقيقاف( 
ينتمي إُف اعبانب الفقَت الداخلي، على أطراؼ منطقة إسكاف حكومية من 
السبعينيات معروفة باسم اؼبساكن الصينية )مشروع إسكاف صيٍت تعاوٓف( ومنطقة 

يبلكها البدو، وىم السكاف األصليوف للمنطقة. استخدـ )ر( و)ي( مدخرات جبلية 
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األسرة يف بناء بيت صغَت ىناؾ، وىناؾ بيوت أخرى تُبٌت يف الوقت الراىن، فمع 
توقف االقتصاد اؼبصري بسبب الثورة، ازدىرت أعماؿ البناء؛ يف غياب الشرطة 

سعر، إذ ال تُدفع رشاوى. واؼبفتشُت اغبكوميُت، يبكن للمرء أف يبٍت بنصف ال
 أتساءؿ ماذا سيحدث عندما يعودوف.

يف خليط من اؼبزاح واعبدية، أوضح ِف )ي( أف من أسباب قياـ الثورة نقص 
اغبشيش. قبل أشهر وقعت مشكلة بُت تاجر اؼبخدرات الذي كاف يتعاوف مع 

أف الشرطة الشرطة ووزارة الداخلية، بعد أف قتل ذبار اؼبخدرات ضابط شرطة. النتيجة 
اليت كانت تغطيو حىت ذلك الوقت، أوقفت توزيع اغبشيش، وعلى مدار أشهر قليلة، 
أصبح من الصعب شراء اغبشيش. يقوؿ )ي(: "أنت عارؼ الناس عايشة إزاي يف 
مصر؟ بيصحوا الصبح ويروحوا الشغل ويشًتوا حاجتهم ويروحوا، ياكلوا، وبالليل 

ستحملوا العيشة". إال أنو منذ بدء الثورة عاد ينسطلوا. ؼبا انقطع اغبشيش مقدروش ي
 اغبشيش بوفرة من جديد.

)ر( و)ي( ـبتلفاف كثَتًا حوؿ مسألة التفاؤؿ والتشاـؤ ىذه األياـ. قاؿ )ر( 
إنو كاف سعيًدا للغاية، حىت األياـ األخَتة، عندما بدأ يشعر أف اعبيش ليس خبَتًا يف 

ة َف تتغَت، وأف الرشاوى ما زالت تُدفع ورجاؿ إدارة شؤوف الدولة، وأف ىناؾ أمورًا كثَت 
السياسة وبتالوف على الناس ويسرقوهنم. )ي( على النقيض منو، فهو متفائل؛ كاف قد 
ذىب إُف وسط اإلسكندرية ؼبقابلة فتاة يف معهد جامعي كاف يدرس فيو من قبل، 

رأي )ي(  ورأى الطلبة يف مظاىرة تطالب من بُت عدة أمور حبل ارباد الطلبة. يف
 األمور تتحرؾ، حىت وإف كاف الوعي السياسي للناس يف رأيو متدنًيا للغاية.
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إحساس )ر( خبيبة الرجاء متصل بالتحوؿ العاـ يف اؼبوقف، من اغبالة الثورية 
اؼبفعمة باؼبشاعر وكثافة اؼبشهد وتتابع األخبار سريًعا، إُف حالة من تثبيت السلطة 

نتقالية فيها تطورات أقل درامية وأكثر تعارًضا وتبايًنا ألقدامها والدخوؿ يف مرحلة ا
فيما بينها. مصر تغَتت، لكن ليس من كل األوجو؛ الناس قادرة على التظاىر حبرية، 
لكن اؼبظاىرات تُفض أحيانًا بالقوة واعتقاؿ الناس، آخر واقعة من ىذا النوع كانت 

، عندما فض اعبيش اعتصاًما قائًما من أسبوع لل مسيحيُت أماـ مبٌت التلفزيوف. اليـو
عادت الشرطة إُف شوارع اإلسكندرية دبزيج من السيطرة اغبذرة والنقاش مع الناس 
على جانب، وعلى اعبانب اآلخر الفتات برعاية أصحاب شركات وذبارة ترحب هبم 
بنفس أسلوب الالفتات اليت كانت ترحب باغبكومة يف أياـ مبارؾ. ىناؾ سؤاؿ ىاـ 

ستقبل مصر يهيمن على أغلب اؼبناقشات، ىو: ما اؼبسار اؼبنتظر من وكبَت عن م
اآلف فصاعًدا؟ إحدى أىم اؼبسائل ىي مسألة اغبركة السلفية، اليت تُروِّج لقراءة متزمتة 

 بشكل متطرؼ لإلسالـ، كأسلوب حياة وبل كل اؼبشكالت.
للغاية يف يف اؼبساكن الصينية، أقيم اجتماع عاـ ينظمو السلفيوف، وىم أقوياء 

ىذه اؼبنطقة. ذىبت أنا و)ي( و)ر( لنحضر لكن وصلنا متأخرين، وجدناىم يفكوف 
اػبيمة اؼبعدة لالجتماع، وعنواف االجتماع كاف "القيم واؼبفاىيم". لكن السلفيُت، 
وأغلبهم من اؼبنطقة، تركوا بوسًتات ومنشورات كثَتة تزين نصف دكاكُت اؼبنطقة،  

ي، وتقوؿ: "اغبياة هتوف الكل يهوف لكن إسالمنا ال يهوف: كلها باللوف األخضر الزاى
ال مساس باؼبادة الثانية من الدستور"، "اإلسالـ دين ودولة: ال مساس باؼبادة الثانية 
من الدستور"، "شرع اهلل ال قانوف الطواغيت: ال مساس باؼبادة الثانية من الدستور". 

المية" و"فصل الدين عن ىناؾ بوسًتات أخرى عليها شعارات مثل "مصر إس
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السياسة ىو أقصر طريق إُف الكفر" يف كل أكباء اإلسكندرية، لكنها هتيمن على 
اؼبشهد يف غرب اإلسكندرية. وعلى نقيض اغباؿ على الكورنيش، فاػبطاب اؼبخالف 
ؼبا تقولو ىذه اؼبلصقات والكتابات على اعبدراف قليل للغاية، وىناؾ بعض الشعارات 

اف اؼبسلمُت، األقل تشدًدا، تدعو الناس إُف بناء بلدىم والتغلب على اػباصة باإلخو 
 الفساد عن طريق بذؿ ؾبهود صباعي.

تعترب اإلسكندرية أىم مركز للحركات اإلسالمية يف مصر، ويتمتع فيها 
السلفيوف واإلخواف اؼبسلموف على حد سواء بدعم أكثر، ولديهم فيها قاعدة 

مصر. وىم يف أقوى حاالهتم يف اإلسكندرية، عند  اجتماعية أقوى من أي مكاف يف
األطراؼ الشرقية والغربية للمدينة. اإلخواف اؼبسلموف ىم ؾبموعة من رجاؿ السياسة 
أصحاب اػبربة، الذين يبحثوف دبهارة عن طرؽ للتأثَت، ذبمع وال تفرؽ. أما السلفيوف 

من اإلخواف اؼبسلمُت فمسارىم ـبتلف سباًما، وىم أكثر تطرفًا بكثَت. على النقيض 
اؼبلتزمُت بالديبقراطية، يريد السلفيوف إنشاء إمارة إسالمية، ويطالبوف دبطالب متطرفة 
وكلية، تقضي بإخضاع مصر لنظاـ أخالقي متزمت وتفسَت بالغ التطرؼ للشريعة 

 اإلسالمية.
ويف الوقت اغباِف يظهر السلفيوف بصفتهم اغبصاف األسود مع بداية الفًتة 

الية. قبل الثورة قدموا أنفسهم على أهنم حركة دينية غَت سياسية مهتمة حصرًا االنتق
بكيف ىبلص اؼبرء وزوجو وأطفالو وجوىهم هلل وحده، ويظهر اآلف أهنم كانوا يفعلوف 
ىذا باالتفاؽ مع أمن الدولة اليت ظبحت ؽبم بنشر رسالتهم ىذه )وبنشرىم ؽبذه 

اؼبسلمُت( بشرط أف يبقوا بعيًدا عن السياسة. الرسالة فهم وبدوف من تأثَت اإلخواف 
أوفوا دبا عليهم من التزاـ يف ىذه الصفقة، ويف أثناء التظاىرات الكربى كانوا مشغولُت 
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بالنصح بأف التظاىر ضد اغباكم حراـ شرًعا. لكن بعد سقوط مبارؾ وذبميد عمل 
 ُف حركة سياسية.جهاز أمن الدولة، بدأ السلفيوف يتحولوف سريًعا من حركة دينية إ

ويف غرب اإلسكندرية، ال يسع اؼبرء أف يتفادى مناقشة مسألة السلفيُت 
والدولة اإلسالمية. )ر( و)ي( كالنبا ينتقداف السلفيُت. )ر( كاف سلفًيا ؼبدة عاـ، 
وكاف وبًـت السلفية كثَتًا، لكنو اآلف قلق للغاية؛ يرى أف للسلفيُت أجندة بدؤوا مؤخرًا 

عنها علًنا. يرى )ي( و)ر( أف السلفيُت لن يتمكنوا من حشد فقط يف الكشف 
األغلبية السياسية يف اإلسكندرية نظرًا إُف تطرفهم، وإُف أهنم غَت مرنُت على 
اإلطالؽ. أغلب اؼبسلمُت ىنا وبًتموهنم بصفتهم متدينُت أوِف علم يف اإلسالـ )العلم 

سائد يف مصر يف العقود اؼباضية(، دبعٌت اؼبعرفة بالكتب الدينية، وىو مزاج التدين ال
لكن ال يتمادوف كما يتمادى السلفيوف. إال أنو وبينما تطرؼ السلفيُت ال هبتمع عليو 
أغلب الناس، فقد قبحوا كثَتًا يف الزعم بأهنم ال يتحدثوف بلساف أفكارىم، بل بلساف 

 الدين ككل.
القوية النتقاد ىذا يعطيهم ميزة يف اؼبناقشات، ظهرت من ؿباوالت )ر( و)ي( 

الدولة اإلسالمية. )ي( رجل صاحب آراء علمانية للغاية باؼبعايَت اؼبصرية، وىو وبب 
التساؤؿ حوؿ أي شيء، ووبب اللعب باألفكار. يتحدى )ر( أف يقوؿ ما العيب يف 
الدعوة إُف دولة إسالمية؟ قاؿ: "أنا كمسلم الـز أعيش على مبادئ اإلسالـ، عشاف 

ؼبثالية ىي الدولة اإلسالمية اللي بتطبق شرع اهلل، وىو سبحانو كدة أكيد الدولة ا
أنزؿ لنا الشريعة ؼبصلحتنا". وباوؿ )ر( تفادي الرد على السؤاؿ بال أو بنعم لكن يف 
النهاية يقوؿ: "آه، أنا كمسلم أفضِّل الدولة اإلسالمية، لكن ما ينفعش تتطبق علينا  

ـز تيجي من الناس مش تتفرض كده مرة واحدة. الـز تيجي خطوة خطوة، وال
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عليهم. وإال ىنمشي بدراعنا مربوط". مع انتقاد )ر( و)ي( للسلفيُت واإلخواف 
اؼبسلمُت، يصادفوف صعوبة يف االختالؼ مع فكرة الدولة اإلسالمية. إذا كاف 
اإلسالـ يبثل اػبَت والعدالة، فكيف ترفض فكرة دولة اػبَت والعدالة؟ ويف الوقت 

من اؼبؤيدين اؼبتحمسُت للدستور العلمآف. يريد إلغاء اؼبادة الثانية  نفسو، فإف )ي(
من الدستور: "لو أغلبية الشعب عايزاىا، مفيش مشكلة، تبقى ديبقراطية، لكن أنا 

 شخصًيا ضدىا ألهنا بتفرض الدين على الناس".
 قابلت يـو االثنُت )د( يف مكتبو باؼبركز الثقايف اليساري، وأطلعتو على ـباويف

حوؿ السلفيُت، وكيف أف ال أحد يقدر على التصدي ؽبم يف مناطق اإلسكندرية 
الفقَتة. ىو أقل قلًقا، ألنو بينما اإلسكندرية قاعدة قوية للسلفيُت، فأغلب الناس 
ىبتلفوف معهم بسبب صبودىم الفكري وبسبب تعاوهنم مع أمن الدولة. لكن ىناؾ 

ودىا، وأف قلة من الناس يفهموف معٌت مشكلة الوعي السياسي، اليت يتفق على وج
الدستور أو الديبقراطية،و... إٍف. وعلى اعبانب اآلخر من السلفيُت وملصقاهتم، 
فهناؾ حركة من اؼبثقفُت والفنانُت يديروف ضبلتهم، إذ يذىبوف إُف اؼبقاىي يف 
ؾبموعات من ثالثة أشخاص، ويفتحوف اؼبناقشات ويشركوف الناس فيها. لكن يف 

الراىن، قدرهتم على التحريك واغبشد ما زالت ؿبدودة مقارنة بالسلفيُت.  الوقت
وعلى كل حاؿ، يقوؿ )د( إف القضية األساسية اآلف ىي االستفتاء على التعديالت 
الدستورية، اليت يدعمها عناصر من النظاـ القدٔف واإلخواف اؼبسلمُت )الواضح أف 

يدة سريًعا(، ويعارضها أغلب أطراؼ الطرفُت يتعجالف التفاوض على اغبكومة اعبد
اؼبعارضة، وبينهم صبيع اؼبرشحُت الرئاسيُت. يقوؿ )د( إف االستفتاء سيكوف مؤشرًا 
على الرأي العاـ حوؿ االنتخابات الربؼبانية اؼبقرر عقدىا يف سبتمرب، إذا صوتت 



 
-134- 

خواف يف األغلبية يف االستفتاء بنعم، فلنا أف نتوقع ىيمنة عناصر اغبزب الوطٍت واإل
االنتخابات، لو جاء التصويت بال، فلنا أف نتوقع سيطرة األحزاب األخرى واغبركات 
الثورية اليت َف تنتظم بعد يف أحزاب، "لكن عموًما اؼبوضوع مش موضوع مُت 
ىيحكمنا السنُت اعباية، أو ىل ىيكونوا اإلخواف وال أل. اؼبهم ىو إننا نبٍت نظاـ 

 ية واحدة نقدر لبرَّج اإلخواف من اغبكومة".ديبقراطي، وبعد فًتة برؼبان
مع وصوِف باألمس يف زيارة قصَتة لقرية يف وسط الدلتا، وجدتٍت قبالة 
طريقتُت للتفكَت يف الوضع اغباِف، أساس االختالؼ بُت الطريقتُت ىو االختالؼ بُت 

انونية اعبيل واعبيل يف األسرة اليت استضافتٍت. وكبن نشاىد األخبار عن اػبطوات الق
ضد الرئيس السابق حسٍت مبارؾ، بدأت األـ مناقشة عن أين راحت األمواؿ اؼبسروقة 
من الشعب، وكيف تعود، وكيف كاف األكل غالًيا، وكيف كانت أمواؽبم قليلة يف 
عصر مبارؾ. اآلف سعر اللحم البفض، والسر كما يُقاؿ ىو طرح كميات من غبم 

ها صباؿ مبارؾ، وكاف يأكل منها. ىذه طريقة الغزالف والنعاـ، من مزرعة كاف يبلك
للحديث عن التحوؿ الثوري من منظور يهتم باألشخاص.. تتلخص يف اغبديث عن 
اإلمساؾ باللصوص واستعادة اؼباؿ اؼبنهوب. ابنتها )ت( تشاركها االىتماـ بضرورة 

ؤؿ استعادة األمواؿ، لكن عندىا اعتبارات أخرى أيًضا، فهي بدورىا مشغولة بالتسا
عن مصر اؼبستقبل وطبيعتها، وما القوانُت اليت ستحكمها، وما طبيعة اغبرية اليت 
سيكتسبها الناس، وتتحدث عن االستفتاء على التعديالت مع أخيها، وتسألٍت عن 
رأيي. بداًل من أف أقوؿ رأيي، ذكرت ؽبا ما أفهمو من اعبدؿ حوؿ "ال" و"نعم" وما 

كماف فانبة اؼبوضوع كدة. ىأقوؿ أل. إحنا قمنا   يعنيو كل اختيار. تقوؿ )ت(: "أنا
بثورة عشاف نغَّت، نغَّت صح بقى". تسألٍت )ت( إف كانت اؼبادة الثانية من الدستور 
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ستدخل ضمن االستفتاء، فقلت ال. تقوؿ: "عموما أنا ضد اؼبادة التانية. اؼبفروض 
ر بلدىم ىم  الدستور ميفرضش الدين على الناس. والـز اؼبسيحيُت وبسوا إف مص

 كماف".
لكن ما يهم )ت( أكثر من الدستور، ىو مسألة اغبرية: "مع اغبرية اللي  
كسبناىا من الثورة، ىل نقدر نقوؿ اللي جوانا وال قلوبنا لسو ُمقيدة؟ يف ؾبتمعنا 
الشرقي مش بنعرب عن كل اللي جوانا ومش بنتكلم عنو. قبل الثورة بفًتة كنت مع 

ت معاه يف اؼبوضوع ده كتَت. ليو مسموح لو يتصل بصاحبتو أخويا يف القاىرة واتكلم
وأنا أعرؼ أنو بيكلمها، ولو أنا ِف صديق، حىت لو اؼبوضوع عادي ؾبرد صداقة، 
اضطر أخيب عليو؟" بالنسبة إليها، األىم من التغيَت يف النظاـ السياسي ىو التغيَت يف 

تعبَت عن ما يفكر فيو، وبناء عالقات طبيعة العالقة بُت الرجل واؼبرأة، وحرية اؼبرء يف ال
اجتماعية دوف انتظار التعليقات اغبمقاء. وجهة نظرىا تعترب وجهة نظر ؿبافظة، 
تستند إُف أفكار الدين والزواج واألسرة، وىي ال تشكك يف ىذه األمور، وىي كذلك 

ة، بل وجهة نظر راديكالية، دبا أهنا تطرح فكرة أف اغبرية ليست ؾبرد اغبرية السياسي
 حرية القلب أيًضا.

الثورة اؼبصرية ثورة راديكالية سياسًيا، لكنها ؿبافظة اجتماعًيا. ىناؾ مطالب 
بسيادة القانوف واؼبساءلة واغبكم الربؼبآف وقضايا أخرى. أما قضايا الرجل واؼبرأة 
والعالقات األسرية، فاؼبناقشات حوؽبا أقل، والدور البارز للحركات اإلسالمية يف 

ين يعٍت أيًضا بروز األفكار احملافظة فيما ىبص عالقة اؼبرأة بالرجل. لكن وإف كاف الد
من الواضح أف مصر اعبديدة ستكوف ذات صبغة إسالمية واجتماعية ؿبافظة، وإف  
كانت ديبقراطية، فقد خرجت الثورة بأسئلة عن العالقات اغبميمية بُت الناس؛ سوؼ 
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من اؼبرجح أف تستغرؽ من عشرين إُف ثالثُت ربدث ثورة اجتماعية بطيئة يف مصر، 
عاًما. إال أنو من غَت الوارد أف تؤدي إُف الليربالية والتحرر على النمط الغريب. مصر 
واجملتمعات العربية األخرى اليت سبر دبرحلة انتقالية ستخرج بنمط خاص هبا، كما 

بص على أوضحت )ت(: "دلوقت نقدر نبٍت بلدنا من أوؿ وجديد، مش مضطرين ن
 مباذج دوؿ تانية. نقدر نبنيها بالشكل اللي يناسبنا".

وكما قاؿ ِف دكتور سعد كامل األسبوع اؼباضي إف السلطة األبوية يف أزمة، 
لكنها تقاـو بضراوة، وال نعرؼ ما الذي سيحل ؿبلها. على كل حاؿ، فالتحوالت 

ؼبرأة ستكوف من االجتماعية اػباصة بالعالقات اغبميمة والعالقات بُت الرجل وا
مواطن األزمات االجتماعية العنيفة يف مصر على مدار العقود القادمة، لكنها سًتتبط 
ارتباطًا وثيًقا بالتطورات االقتصادية، ال الثورة وال ما سيجيء بعدىا سهل على الفهم 
إال إذا ُأخذ يف االعتبار االرتباط بُت االقتصاد والسياسة. اعبو االجتماعي احملافظ 

ناجم عن الصحوة اإلسالمية يف مصر منذ السبعينيات ليس مصادفة من مصادفات ال
اغبكم الرأظباِف يف مصر. ىناؾ صلة بُت األمرين، إذ برز الدين كوتد لليقُت األخالقي 
يف ؾبتمع تتحوؿ فيو العالقات االجتماعية بشكل متزايد إُف عالقات اقتصادية غَت 

 أخالقية.
ىي فنانة يسارية مستقلة كانت تتأىب للسفر إُف مساء األحد قابلت )ج(، و 

األردف غبضور ورشة عمل، وكانت ىناؾ أيًضا أغلب فًتات الثورة. وجدهتا يف حالة 
من التشاـؤ ألهنا أحست أنو بينما ىناؾ بعض اؼبكاسب السياسية اغبقيقية، إال أف 

لسياسي أصعب اؼبشكلة األساسية يف أف التغيَت يف النظاـ الرأظباِف االقتصادي وا
بكثَت: "لو حصل تغيَت سياسي وؿبصلش تغيَت اقتصادي ىنفضل ندور يف دايرة 
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مغلقة، واؼبشكلة إف ده ىو اللي الغرب عايزه". مع اإلحساس بالصدمة من زلزاؿ 
الياباف والكارثة النووية اليت تلتو، أبدت أيًضا قلقها إزاء القضايا البيئية اليت ال يهتم هبا 

 يتحدث عنها أحد يف اللحظة الراىنة. كانت )ج( يف األردف يف أحد يف مصر وال
أثناء الثورة، وكانت وقتها مرتبطة باألحداث ارتباطًا وثيًقا على اؼبستوى النفسي. 
لكنها تقوؿ أيًضا إهنا َف تكن ربتاج إُف الثورة لنفسها: "أنا حرة فعاًل. حررت نفسي 

نة. الثورة دي مهمة لكل الناس اللي ما  من فًتة طويلة جًدا. أنا ثورية من عشرين س
كانش عندىم أي إحساس باألمل، واللي كانوا حاسُت إف العاَف مديهم ضهره 
وبيلعنوا اليـو اللي اتولدوا فيو". تقوؿ إف السؤاؿ ىو: ما اؼبدة اليت ستستغرقها الثورة 

 حىت تتحوؿ إُف تغيَت اجتماعي عميق؟
باإلحباط واليأس والغضب من يناير خرجت من قلب اإلحساس  ٕ٘ثورة 

عالقة اؼبواطن بالدولة. َف تكن موجهة بشكل مباشر إُف العالقات االجتماعية، مثل 
العالقات بُت األجياؿ، أو بُت الرجل واؼبرأة، أو يف األسرة، أو بُت الطبقات... إٍف. 
لكن مع تأثَتىا على جيل الشباب الذين شاركوا فيها، على حد قوؿ )ج(، فسوؼ 

 ب تغيَتات أكثر عمًقا، لكن سيستغرؽ ىذا زمًنا طوياًل، ردبا عشرات السنُت.ذبل
وأنا أكتب ىذه السطور يف القطار العائد إُف القاىرة، أدرؾ كم كانت تشكيلة 
األشخاص الذين ربدثت إليهم على مدار األسبوع ونصف األسبوع اؼباضي ؿبدودة. 

ُف تغيَت سياسي واجتماعي عميق، بينما أغلبهم يتوقعوف الكثَت من الثورة، ويتطلعوف إ
زبتلف اآلراء حوؿ كيفية الوصوؿ إُف ىذا التغيَت، وكيف هبب أف يكوف، فلم أظبع 
من أشخاص كثَتين يريدوف بقاء اغباؿ على ما ىي عليو. كل من قابلتهم تقريًبا 
خالؿ األياـ اؼباضية يفضلوف الثورة والديبقراطية، منشغلوف بتعلم فبارسة ىذه 
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ؼبصطلحات على أرض الواقع، ويطالبوف بأف تكوف مصر دولة ؿبايدة دينًيا مع عمق ا
قناعات شعبها الدينية. أتساءؿ إف كاف السبب ىو أنٍت قابلت دوف علم مٍت ؾبموعة 
من األشخاص اؼبتحررين من ـبتلف األطياؼ االجتماعية والدينية، فتوصلت إُف 

يم اعبيد وضبالت البوسًتات الكبَتة لإلخواف صورة متحيزة ؼبا وبدث؟ أـ أنو رغم التنظ
اؼبسلمُت والسلفيُت، وؿباوالت النظاـ القدٔف ركوب موجة الثورة كي وبد من آثارىا، 
فهناؾ بالفعل مصريوف كثَتوف َف يعودوا يصدقوف كل ىذا الكالـ ويبحثوف عن طريق 

 جديد.
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 لم من الحكم العسكريفي ضيافة اليسار.. أو: الجانب المظ
أمضيت اليـو كلو تقريًبا مع أشخاص من مثقفي اليسار يف وسط البلد يف 
 القاىرة، من اؼبشاركُت بقوة يف الثورة، والقلقُت على قباحها أكثر من أغلب اؼبصريُت.
 ٜاليـو ىو حفل عيد ميالد علي صبحي، الذي قُب ض عليو يف التحرير يـو 

ربعة أياـ بفضل ضبلة لصاغبو على اإلنًتنت ومن ق بمل ؿبامُت مارس مث أُفر ج عنو بعد أ
حقوقيُت. ىذا اؼبساء نظم لو أصحابو حفاًل يف تراس فندؽ صغَت يف وسط البلد، 
وىو منطقة ذبمع مألوفة لنشطاء اليسار. رحَّب بو اغبضور ترحيب األبطاؿ، وكانوا 

ما زاؿ ىناؾ الكثَت  سعداء للغاية برؤيتو، لكن اغبفل كاف ىادئًا إُف حد ما.
، ويدور النقاش حوؿ ىذا اؼبوضوع، ومشكلة حكم  ؿبتجزين، وقُب ض على اؼبزيد اليـو
اجمللس العسكري. علي نفسو وظبممْتو التجربة بطابعها، ىناؾ شيء من اغبزف َف أره فيو 
من قبل. قاؿ إنو عندما اعُتقل ُضرب ضربًا مربًحا شّكل خطرًا على حياتو، ليس 

 االعًتاؼ، بل جملرد فبارسة القسوة. كاف الضرب شديًدا لدرجة أنو بدأ يف لدفعو إُف
تالوة الشهادة، وىو يتوقع اؼبوت يف أي غبظة، لكنو عاش. يقوؿ إف التجربة َف 

 تكسره أو أيًا من اآلخرين الذين كانوا معو: "كل اللي خرج، خرج وقلبو جامد".
علي، قابلت )أ(، وىي ناشطة بعد الظهر، قبل أف أذىب إُف حفل عيد ميالد 

دبجاؿ حقوؽ اؼبرأة وحقوؽ اإلنساف. كانت قلقة ومتشائمة، خصوًصا مع عدد 
مارس، أفر ج عن بعضهم، وما زاؿ ىناؾ آخروف رىن  ٜاألشخاص الذين اعتقلوا منذ 
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.. بعد مؤسبر صحايف  االعتقاؿ، وىناؾ ؿبتجزوف جدد. قُب ض على آخر اؼبعتقلُت اليـو
يف اعتقاؿ وتعذيب اؼبتظاىرين، ذىب عدد صغَت من األفراد للتظاىر عن دور اعبيش 

أماـ اؼبتحف اؼبصري، الذي ال يستضيف اآلثار اؼبصرية فقط، بل أيًضا يوجد يف قبوه 
مركز احتجاز. أغلب الناس الذين اعتقلوا من ميداف التحرير احتجزوا ىنا يف البداية. 

روا أماـ اؼبتحف. )أ( تشعر بقلق بالغ ىذه وكما كاف متوقًعا قُب ض على عدد فبن تظاى
األياـ بسبب ىذه التطورات. بصفتها ناشطة دبجاؿ حقوؽ اؼبرأة فقد أسهمت يف 
الثورة إسهاًما كبَتًا. بعد خلع مبارؾ، راحت ذبمع أظباء شهيدات الثورة. لكنها تقوؿ 

من قُتلوا، إف اؼبوضوع ـبتلف ىذه اؼبرة، إذ ال هبب أف هتتم فقط بالنساء، بل بكل 
فرباير أدارت ومعها ؾبموعة مركزم اتصاؿ  ٔٔرجااًل ونساًء. على مدار أسابيع بعد 

لتلقي مكاؼبات مصايب الثورة. يف أثناء ىذا تلقوا معلومات عن أشخاص قُتلوا، وتقوؿ 
شخًصا. يف  ٖ٘ٙإف العدد اغبقيقي للقتلى أعلى بكثَت من العدد الرظبي، وىو 

اسم. وقبل أسبوعُت  ٓٓٙشطوف( أعدوا قائمة بأكثر من القاىرة وحدىا )حيث ين
ُسرقت قاعدة البيانات منهم. َف تتمكن من استعادة القائمة، وتقوؿ إهنا أحست 

 ببعض اػبوؼ من أشخاص يعملوف معها. 
مع عصر اغبرية اعبديد، ىناؾ أشخاص كثَتوف ىبافوف، والسبب وراء اػبوؼ 

االعتقاالت اعبديدة. يف الوقت الراىن )أ(  ليس دبا يستهاف بو، كما يظهر من موجة
مشغولة بأمرين: إدارة ضبلة يف اإلظباعيلية اليت تقـو بالتدريس فيها، للتصويت بػ "ال" 
يف االستفتاء، وصبع اؼبعلومات عن احملتجزين وؿباولة الوصوؿ إُف قيادات يف اعبيش. 

أشخاص ؿبًتموف مشكلة اعبيش، على حد تعبَتىا، أنو منقسم من الداخل. ىناؾ 
للغاية يف اعبيش، يساندوهنا فيما تعمل، وىناؾ آخروف يودوف استمرار عصر مبارؾ، 
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دوف وجود مبارؾ. تقوؿ إف يف ىذا تناقًضا غريًبا ومروًعا. على جانب، الشرطة 
العسكرية تعتقل وتعذب اؼبتظاىرين بشكل يبدو عشوائًيا سباًما. وعلى اعبانب اآلخر 

 وف قضيتها، ويريدوف منها أف تسلمهم قوائم باؼبعتقلُت.قابلت لواءات يساند
يف وسط نشطاء حقوؽ اإلنساف واليسار، تبدو مصر اعبديدة مكانًا صعًبا يف 
ىذه اللحظة، وانتهاكات حقوؽ اإلنساف اعبسيمة اليت تشمل االعتقاالت اعبماعية 

سبر صحايف يف واحملاكمات العسكرية من األمثلة الصارخة على ىذا. ُعق دم اليـو مؤ 
نقابة الصحافيُت يف القاىرة ؼبناقشة انتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت يرتكبها اعبيش. 
أغلب اغبضور من الصحافة األجنبية والنشطاء اغبقوقيُت، والتزمت الصحافة الناطقة 
بالعربية الصمت إزاء اؼبوضوع ألسباب متناقضة. )ىناؾ إحساس قوي لدى الكثَتين 

لثورة واؼبؤسسة العسكرية ربالف تكتيكي ضروري، وأف اعبانب بأف التحالف بُت ا
اؼبظلم من اغبكم العسكري ال بد أف يبقى مسكوتًا عنو لفًتة، ألف كشفو سيؤدي إُف 
اػبوؼ وانعداـ الثقة يف اعبيش، وىو ما ستكوف نتائجو عكسية ومدمرة(. كاف طلب 

ىرين الذين اعتقلهم اعبيش، النشطاء يف اؼبؤسبر الصحايف ليس فقط اإلفراج عن اؼبتظا
بل أف تتوقف احملاكمات العسكرية للمدنيُت سباًما. حىت البلطجية يستحقوف ؿباكمة 

 عادلة يف ؿبكمة مدنية.
بدأت صديقيت )ؾ( ضبلة لصاٌف ؿبمد عزت عبد اهلل خليفة، وىو من أطفاؿ 

يف  الشوارع، يف سن اؼبراىقة، وقُب ض عليو وقت القبض على علّي، وقابلو عليّ 
السجن. كاف يشارؾ يف أنشطة فنية من تنظيم علّي و)ؾ(، ويعتربه اعبميع شخًصا 
موىوبًا للغاية، لكن مع خلفيتو كطفل شوارع، فموقفو صعب، فهو غَت معروؼ  
كفناف أو ناشط يسهل تنظيم ضبلة لصاغبو، وليس من أسرة قادرة على مساعدتو. 
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العسكرية، ووبتاجوف إُف أكرب قدر الفقراء موقفهم أصعب من اعبميع يف احملاكم 
فبكن من اؼبساعدة. رباوؿ )ؾ( حالًيا الوصوؿ إُف شهادة ميالد ؿبمد، ألنو لو كاف 

 التنفيذ كبَتة. وقفعاًما ففرصتو يف اػبروج حبكم بالسجن مع  ٛٔأصغر من 
ىناؾ كالـ كثَت يف وسط البلد حالًيا عن اإلخواف اؼبسلمُت، الذين يشعر 

التصويت بػ "نعم". اػبوؼ القدٔف من  انوا الثورة حبملتهم من أجلاليسار أهنم خ
يربز من جديد، والسبب  اإلسالميُت عند الطرؼ العلمآف من الطيف السياسي

مقنع. بعض الناس مثل )أ( قلقوف من اؼبوضوع كثَتًا، أكثر من )ش( مثاًل، وىو 
يثقوف يف اإلخواف  مدرس وفبثل ىاوي من خلفية فقَتة. )ش( يقوؿ إف اؼبصريُت ال

اؼبسلمُت، مهما كانوا منظمُت. رىآف أنو خالؿ االنتخابات القادمة سوؼ تسيطر 
األحزاب اإلسالمية واؼبرشحوف اإلسالميوف، ليس ألف اؼبصريُت يتعاطفوف كثَتًا مع 
اإلسالميُت، بل ألهنم يريدوف حكومة صادقة زبشى اهلل، وألف اإلخواف اؼبسلمُت 

ى توفَت وعود لقطاع كبَت من اعبماىَت حالًيا، إال إذا سبكنت أقدر من غَتىم عل
اغبركات القومية واليسارية من حشد ما يكفي للتصويت غبكومة زبشى اهلل لكن تركز 
على القضايا االقتصادية والعدالة االجتماعية وتركيزىا أقل على األجندة الدينية. 

عدالة االجتماعية لو فرصة كسب تأييد الربنامج الذي يركز على اؼبساواة االقتصادية وال
واسع يف مصر، لكنو وبتاج إُف ضبلة حشد واسعة. سوؼ نرى. لكن أيًا كانت 

فرباير: ال يهمنا من  ٔٔالنتيجة، فإنٍت أفكر يف مطلب اؼبتظاىرين األساسي قبل 
 وبكمنا، يهمنا كيف سيحكمنا. 

ف. إذا كاف الشعب قلقي من اإلخواف اؼبسلمُت ليس ألهنم أصوليوف أو ؿبافظو 
اؼبصري يريد حكومة أصولية ؿبافظة فمن حقو ىذه اغبكومة دبوجب النظاـ 
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الديبقراطي. قلقي ىو أف اإلخواف اؼبسلمُت أصبحوا جزًءا من النظاـ خالؿ السنوات 
اؼباضية، ولن وبلوا مشكلة الفساد واالستغالؿ االقتصادي، وىي أسباب خروج الناس 

ساًسا. مث أف اؼبهم أف مصر ستحظى بنظاـ ديبقراطي يسمح إُف الشوارع يف الثورة أ
بانتخاب حكومات ـبتلفة كل أربع سنوات. ىذا ىو جوىر الديبقراطية: تداوؿ 

 السلطة.
)أ( ومثلها الكثَتوف من اؼبشهد الثقايف اليساري الذين يرتادوف وسط البلد، 

زب الوطٍت، واطالعهم قلقوف للغاية من القوة اغبالية لإلخواف اؼبسلمُت وعناصر اغب
على صبهور أوسع، وىو األمر غَت اؼبتاح ؼبثقفي وسط البلد الذين لعبوا دورًا ىاًما يف 
اؼبراحل األوُف من الثورة. تقوؿ: "ؼبا كنا يف التحرير وىاصبنا البلطجية، كاف الناس اللي 

انوا بيدافعوا عنا يف اػبطوط األوُف من اإلخواف. كانوا منظمُت نفسهم ورديات وك
منظمُت جًدا وعندىم خربة مش عندنا". نادًرا ما ترتاد وسط البلد ىذه األياـ، ألهنا 
ترى أف ىناؾ أمورًا كثَتة هبب عملها يف اإلظباعيلية. لكنها مدركة الختالؿ قوة 
ـبتلف اغبركات السياسية فيما يتعلق ربديًدا بالوصوؿ إُف قطاع أكرب من اعبماىَت. 

مع إعالف اإلخواف اؼبسلمُت دعمهم للتصويت بػ "نعم" يف يظهر ىذا بوضوح اآلف 
االستفتاء. لدى اإلخواف نشطاء، وماؿ، وخربة إلدارة ضبلة كبَتة يف شىت أكباء مصر، 

، يف ربالف مريب مع اغبزب الوطٍت الذي فهم يف ضبلة "نعم" كبَتةويف ىذه اللحظة 
ؿ منشورات ال تعلن من يطالب رجالو بػ "نعم"، وإف كانت ضبلة ىؤالء تتم من خال

وراءىا، فسمعة اغبزب الوطٍت ليست جيدة إطالقًا ىذه األياـ. ىذا ربرؾ من اإلخواف 
اؼبسلمُت يهدؼ بوضوح إُف إثبات أهنم اغبليف الذي يبكن الثقة بو، ربرؾ يف إطار 
أسلوب اإلخواف اؼبعروؼ منذ عشرات السنُت، ويتلخص يف ؿباولة الوصوؿ إُف 
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 مباشر، وليس بالشكل اؼبباشر الصريح. يف أوساط اليسار والثوار السلطة بشكل غَت
اآلخرين، ىذا أمر مقلق، إذ ردبا بعد االنتخابات قد يظهر ربالف بُت عناصر اغبزب 
الوطٍت واإلخواف وبكموف البالد، وىو سيناريو صعب وغَت مقبوؿ. لكن يبدو أف 

بات مبكرة، ألف منافسيهم يف مبعث القلق أيًضا ىو أف اإلخواف مستفيدوف من انتخا
 ـبتلف أكباء مصر ليس لديهم نفس القدرة واػبربة بعد.

وىذه طبًعا مشكلة تتوقف )أ( أمامها كثَتًا، وكذلك غَتىا من اليساريُت الذين 
. رغم تأثَت اليسار الواسع يف مراحل الثورة األوُف، ورغم تأثَته الباقي يف  قابلتهم اليـو

ى الوصوؿ إُف اؼبناطق الشعبية والريف ؿبدودة، ونقوده أقل. اإلعالـ، فإف قدرتو عل
وىناؾ أيًضا مشكلة أف الكثَت من مؤيدي الثورة ينشروف آراءىم على الفيسبوؾ، وىو 
غَت متاح إال لقلة من اؼبصريُت. ىناؾ منشورات بػ "نعم" أكثر بكثَت من منشورات 

ُف عدد أكرب فبن يستخدموف "ال" توزع يف الشوارع ىذه األياـ، واؼبنشورات تصل إ
اإلنًتنت. إحساسي الداخلي ىو أف ىذه اغبملة الدعائية اؼبوسعة بػ "نعم" ىذه 
األياـ، من ـبتلف القوى السياسية، يُرجح أف تؤدي إُف انتهاء عملية التصويت على 
االستفتاء بنسبة كبَتة لػ "نعم". لكن النتيجة ما زالت مفتوحة وقد ىبطئ إحساسي. 

ظر عن نتيجة االستفتاء، فقد أصبح درًسا لنشطاء الثورة على الفيسبوؾ. بغض الن
الثورات قد تتحرؾ ووُبشد ؽبا بقوة على وسائط التواصل االجتماعي، لكن االستفتاء 
واالنتخابات تُربح وزُبسر يف اؼبناطق الشعبية والقرى واألقاليم. إذا صوَّت اؼبصريوف بػ 

ة للفيسبوؾ، بل ألهنم يروف ببساطة أف مصر "ال" فلن يكوف تصويتهم ىذا نتيج
 ربتاج اآلف إُف دستور جديد.
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تستمر )أ( يف العمل جبدية من أجل اغبشد السياسي ومن أجل اؼبعتقلُت. 
قررمت أف تؤخر رحلتها إُف اػبارج يف الربيع ألهنا ترى أف مكاهنا ىنا. إال أف التوتر 

ذه ىي األجواء اليت يعيش فيها الكثَت والقلق نبا أقوى إحساسُت لديها ىذه األياـ. ى
من نشطاء اليسار )أغلبهم َف يكونوا نشطاء قبل الثورة، لكن أصبحوا كذلك يف 
أثنائها(، وىم أكثر من أغلب اؼبصريُت تشاؤًما من الوضع اغباِف. وعلى النقيض من 
أغلب السكاف، فهم يواجهوف ويعرفوف اعبانب اؼبظلم للحكومة العسكرية. وبعد أف 
انتهى التحالف الثوري من أجل إسقاط مبارؾ وراحت ـبتلف القوى السياسية هتتم 
برباؾبها اػباصة، تبُتَّ ضعفهم باؼبقارنة باألطراؼ األخرى. بعضهم فمه م التداعيات 
وبدأ يف العمل على نشر الوعي السياسي اليساري يف شىت أكباء البالد. وىي مهمة 

بة إِفَّ األكثر تفاؤاًل. وكاف األكثر تفاؤاًل بينهم ىو صعبة، لكن اعبادين فيها ىم بالنس
)ش(، وىو أقل قلًقا، ؼبا يرى من طاقة إهبابية ىائلة يف أوساط اؼبواطنُت اؼبصريُت 
العاديُت. يف اؼبدرسة حيث يعمل، ىناؾ منشورات توزع للتصويت بػ "نعم"، ويف 

 
ُ
درِّسات يف الكالـ البداية اتفق الناس على ىذه اؼبنشورات، مث بدأت إحدى اؼب

ضدىا، ويف النهاية أقنعت اؼبدرسُت بالتصويت بػ "ال". يقوؿ )ش( إف الناس يغَتوف 
آراءىم بسهولة، لكن اؼبهم أهنم يتحدثوف يف السياسة، وىذا يف حد ذاتو يهيئ لقدر  

 كبَت من الوعي السياسي.
ضبلة  كما حدث معي كثَتًا، ينتهي يومي بنتائج متناقضة. على جانب، ىناؾ

قوية وجادة ضد جزء من اغبركة الثورية من اغبكومة العسكرية، أو أطراؼ داخل 
اغبكومة العسكرية، تؤدي يف أوساط ىذا الطرؼ من الثورة إُف إحساس جسيم 
باألزمة واػبوؼ. وعلى اعبانب اآلخر، ىناؾ قدر كبَت من الوعي والنقاش 
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على نقاش بُت الزبوف والبائع. السياسيُت. يف ؿبل عبأت إليو لشراء األكل، شهدت 
الزبوف قلق بسبب شائعة تقوؿ إف عضًوا معروفًا يف اغبزب الوطٍت سيًتشح للرئاسة. 
قاؿ البائع: "وليو أل؟ لو ىي انتخابات شريفة ونضيفة، مش مهم مُت يًتشح. 
خالص موضوع تصويت اؼبيتُت ؼ االنتخابات بتاع مبارؾ انتهى. لو فعاًل سبت 

ة، إف شاء اهلل حىت تيجي رقاصة ترشح نفسها للرئاسة، اؼبهم إننا انتخابات نضيف
، وقتها نقدر  قادرين ننتخب اللي عايزينو، وده األساس. وؼبا يبقى عندنا ريس ؿبًـت
بقى نشوؼ اعبيش ويتظبط حالو، عشاف ؿبدش بيتكلم خالص عن اؼباليُت اللي 

 وقتهم".بتدخل لو وكانوا بيعملوا إيو يف عهد مبارؾ. لكن ىيجي 
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 نعم أم ال؟
اليـو ىناؾ قضية واحدة تناقشها القاىرة، ىي التصويت بنعم وال يف االستفتاء 

مارس. التعديالت الدستورية اليت اقًتحتها عبنة من  ٜٔعلى التعديالت الدستورية يف 
، يفًتض أف اػبرباء الدستوريُت مكلفة باؼبهمة من اجمللس العسكري يف هناية فرباير

تعرض حاًل مؤقًتا بعقد انتخابات رئاسية وبرؼبانية قريًبا، وإصدار دستور جديد بعد 
ذلك. التعديالت ال سبس سلطات الرئيس بأي شكل من األشكاؿ، وتًتؾ ػبليفة 
مبارؾ نفس السلطات الرىيبة اليت أتيحت ؼببارؾ. قوبل ىذا اغبل يف البداية بتفاؤؿ 

بعد مؤسبر ػبرباء دستوريُت وقانونيُت يف مطلع مارس،  ؿبدود من اؼبعارضة، لكن
سرعاف ما ربولت نغمة أغلب اؼبعارضة إُف رفض موحد للتعديالت، واؼبطالبة بدستور 
جديد اآلف، قبل االنتخابات الرئاسية والربؼبانية. إال أف ىناؾ ثالثة أطراؼ ىامة 

وطٍت اغباكم قبل الثورة، دعمت التعديالت، وؽبا قدر كبَت من التأثَت، ىم اغبزب ال
واإلخواف اؼبسلموف، والسلفيوف. لكل منهم أسباب ـبتلفة ؽبذا. عناصر اغبزب الوطٍت 
وكل أتباع النظاـ القدٔف يأملوف يف ؿبدودية أي تغيَتات ربدث. اإلخواف يبدو أهنم 
وباولوف إثبات أنفسهم كطرؼ موثوؽ كشريك، ووباولوف أيًضا عقد االنتخابات يف 

قت فبكن نظرًا إُف سبيزىم من حيث التنظيم والقدرة على الوصوؿ إُف الناس، أسرع و 
 مقارنة باغبركات السياسية األخرى.
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ىذه ىي اػبيارات اؼبطروحة: "نعم" تعٍت انتخابات رئاسية يف الصيف، مع 
ؾبيئ رئيس جديد لو نفس سلطات مبارؾ، وبعد ذلك انتخابات برؼبانية يف سبتمرب 

و الربؼباف. "ال" تعٍت أف اجمللس العسكري سيصدر إعالنًا دستوريًا ودستور جديد يضع
مؤقًتا يمر د فيو نقاط أساسية عن كيفية إدارة البالد يف اؼبرحلة االنتقالية، وتكوَّف عبنة 
دستورية لصياغة دستور جديد، يُعرض على استفتاء قبل االنتخابات. بالنسبة إُف 

ألف كل النقاش الدائر حوؿ "نعم" أو "ال" أغلب اؼبصريُت، الوضع ؿبَت ومربك، 
وباوؿ صاحبو يف النهاية الوصوؿ إُف نتيجة أف التصويت هبذا الصوت أو ذاؾ 
سيؤدي إُف دستور ديبقراطي واستقرار سياسي واجتماعي، مع التلويح باػبوؼ من 

 نظاـ ديكتاتوري جديد.
أنو غَت ـبطط اعبدوؿ الزمٍت لالستفتاء متسرع يف أفضل تقدير، ومن الواضح 

لو بعناية، يبدو ِف أف اعبيش َف ينظر جبدية حىت يف احتماؿ ظهور ضبلة كبَتة 
للتصويت بػ "ال" يف اؼبقاـ األوؿ. اإلعالـ اغبكومي ؿبايد رظبًيا، وىناؾ جهد كبَت 
مبذوؿ عبعل االستفتاء شفافًا )مسموح فيو باؼبراقبُت الدوليُت للمرة األوُف يف مصر(. 

ثَت من العمل الدعائي غَت الصريح من اإلعالـ اغبكومي، فيو دعوة لكن ىناؾ الك
وإشارة إُف حاجة اؼبواطن إُف ازباذ قراره بتمهل وحبرص وبال تسرع. وىناؾ ضبلة 
تلفزيونية بعنواف "نعم للمشاركة يف االستفتاء"، ودوف أف تطرح بشكل مباشر 

 اية.للغ وحٍ مُ التصويت بػ "نعم" فهي تطرح كلمة "نعم" بشكل 
على مدار األسبوع اؼباضي، كاف ىناؾ قدر كبَت من النقاش ضد التعديالت 
يف الصحافة وعلى اإلنًتنت. لكن يف الشارع تظهر ضبلة "ال" ببطء، واإلخواف 
اؼبسلموف وغَتىم استثمروا الكثَت من الوقت يف تغطية أغلب مناطق مصر ببوسًتات 
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نعم. اليـو فقط تغَتَّ اؼبوقف، "نعم"، وعقد االجتماعات والندوات للتصويت ب
وأصبحت القاىرة مغمورة بالكثَت من دعوات "ال" و"نعم" على حد سواء. يف 
اإلسكندرية راح أصدقاء ِف ينظموف ضبلة للتصويت بػ "ال" ببوسًتات كبَتة. ويف 
القرية، عقد أصدقائي اجتماًعا عاًما يـو األربعاء، ويتحدثوف للناس اليـو وغًدا. 

 ضبلة "ال"، يف القاىرة على األخص، أف نطاؽ اغبملة ؿبدود جغرافًيا. اؼبشكلة يف
ىناؾ عمى جغرايف نظرًا إُف الطبقات اليت يركز النشطاء ضبلتهم عليها، إذ ينظروف إُف 
أجزاء ؿبدودة من اؼبدينة ويتجاىلوف الكثَت من اؼبناطق األكثر ازدحاًما بالسكاف، 

 واؼبناطق األىم على أطراؼ اؼبدينة.
ظُهر اليـو قابلت )ـ( الذي َف أقابلو بعد أف ذىبت إُف الريف األسبوع 
اؼباضي. كاف يف حالة من االكتئاب بسبب انتشار اغبركات اإلسالمية والنظاـ القدٔف 
يف اؼبناطق كثيفة السكاف )مثل اؼبنطقة اليت يعيش فيها( وبسبب عزلة اؼبثقفُت 

قوؿ: "تصدؽ إٓف تعبت من الثورة؟ زماف كنا اجتماعًيا واغًتاهبم، وىو ينتمي إليهم. ي
عايشُت وخالص، ومش ىافبنا حاجة ألهنا ما كانتش بلدنا. دلوقيت دي بلدنا، وأنا 

 قلقاف عليها طوؿ الوقت".
)ي( الذي قابلتو بدوره يف الظهر قلق على اقتصار ضبلة "ال" على دوائر 

بػ "نعم". رأيها أننا  ؿبدودة. ىو ـبتلف مع خطيبتو، اليت ترى أنو هبب التصويت
أقبزنا ما أردناه بالفعل، وأنو هبب أف هندأ وال نغَت كل شيء مرة واحدة، وال يبكننا 
العمل مع استمرار كل ىذه اؼبظاىرات وكبتاج إُف أف نعود إُف الوضع العادي. خطيبة 

ا يف )ي( ذىبت إُف التحرير يف أثناء اؼبظاىرات، لكن آراءىا فباثلة آلراء من َف يشاركو 
الثورة. )ي( يقوؿ: "زمايلي اللي كانوا ضد الثورة يف البداية وكانوا عايزين مبارؾ 
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يفضل، دلوقيت بيقولوا إف الثورة ثورهتم، وعايزين يصوتوا بنعم باسم الثورة اللي كانوا 
أصاًل معارضينها". ىذا بالطبع ربليل للوضع يصطبغ بالتزاـ )ي( القوي بالتصويت 

نظره وجيهة؛ صبيع اآلراء اآلف ُتطلق باسم الثورة، بينما ىناؾ  بػ "ال"، لكن وجهة
الكثَت من اؼبصريُت يشككوف يف الثورة، وأىم فصيل للثورة اؼبضادة عناصر اغبزب 

 الوطٍت، يديروف ضبلة التصويت بػ "نعم".
لكن ىذا ال يعٍت أف من يريدوف التصويت بػ "نعم" يدعموف تلقائًيا النظاـ 

ي( ليست كذلك، ىي فقط مًتددة وخائفة من التغيَت السريع. قاؿ القدٔف؛ خطيبة )
سائق تاكسي قابلتو يف السيدة زينب إف التصويت بنعم ضروري من أجل الوصوؿ إُف 
الديبقراطية. رأيو )وىو رأي يتبع رؤية اإلخواف اؼبسلمُت( إف اغبكومة العسكرية ال بد 

 يستقر الوضع ويعود اعبيش أف تتحوؿ إُف حكومة مدنية يف أسرع وقت فبكن حىت
إُف ثكناتو، ويصبح ؼبصر حكومة منتخبة ورئيس منتخب، مث يُعد  دستور جديد. ىو 
مثل الكثَتين، يبيل إُف التصويت بنعم طمًعا يف العودة سريًعا إُف الوضع العادي 

 والدستور الديبقراطي اعبديد، مع اػبوؼ من الديكتاتورية العسكرية.
الذي قابلتو يف السيدة زينب يرى التصويت بال: "النظاـ إال أف الشيخ )ف( 

سقط وكذلك الدستور". رأيو، اؼبمثل بقوة ؼبنطق التصويت بال، ىو أف الدستور 
القدٔف أصبح ساقطًا، وأنو دعامة وركن أساسي يف دكتاتورية سبنح الرئيس سلطات 

ال، يرى أنو لكي مطلقة. أصبح الدستور جثة ىامدة ال يبكن عالجها. الرأي القائل ب
تصبح مصر دولة ديبقراطية، وإذا كانت تريد فًتة انتقالية سريعة للعودة إُف اغباؿ 
الطبيعية، فال بد من دستور ديبقراطي كخطوة أوُف، وتعديل الدستور القدٔف يفتح 

 الباب أماـ نظاـ دكتاتوري جديد.
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ستفتاء )ث( ظبسار العقارات من السيدة زينب، لو رأي ثالث. لن يذىب لال
من األساس، ويقوؿ لعائلتو بأال يذىبوا بدورىم. يعتقد أف الثورة َف ذبلب ؼبصر إال 
اؼبزيد من اعبرائم والفوضى، وأف اؼبصريُت أنانيوف وفاسدوف: "مفيش حاجة ىتتغَت يف 
البلد دي. أُىم غَتوا الريس، ومُت بيحكم البلد دلوقت؟ اغبزب الوطٍت واعبيش. 

. اغباؿ ىيفضل كدة مش ىيتغَت، وىيفضل اغبرامية وبكمونا، النظاـ القدٔف ىو ىو
جنيو وتصوت ؽبم. أنا عارؼ، أصلي شفت تزوير  ٕٓٓوؼ االنتخابات يدوؾ 

االنتخابات اللي فاتت بعيٍت. أنا سافرت برة وشفت الدنيا ماشية إزاي. يف إيطاليا 
. ويف لبناف بتشًتي العيش بالكيلو مش بتقف ؼ طابور  عندىم تأمُت صحي ؿبًـت

طويل عشاف رغيف معفن زي ىنا. البالد دي فيها ناس متحضرين وحكومات 
 ؿبًتمة، لكن ده عمره ما ىيحصل يف مصر". 

كنت أرى قبل شهور أف تشك ك )ث( البالغ أمر طبيعي، إنو تقدير واقعي 
، أراه يتناقض بقوة مع التفاؤؿ يف أوساط قطاعات واسعة  لألوضاع القائمة. لكن اليـو

الشعب، وكذلك مع قلق نشطاء الثورة البالغ. الشيخ )ف( الذي أمضى الفًتة من  من
فرباير يف ميداف التحرير قاؿ لػ )ث( إف األمور ربسنت قليالً  ٔٔيناير حىت  ٕ٘

بالفعل، وسوؼ تتحسن كثَتًا، لكن ستستغرؽ فًتة طويلة. )ث( ال يصدؽ؛ يعرؼ  
غَت ـبطئ على طوؿ اػبط. الفساد كيف تسَت األمور، ولو دور فيها، ولألسف ىو 

والسمسرة وتزوير االنتخابات وأعماؿ قسوة الشرطة لن زبتفي ببساطة بُت ليلة 
وضحاىا، سوؼ تستمر جزًءا من مصر يف ظل حكومة ديبقراطية، وعلى أفضل 
تقدير قد تقل، وسوؼ يكوف ىذا سبًبا ىاًما لإلحساس باإلحباط على مدار الشهور 

 والسنوات القادمة. 
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ومن السيدة زينب ركبت اؼبًتو إُف دار األوبرا، حيث يُعقمد اجتماع عاـ عن 
التعديالت الدستورية، يرأسو الروائي عالء األسوآف، وىو قائم منذ ثالث ساعات. يف 
اؼبًتو رأيت منشورات كثَتة، وأغلبها تدعو إُف "نعم" والكثَت منها إُف "ال". كل من  

باىتماـ. أغلب الناس ما زالت ال تعرؼ معٌت "نعم"  كاف يف يده منشور رأيتو يقرؤه
أو "ال"، وما أنبية االستفتاء أو التعديالت، وما تبعات التصويت بنعم أو ال. ىناؾ 

 ظمأ رىيب للمعلومات.
يف االجتماع كاف كل اغبضور تقريًبا يفضلوف التصويت بػ "ال"، واعبدؿ أقل 

وج حبجج للتصويت بال. كاف )ي( حوؿ نعم أو ال، وينصب أغلب النقاش على اػبر 
الذي يغطي الفاعلية مستاًء، إذ يفضل أف يرى الناس توزع اؼبنشورات يف كل أكباء 
اؼبدينة بداًل من اعبلوس ىنا يف األوبرا. لكن يف أثناء االجتماع وزِّعمت منشورات من 
أجل تصويرىا وتوزيعها على الناس. حصل )ي( على نسختُت من اؼبنشور، واحدة 

دىا غَت جيدة، وال تقنع إال من يريدوف التصويت بال، واألخرى تعرض تفصياًل وج
مشكالت التعديالت وتقًتح حلواًل. أخذ ذلك اؼبنشور معو وىو عائد إُف بيتو، وفيما 
بعد اتصلُت بو وقاؿ ِف إنو انضم إُف رجل آخر يدعو إُف التصويت بال وأشركوا 

يف النقاش كانوا يفضلوف التصويت بنعم يف  ؾبموعة من الناس يف النقاش. من شاركوا
البداية، عرض عليهم )ي( ربليلو للموضوع، كاف رد فعلهم األوؿ ىو االرتباؾ ألهنم 

 حسبوا أهنم يعرفوف عالـم يصوتوف، وأخَتًا اقتنعوا وقالوا إهنم سيصوتوف بال. 
ال ىذه ذبربة جديدة سباًما على دولة كانت االنتخابات واالستفتاءات فيها 

تزيد عن كوهنا مسرحية ىزلية على مدار العقود اؼباضية. للمرة األوُف يُنتظر من الناس 
اػبروج بقرارات مستنَتة. يبدو اآلف أف األكثر معرفة ىم من سيقولوف "ال" )مع عدـ 
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إنكار أف الكثَت فبن سيصوتوف بنعم يعرفوف الكثَت، وإف كاف عدد ىؤالء قلياًل 
 يـو السبت، وىو سباؽ مع الزمن.باؼبقارنة(. االستفتاء 
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 بعد الثورة
وأنا أكتب ىذه السطور األخَتة من الثورة اؼبصرية يف طريقي إُف أؼبانيا، ألعن 
مرة أخرى توقييت السيئ يف حضور أحداث الثورة اؼبهمة. وصلت إُف مصر يف زياريت 

ىامة للغاية؛ فػمقمد فيها النظاـ  األوُف بعد ثالثة أياـ من صبعة الغضب، وكانت غبظة
القدٔف توازنو. غادرت قبل طبسة أياـ من تنحي مبارؾ، ووصلت يف بداية زياريت الثانية 
بعد يـو من توِف عصاـ شرؼ مسؤولية اغبكومة، وىا أنا أغادر مرة أخرى يف 
ساعات الصباح األوُف ليـو االستفتاء الذي سيحدد أي مسار ستسلكو مصر خالؿ 

 القادمة. األشهر
ىذه اللحظة تعد واحدة من اللحظات اؽبامة شهدهتا مصر وسوؼ تشهدىا 
على مدار العاـ القادـ. لكن يف غبظة خروجي من مصر، أنتهز الفرصة لعرض بعض 
النتائج اؼببدئية حوؿ الثورة اؼبصرية والتفاعالت االجتماعية والنفسية اليت أطلقتها. أنا 

ثورة اؼبصرية متحيزة سباًما، وكنت سأعترب نفسي فشلت يف ال أدَّع ي اغبياد؛ رواييت لل
عملي إف كانت رؤية ؿبايدة؛ ىناؾ غبظات مناسبة للنظر إُف األمور بعُت ؿبايدة، 
وىناؾ غبظات ال بد فيها من أخذ موقف. لكن يف أثناء أخذ اؼبوقف، حاولت أف 

 ذا شاقًا.أكوف عاداًل إزاء اآلراء والتحركات اليت ال أتفق معها، وكاف ى
مع الصحايف اؼبصري عبد اهلل حسن، وقاؿ ِف إف  ٕٓٔٓربدثت يف نوفمرب 

مصر ستشهد ثورة قريًبا. كاف ردي عليو إنو ال يبكن أف ربدث ثورة يف مصر، وإنٍت 
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أرى الثورة على أي حاؿ فكرة سيئة ألف يف الثورات رُبمطم األشياء، ويُقتل الناس، ويف 
لطرؼ اػبطأ. كنت ـبطًئا يف تقديري لعدـ قياـ ثورة يف النهاية يستوُف على اغبكم ا

مصر، لكن يف الوقت الراىن يبدو أف أسبايب الثالثة ؼبعارضة الثورة ىي أسباب 
وجيهة. لكنٍت مستمر يف رؤية الثورة أمرًا جيًدا، بل أحد أفضل األشياء اليت حدثت 

 يف مصر منذ زمن طويل للغاية.
ال تسَت كبو األفضل. ىناؾ حشد قوي من  بداية، يبدو بصراحة أف األمور

أجل التصويت بال من أجل دستور ديبقراطي جديد إلسباـ الثورة. النشطاء الداعوف 
الذين ركزوا طوياًل على التظاىر والصحافة واإلنًتنت، بدؤوا أخَتًا  إُف التصويت بال

مريب  يتكلموف يف الشارع ويوزعوف اؼبنشورات، لكنهم بصدد حشد أقوى من ربالف
بُت اغبزب الوطٍت واإلخواف والسلفيُت على التصويت بنعم، بتأييد غَت مباشر من 
اعبيش. التصويت بنعم يعٍت تثبيت أركاف ما تبقى من النظاـ القدٔف، ويعٍت انتخابات 
مبكرة يُرجح أف يهيمن عليها ربالف النظاـ القدٔف واإلسالميوف. يف القاىرة يبدو أف 

ويتاف يف القوة، لكن يف اإلسكندرية، حيث قوة السلفيُت أكرب، ضبليتم ال ونعم متسا
َف يكتفوا بعرض وجهة نظرىم علًنا، بل أيًضا يعلنوف الرفض لوجود أي وجهة نظر 
مغايرة. وحبسب تقارير صحافية، فقد حاولوا باستخداـ العنف منع ضبلة "ال" من 

ن عنها جيًدا لضماف نشر رسالتها يف أكباء اإلسكندرية، ورغم اإلجراءات اؼبعل
استفتاء نزيو، فهناؾ تقارير عن تزوير األصوات يف الريف والصعيد. يبدو من 
اؼبؤشرات أف التصويت بنعم سيسود بسبب مزيج من الرغبة يف العودة إُف اغباؿ 
الطبيعية من ق بمل قطاع كبَت من اؼبصريُت، وحسن تنظيم اغبركات اإلسالمية، وضبلة 
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يف اإلعالـ اغبكومي.. وبعض التزوير. لكن النتيجة غَت أكيدة، "نعم" غَت اؼبباشرة 
 وىذا يف حد ذاتو تقدـ كبَت تشهده مصر. 

 سيناريوىات المستقبل
أمضيت األمس آخر أيامي يف مصر من الصباح إُف اؼبساء يف مقابلة 

"ال" األصدقاء يف القاىرة. يبثلوف قطاًعا ؿبدًدا للغاية من اؼبصريُت. سيصوتوف صبيًعا بػ 
ويروف صبيًعا أف مصر ربتاج إُف اؼبزيد من اؼبساواة االجتماعية واؼبساواة بُت الرجل 
واؼبرأة، واؼبزيد من اغبرية، وأف تنهض دولة مدنية ربكمها حكومة ديبقراطية، دوف 
اإلخواف لو أمكن. لكن تقديراهتم للوضع متباينة، وكل منهم لديو سيناريو ـبتلف 

 ؼبستقبل مصر.
ن جنوب القاىرة ىي األشد تشاؤًما؛ ترى أف اإلخواف والسلفيُت صديقيت م

يبكنهم السيطرة على األمور أكثر من غَتىم، سواء بشكل مباشر أو غَت مباشر، 
وىذا خطر جسيم نظرًا إُف أف يف حاؿ سيطرهتم ستتعرض وعود الديبقراطية واغبرية 

اليت كانت متاحة حىت يف  للخيانة، على يد ربوؿ ديٍت ؿبافظ، سينهي اغبرية القليلة
زمن مبارؾ. يف رأيها إف القوميُت واليساريُت كانوا ساذجُت للغاية، إذ انضموا إُف 
اإلخواف يف ربالف مؤقت من أجل خلع مبارؾ، ألف اإلخواف ىم من سيستفيدوف 
اآلف، نظرًا إُف تنظيمهم اعبيد. ترى أنو دبا أف النظاـ كاف ضعيًفا لدرجة سقوطو بعد 

ثالثة أسابيع من اؼبظاىرات، فقد كاف من اؼبمكن جًدا إصالحو تدرهبًيا.  أقل من
يعترب أفضل، ألنو لن يبنح  -على حد قوؽبا -اإلصالح التدرهبي للنظاـ القدٔف

اإلسالميُت فرصة للهيمنة، وىي الفرصة اؼبتاحة ؽبم حالًيا. إذف ما العمل؟ تقوؿ إف 
بغض النظر عن التبعات السياسية،  ليس لديها خطة واضحة، لكنها تشَت إُف أنو
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فقد أطلقت الثورة االشتياؽ إُف اغبرية وىزت أركاف اؼبنطق اغباكم لعالقة الرجل 
باؼبرأة. ىذا التحوؿ سُيغَت كثَتًا من اجملتمع اؼبصري على مدار السنوات القادمة، لكن 

 ال بد أف تتاح لو فرصة ليتطور.
، أكثر  تفاؤاًل بكثَت، يقوؿ "بغض النظر )ؼ. ي.( الناشط اليساري اؼبخضـر

عن نتيجة االستفتاء، إحنا كسبنا كتَت". الكثَت من اغبركات الشيوعية واالشًتاكية اليت  
كانت تعمل يف اػبفاء بشكل غَت قانوٓف أصبحت تعمل علًنا. بعضها على اتصاؿ 

. بالنقابات اعبديدة اغبرة. ىا ىي األحزاب واغبركات اليسارية تظهر بقوة وبكثرة
اؼبوضوع األىم يف رأي )ؼ. ي.( ىو هتيئة شبكة لتنسيق العمل بُت حركات اليسار،  

 كي يتمكنوا من منافسة اإلخواف واغبزب الوطٍت. 
يف رأي )ؼ. ي.( من اعبيد أف اإلخواف قرروا االنضماـ إُف ضبلة "نعم" ألهنم 

)ؼ. ي.(،  ىكذا "أثبتوا للكل اللي إحنا عارفينو، إهنم جزء من النظاـ". يف رأي
وارد أف يصل اإلخواف إُف السلطة يف ربالف مع عناصر من النظاـ القدٔف، لكن 
ليست ىذه بكارثة دبا أف اعبديد ىنا ىو أف يصبح اؼبعروؼ بشكل غَت رظبي منذ 
السبعينيات معروفًا رظبًيا. مع االنسحاب التدرهبي للدولة من توِف دور اعبهة اؼبوفرة 

تصادي، ُمنحت اغبركات اإلسالمية والدينية بشكل عاـ للخدمات إُف التحرر االق
دورًا أكرب يف توفَت اػبدمات غَت اغبكومية يف نظاـ اغبكم الرأظباِف اعبديد. يرى 
)ؼ. ي.( أنو دبوجب ىذه الصفقة، أصبح لإلخواف ميزة اجتماعية، ال بد على 

ُف الشوارع واألحياء االشًتاكيُت واغبركة العمالية اآلف أف تلحق بركاهبا، مع النزوؿ إ
الشعبية وىزيبة اإلسالميُت يف عقر دارىم. جزء من اػبطة ىو رفع قضايا على 
اعبمعيات اػبَتية اػباصة باإلخواف اؼبسلمُت، واليت تربط خدماهتا عادة بفرض شروط 
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عقائدية، وىو ما يعترب ضد قانوف اعبمعيات األىلية. لكن اؼبهم أف يتواصلوا مع 
وتُعرض اػبدمات عليهم، ويُبذؿ النشاط االجتماعي: "الفقراء  الناس ويدعموىم،

مش ضبل األيديولوجيات، لو رحت ؽبم وعرضت عليهم مساعدة بياخدوىا. مش 
ؿبتاج فكر أيديولوجي قوي عشاف سبيز بُت رغيف واحد ورغيفُت". يف رأي )ؼ. 

م يف ي.( فإف ىذه ىي أزىى فًتات اإلخواف اؼبسلمُت، لكن أيامهم معدودة ألهن
النهاية جزء من النظاـ القدٔف الفاسد، ولن يتمكنوا من حل مشكلة انعداـ العدالة 

 االجتماعية، وىي اؼبشكلة اليت أدت إُف خروج الناس يف الثورة باألساس.
)و( بدوره اشًتاكي ـبضـر وناشط ثقايف، وىو أقل ضباًسا فيما ىبص قدرات 

الثورة بقوة، وعندما قابلتو يف اؼبساء كاف تواصل اغبركة اليسارية. ىو بدوره شارؾ يف 
يف غاية اإلرىاؽ. َف يشارؾ فحسب يف عدد من األنشطة الثقافية وضبلة توزيع 
اؼبنشورات عشية االستفتاء، بل ىو أيًضا من أعضاء اللجنة الشعبية يف منطقة اؼبركز 

قلًقا  الثقايف الذي يعمل فيو. باألمس حضر اجتماًعا غبزب اشًتاكي آخر. ىو ليس
من تفرؽ األحزاب اليسارية، ما يقلقو ىو أف النقابات مشغولة حالًيا بعرض 
مشكالهتا على الوزارات، وال تركز على الوضع السياسي األعّم. ىذه اؼبطالب، اليت 
تشمل يف العادة ربسُت األجور وتغيَت اؽبيكل اإلداري، معروفة يف مصر حالًيا دبسمى 

بحت ىذه الكلمة وكأهنا سّبة. بالنسبة إُف النشطاء مثل "اؼبطالب الف ئوية"، وقد أص
)و( ىذه اؼبطالب جزء ىاـ من العمل السياسي، وىي أيًضا تعيق تنسيق السعي كبو 

 أىداؼ أكثر عمومية.
دكتور )أ( طبيب نفسي مهتم باعبانب الروحآف للدين، كأسلوب ؼبساعدة 

التشاـؤ والتفاؤؿ، يف رأيو، أمور  الناس يف حياهتم، يقوؿ إنو غَت متشائم وال متفائل:
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تنتمي إُف زمن ما قبل الثورة، اآلف ىو وقت العمل. يقوؿ إف الكثَت من الناس 
يناقشوف االستفتاء معو، وال يقوؿ رأيو وكيف سيصوت، لكنو يشجعهم على 
التصويت وازباذ القرار بأنفسهم. سوؼ يصوت بػ "ال"، على حد قولو، لكن األىم 

وعي السياسي والنشاط العفوي للشباف، وىو ما َف يره من قبل. لو ىو مستوى ال
قاؿ: "يف صالة اعبمعة النهاردة، بعد الصالة، شفت الناس بيوزعوا منشورات نعم 
وغَتىم بيوزعوا منشورات ال. أصبح ناس ما شفتهمش قبل كدة نشطاء. رحت للي 

التيار اعبارؼ من بيوزع منشورات ال وشكرتو على نشاطو". ناقشنا ما سيحدث ؽبذا 
النشاط إذا صوتت األغلبية بنعم. قلقي يًتكز على أنو إذا انتصر صوت نعم، فقد 
يعترب ىذا أوؿ إحباط حقيقي للثوار )باستثناء اإلخواف طبًعا الذين سيصوتوف بنعم(، 
وقد يؤدي إُف موجة من اإلحباط ويؤدي إُف استسالـ الكثَتين. رد الدكتور )أ( إف 

أف يكوف عن ربوؿ روح الثورة إُف روح التجربة واػبربة. الثورة حالة السؤاؿ ال بد 
نفسية وعاطفية، ىي إذف مرحلة ربوؿ، وإف كانت زُبلِّف يف اؼبرء أثرًا قويًا. لكن 
يصاحب الثورة أيًضا ذبربة، وىذه التجربة العملية تغَت قطاًعا كبَتًا من الشعب اؼبصري 

 حالًيا.
 الت اجتماعية متناقضةالثورة مطرقة: تغيرات وتحو 

سيكوف التغيَت متناقًضا. الثورة مطرقة، تصلح لتكسَت جدراف القمع واإلحباط 
واليأس، وىي طريقة للتغيَت تؤدي إُف قدر كبَت من التدمَت، وىي أسلوب فيو قدر  
كبَت من اؼبخاطرة، وال أحد يعرؼ إُف أين ستؤوؿ األمور. قد يصلح عقد مقارنات  

، أو ٜٚٔٔو ٜٙٓٔ، أو الثورتُت الروسيتُت يف ٜٜٚٔإليرانية يف كثَتة مع الثورة ا
، أو ثورة شباب غرب أوروبا وأمريكا ٜٜٛٔإُف  ٜٛٙٔثورات الكتلة الشرقية من 
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، لكن الشيء الوحيد اليقيٍت ىو أف الثورات غَت قابلة للتنبؤ. ٜٛٙٔالشمالية يف عاـ 
واعبماعات والتفاعالت  بعد انتهائها سنكوف قادرين على ربديد بعض الفاعلُت

 والقرارات اليت ستحدد مسار األحداث، ولكن ال أحد يعرفها من قبل.
يناير ُشيدت على عدد من التفاعالت االجتماعية  ٕ٘ما أعرفو ىو أف ثورة 

اليت كانت حاضرة يف مصر خالؿ السنوات اؼباضية، واليت تلعب حالًيا دورًا ىاًما، ويف 
 تتحوؿ وتتغَت.أثناء ذلك فهذه التفاعالت 

التفاعل األوؿ: ىو عودة النظاـ الرأظباِف منذ السبعينيات بعد فًتة من 
االشًتاكية العربية، واألثر االجتماعي الداىم للرأظبالية على اجملتمع، واليت وفرت ثروة 
ىائلة للنخبة السياسية االقتصادية، ومنحت بعض الثروة للطبقة اؼبتوسطة اعبديدة، 

ة بُت الوعود والواقع للقطاع األكرب من الشعب. مصر يف عهد وأحدثت ىوة كبَت 
مبارؾ كانت نظاًما ديكتاتوريًا ليربالًيا، فيو فرص كبَتة لالستثمار وموالت صبيلة 
جديدة ومنتجعات سياحية وترفيهية، ومساحة واسعة ألساليب حياة ـبتلفة، بشرط 

. كانت ؾبتمًعا طبقًيا من الدرجة األ وُف منقسًما إُف أبعد حد، توفر اؼباؿ الالـز
يسيطر عليها جهاز أمٍت يف منتهى القسوة والعجرفة يعامل اؼبواطنُت وكأهنم ؾبرموف، 
وللمجرمُت عنده رواتب شهرية. كما قاؿ والًت أمربوست يف ربليل مبكر وصحيح 

ُوجِّهمت يف البداية ضد مركب من تراكم الثروات  ٕٔٔٓيناير  ٕ٘للغاية، فإف ثورة 
يازات الطبقية والعائلية والقمع اليومي. من مثم فإف مسار ومعدؿ تغَت ىذا واالمت

اؼبركب اؼبذكور لصاٌف اؼبواطن اؼبصري العادي، ىو اؼبقياس األساسي الذي سيقيس 
 عليو األمور من قاموا بالثورة لتقدير درجة قباحها.
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ى مدار ثانًيا: موجة من نوع ؿبدد للغاية لليمُت الديٍت، تتعرض ؽبا مصر عل
السنوات الثالثُت اؼباضية. على مدار السنوات العشر األخَتة اتسم التدين بأنو ال 
سياسي، وازبذ باألساس طابًعا اجتماعًيا، لكن ىا ىو اآلف يتبُت أف السبب كاف 
باألساس القيود اليت فرضها نظاـ مبارؾ بشكل فبنهج من أجل نزع الطابع السياسي 

بح التيار الديٍت احملافظ حالًيا ُمنفمت ًحا سياسًيا )وكذلك عن اغبركات االجتماعية. أص
اؼبشروع الثقايف لليسار(، فبا يؤدي إُف ظهور أنواع جديدة من االنقسامات. بعض 

للتفكَت  اجديدً  امنطقً زمالئي قالوا بأف االحتجاج الثوري قدَّـ لغة جديدة للمعارضة، 
د، ألف الثورة تقع خارج نطاؽ التناقض بُت يف العالقة بُت الدولة واجملتمع والدين والفر 

إذا ركزت على  -بالطبع -ما ىو علمآف وما ىو ديٍت. قد يكوف ىذا ىو انطباعك
اللحظة اليوتوبية يف مظاىرات ميداف التحرير. لكن اللحظة اليوتوبية أفسحت اجملاؿ 

اؼبستحيل  اآلف أماـ فًتة انتقالية. الروح اؼبشًتكة بُت الناس، لالحتجاج، أصبح من
اغبفاظ عليها ما إف ربقق اؽبدؼ اؼبشًتؾ، وإف كاف من اؼبرجح أف تكوف ذات آثار 
إهبابية على السياسة اؼبصرية على مدار السنوات القادمة. يظهر من التطورات 
السياسية للمرحلة االنتقالية عودة قوية ؽبذا التناقض يف أشكاؿ جديدة، اؼبقلق بينها 

كرة الديبقراطية، العتقادىم أهنا غَت إسالمية، وأيًضا ىم السلفيوف ورفضهم لف
أسلوب ترتيب اليسار والقوميُت لصفوفهم ؼبواجهة ربالف النظاـ القدٔف واإلخواف 
اؼبسلمُت. عودة التيار الديٍت احملافظ إُف ما ىو سياسي ال يطرح على الساحة معايَت 

يد، بل ىو يطرح ؿبددة، فمصر على كل حاؿ ؾبتمع ؿبافظ ومتدين إُف حد بع
 أسئلة، على اؼبصريُت طرحها واإلجابة عليها. 
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لكن األىم من مسألة من سيدير البالد على مدار السنوات األربع أو الثمآف 
القادمة، ىو طبيعة ىذا التيار الديٍت احملافظ كجزء ال يتجزأ من النظاـ الرأظباِف، كما 

اإلسالميُت اػباصة بالسياسة أوضح اؼبثقف اليساري )ؼ. ي.(. ترتبط قوة أفكار 
واجملتمع يف مصر بتجربة حياة اجتماعية بال أخالؽ، تبتعد عن ذبربة اجملتمع 
التقليدي، كبو ذبربة اجتماعية تنافسية متشظية، يتعُت فيها على من يريد األخالؽ أف 
يرجع إُف الكتب. قوة وعد اإلسالميُت باغبياة الصاغبة تزيد وتقل مع علو والبفاض 

ظاـ الرأظباِف. رغم أنٍت لست اشًتاكًيا، فإنٍت أعتقد أف االشًتاكيُت واغبركة العمالية الن
 قد يكوف ؽبم قوؿ يف اؼبستقبل، أقوى فبا أرى منهم يف الوقت الراىن.

ثالثًا: العالقة اؼبتوترة بُت اؼبواطن العادي والدولة، واليت اتسمت لفًتة طويلة 
، ولعنو لإلىانة اليت يلقاىا يف سعيو كبو رعاية بسعي اؼبواطن كبو رعاية الدولة لو
يناير كاف فعاًل ثوريًا عفويًا ضد ىذه التجربة  ٕٛالدولة لو. إحراؽ أقساـ الشرطة يف 

اليت يعيشها اؼبواطن منذ سنوات، وقد أطلقت مبطًا متناقًضا من التفاعالت. حىت 
ض أف الشرطة عادت اليـو عدد رجاؿ الشرطة يف الشوارع قليل، رغم أنو من اؼبفًت 

إُف ربسن األمور، إذ أصبح الناس يعانوف من إىانات  جزئيًّاقبل أسابيع. أدى ىذا 
أيًضا إُف بث اغبيوية يف الشوارع، إذ أصبح  جزئيًّاوتعسف أقل فبا سبق، وأدى ىذا 

الباعة اعبائلوف الذين كانوا يلعبوف القط والفأر مع الشرطة يعملوف حبرية يف شوارع 
ة التجارية. لكن األىم أهنا مشكلة جسيمة، مع زيادة معدالت اعبريبة واػبوؼ القاىر 

من اعبريبة بعد الثورة، مع تفاقم الوضع أيًضا، إذ أف الكثَت من اؼبواطنُت أصبحوا بعد 
يناير يبلكوف أسلحة نارية كثَتة زبص الشرطة. اػبوؼ من اعبريبة والعنف ىو  ٕٛ

عودة األمور إُف ما كانت عليو. من يسعوف إُف  اغبجة األقوى يف أيدي من يريدوف
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استمرار الثورة يبيلوف إُف لـو الشرطة نفسها، ويروف يف تأخر عودهتا إُف الشوارع 
استمرارًا غبملة التخويف، لكن أعتقد أف ىناؾ ما ىو أكثر يف ىذا اؼبوضوع. يبدو أف 

م اعبديد،  السبب األساسي ىو أف ضباط الشرطة غَت مستعدين للبدء يف دورى
كخداـ للشعب. ىناؾ مقاومة قوية للتحقيق اعبنائي مع ضباط الشرطة. يف بداية 
ىذا األسبوع، خرج ضباط شرطة من ؿباكم يف اإلسكندرية، حيث كاف يفًتض هبم 
ضبايتها من مظاىرات أماـ احملاكم، زبص ؿباكمة ثالثة ضباط شرطة متهمُت بقتل 

ية أقوى فبا تظهر يف مقطع فيديو انتشر على اؼبتظاىرين. تظهر ىذه الروح اؼبتعال
اإلنًتنت يف مطلع مارس، يظهر فيو مدير أمن يقوؿ لرجاؿ الشرطة "إحنا أسياد 

 البلد". 
كاف إحراؽ أقساـ الشرطة ذبربة مؤؼبة للشرطة، وذبربة مبهمة للمواطنُت الذين 

لرضا، وإف  الحظوا هتذيب ضباط الشرطة اعبديد عليهم يف الشوارع بقدر كبَت من ا
كانوا يعانوف يف الوقت نفسو من انعداـ األماف بسبب اعبرائم. سوؼ تبقى العالقة 
بُت اؼبواطن والشرطة سؤااًل مفتوًحا لفًتة طويلة، وبينما يبدو أف ال رجعة إُف اؼباضي، 
فمن غَت الواضح إف كاف سُيفرض قاعدة جديدة سليمة للعمل الشرطي. سوؼ تبقى 

ألسلحة اليت أخذىا األفراد ستبقى معهم، ومن اؼبرجح أف تصبح العالقة متوترة، وا
 اعبرائم من التهديدات اليومية األكثر بروزًا اليت هتدد اؼبصريُت.

رابًعا: أزمة السلطة األبوية، متمثلة يف زبلص الثوار من مبارؾ على طريقة 
النقطة أوديب، مبارؾ الذي كاف األب أو األب الروحي لألمة. كتبت أكثر عن ىذه 

يف فرباير، ويف الوقت الراىن أود أف أشَت إُف أف ىذا األمر َف هبمع عليو كل اؼبصريُت 
إطالقًا. ىناؾ الكثَت من الناس َف يعتقدوا أف مبارؾ سَتحل حىت اللحظة األخَتة، وَف 



 
-164- 

هبرؤوا على اػبروج إُف الشارع وَف يهتموا، ىؤالء الناس بدورىم يروف أف الثورة ثورهتم 
لكن بالنسبة إليهم فالتجربة النفسية ـبتلفة سباًما. ومن كانوا يروف أف مبارؾ  اآلف،

سَتحل ومن آمنوا يف الثورة دوف احًتاـ أو خوؼ من األب اعبمْمع ي، لديهم آراء 
ـبتلفة سباًما ؼبن سيحل ؿبل األب اعبمعي الذي ىبشاه ووبًتمو اعبميع. األمور 

موثوقة للسلطة، بينما ىناؾ آخروف تتحرؾ، والبعض يبحث عن مصادر جديدة 
يطالبوف حبرية التعبَت عن ما يدور خبلدىم، وغَتىم هبربوف أنفسهم يف التنظيم بال 
قيادات للحياة، واؼبناقشات متعددة األطراؼ واآلراء. ىذا التحوؿ يف ىيكل السلطة 

واجهو ويف استحقاؽ اؼبرء للتعبَت عن نفسو سيكوناف الصراع األكرب واألمّر الذي ست
 مصر خالؿ العقود القادمة.

 الثورة والمشاعر
ؽبذا أعتقد أف الثورة اؼبصرية ستأخذ مسارًا جيًدا رغم ربطم الكثَت، ورغم مقتل 
الناس، ورغم أنو من اؼبرجح أف يصل إُف السلطة األطراؼ اػبطأ. اتسمت مصر 

ات العالية على خالؿ السنوات العشر اؼباضية بتناقض ىائل بُت الوعود الكبَتة والتوقع
جانب، واإلحساس باؼبهانة واالكتئاب واإلحباط واليأس على اعبانب اآلخر. فتحت 

يناير طريًقا بدياًل لإلحساس بالعاَف، وربركت األمور. ستعود بعض األشياء  ٕ٘ثورة 
إُف طريقتها القديبة، وسوؼ تتحسن أمور أخرى، وسوؼ تتدىور بقوة أشياء كثَتة. 

ح من اؼبمكن للناس أف يقاوموا ويأخذوا ألنفسهم نصيبهم من لكن اؼبهم أنو أصب
العاَف. كاف الكثَتوف يف مصر يشعروف أنو ال يبكن عمل أي شيء، والكثَتوف 

 يشعروف اآلف أف التغيَت فبكن. سوؼ يفعلوف شيًئا، لألحسن أو لألسوأ.
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يبكن الثورة حالة عاطفية، وىي حالة كثيفة وعصبية ومثَتة للتوتر والقلق. ال 
إلنساف أف يبضي على طريق الثورة لفًتة طويلة. التحوؿ من حالة الثورة إُف اغبالة 
االنتقالية ىو ربوؿ متعب ومثَت للتوتر بدوره. )ر(، وىي فنانة، مريضة بػ "إنفلونزا ما 
بعد الثورة" كما تسميها، مثل الكثَتين غَتىا فبن قابلت، فهي متعبة عاطفًيا، وتقوؿ 

الشهر اؼباضي كاف أصعب فًتة يف حياهتا على أعصاهبا. رغم أنٍت  إف الشهر ونصف
أمضيت ثالثة أسابيع فقط يف مصر منذ بدء الثورة، فقد اهنارت أعصايب. بدأت 
أدخن مرة أخرى، وأصبت باألرؽ، مع أٓف على النقيض من كثَتين غَتي، َف أتعرض 

يهدأ، وىو نفس التوتر ألي ذبربة سيئة حقيقية. لكن ىناؾ التوتر الدائم الذي ال 
الذي ربدث عنو )ـ(، إذ ربدث عن كيف أصبح البلد بلده، مثل الكثَت من اؼبصريُت 
الذين يشعروف هبذا الشعور، أنا قلق ألنٍت مهتم. وبعد أف عاش اؼبصريوف لفًتة طويلة 
 يف بلد يبدو أف حالو راكدة ال تتغَت، بعد أف كاف مقدرًا ؽبم أف يعيشوا اؼبزيد واؼبزيد

من ىذه اغبالة دوف تغيَت، فليس من السيئ على كل حاؿ أف تشعر هبذا النوع من 
 التوتر والقلق.
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. حصل على ُٕٜٚٔولد صاموِف شيلكو يف ىلسنكي عاصمة فنلندا يف عاـ 
اؼباجستَت يف الدراسات اإلسالمية والفلسفة والعلـو السياسية من جامعة بوف، أؼبانيا، 

رس الدكتوراه يف اؼبعهد الدوِف لدراسات اإلسالـ يف العاَف اؼبعاصر . دٕٓٓٓيف عاـ 
ISIM  يف ىولندا.ٕ٘ٓٓإُف  ٕٔٓٓمن عاـ ، 

حاصل على درجة الدكتوراه يف العلـو السياسية من جامعة أمسًتداـ يف عاـ 
حبوثًا يف قسم األنثروبولوجيا والدراسات  ٕٚٓٓو ٕٙٓٓ، وأجرى بُت عامي ٕٙٓٓ

ة مينز، أؼبانيا، فخرج بدراسة بعنواف "األماكن اؼبقدسة وتقديس األولياء اإلفريقية جبامع
يف مصر وأثيوبيا". مث أمت مشروًعا حبثًيا يف جامعة جوينسو يف فنلندا واؼبعهد الدوِف 
لدراسات اإلسالـ يف العاَف اؼبعاصر يف ىولندا بعنواف "من ىو اؼبسلم الصاٌف؟: 

 دين يف عصر اإلسالـ العاؼبي". مفاىيم ذاتية متنازع عليها عن الت
يُدمرِّس الكاتب "الفوتوغرافيا واألنثروبولوجيا" يف برنامج دراسات اؼباجستَت 

 بقسم األنثروبولوجيا البصرية واإلعالمية يف جامعة برلُت اغبرة.
 من أعمالو: 

"أفكار جديدة عن األنثروبولوجيا يف اإلسالـ، وكيفية فهم اؼبقوالت الكربى يف  -
 (.ٕٓٔٓدراسة ) -غبياة اليومية" سياؽ ا
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"التقوى يف رمضاف: التكافؤ والتشظي والذات األخالقية يف حياة الشباب  -
 (.ٜٕٓٓدراسة ) -اؼبصري" 

دراسة  -"تنظيم اؼبتناقضات: اؼبوالد وجغرافيا األخالؽ يف األماكن العامة يف مصر" -
(ٕٜٓٓ.) 

 (.ٕٛٓٓدراسة ) -"اؼبلل واليأس يف الريف اؼبصري"  -
 -ابُت وأولياء: اؼبوالد وسياسة االحتفاؿ والتقوى واغبداثة يف مصر اؼبعاصرة" "ثع -

 (.ٕٙٓٓدراسة )
 -دراسة )ترصبة: إبراىيم فتحي، ؾبلة فصوؿ -"ما الشعيب يف اؼبعتقدات الشعبية؟"  -

 (.ٕٕٓٓصيف وخريف  -ٓٙالعدد 
 /http://www.samuli-schielke.deللمزيد عن الكاتب: 

http://www.samuli-schielke.de/

