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(2) 

 ديباجة

ستتغري  .ر الواقع العريب الرمسي والشعيبعواًما، ستجري مياٌه ملونٌة ألوانًا خمتلفًة يف هنبعد مدة، قد تَـقُصر شهورًا أو تطول أ
مهما .. لعمل الكبري واملهمهذا ا وسيبقى من كل ذلك، فيما يتبقى عادة، مثلُ ".. العبون"سياسات، وتتحول مواقف، ويتجدد 

 .ي فيه ويف صانعه ومنتجهمن رأ حد  يكن أل

قراءًة، ونقًدا، : على أال ينتبهوا هلذا العمل أو أشخاص   واهتمام، ال سيما من املصريني، شنآُن أنظمة   ذا صلة فال يَـجرمْن أحًدا
 .وتطويرًا

واستشاري كبري، وبإمكانات "!( فرق"بل )، وباالستعانة بفريق حبثي وميداين (مقسمة على جزئني كبريين)صفحة  077 يف حنو 
يف  ، مربوطةً املصرية الثورةا يف سبيل توثيق جد   مهمةً  ، الذي سيبقى لبنةً ز عزمي بشارة هذا العملأجن.. وفرية ومتميزة" لوجيستية"

بني قراءة على مستوى الصورة  ا اجلمعَ قاصدً . وغريها.. اإليديولوجية/ كرانيةوالف   االقتصاديةسياقاهتا التارخيية واالجتماعية و 
رؤية التاريخ  بة، جتمع بنيفق مقاربة منهجية مرك  وَ .. املايكرو/فاصيل الصورة اجملهريةكثري من تاملاكرو وبني التدقيق يف  /الشاملة

عهد خلفاء حممد علي الذين استجلبوا االحتالل  ، حيث بداياتُ  املصري احلديث منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر

                                                           
 . 2 :   /   ،2 27/  ط -املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات بقطر، بريوت  ثورة مصر، عزمي بشارة،  

 .لن أعيد ذكَره ثانيةً .. وكل اإلحاالت التالية منه، ولذا

 :وأنبه هنا إىل هذه األمور

 .لعزمي بشارة" ثورة مصر"املنت واحلواشي، هو الكتاب حمل الدرس هنا ، يف "الكتاب"ـاملراد ب

 .وسواها سُيذَكر مضافًا. ال غري"   27يناير  22ثورة "جمردًة؛ فهي " الثورة"حيث ُتذَكر 

 .وسواه سُيذَكر مضافًا. ال غري"   27يوليو   انقالب "جمر ًدا؛ فهو " االنقالب"حيث يُذَكر 

 يسري غالًبا، وبعض ما بني أقواس التنصيص فيه تصرف. تكن النصوص بني أقواس تنصيص صغرية؛ فثمة تصرف فيها، قد يكون كبريًا يف بعض األحيانما مل 
 .أشرُت إليه



 

4 
 

يناير، حيث حاول  22القلب من جوهر ما حصل يف اليت يراها بشارة يف " مصر للمصريني"فكرة  الربيطاين، لتولد من بعدُ 
أن مصر " األجنيب" الشعار يف لل االحتالل َن يف حني عَ .. لكن.  وحسبال قواًل .. املصريون الثائرون استعادة بلدهم فعاًل 

املصريني، ال " كل"ـن تكون لأن مصر جيب أ" االحتالل احمللي"ل  يف لَن للمصريني دون غريهم من احملتلني، فإن الشعار ذاته عَ 
 .0!يف مؤسسة أو طائفة منهم ممثل   جلزء  

يتوقف اعتماده  ومل .قدَر تعقيد املشهد املصري خالل أربع سنني رؤيًة مرك بةً  اكوِّنً ، مللتخصصات جاء الكتاب حبثًا شاماًل، عابرًا
 (اخلرباءمن اركني يف صناعة األحداث و من املش) املقارَنة ستحضر معها الشهادات احليةعلى ما رصدته وسائل اإلعالم، بل ا

املركز العريب "، اخلاص بـ "املؤشر العريب"استطالعات  من عرب أربعة  )لتدقيق الروايات والوقائع، واإلحصاءات العلمية امليدانية 
ثورة من مبصر حول ال لفحص اجتاهات الرأي العام( 2 27يونيو  –   27مايو : ، خالل الفرتة"لألحباث ودراسة السياسات

مان  واالختزالية، اللتني" التبسيط"جنب املتاحة؛ ليت هوسائله و بني كل مصادر  بشارة وازن. زوايا عديدة عمَل من يعتمد مصدرًا   َتس 
املرو جة بوسائل اإلعالم املتطاحنة فيما  واألساطيـرَ " الكليشيهات/"أو وسيلًة دون املصادر والوسائل األخرى، مما يكرِّس الرواسمَ 

 .2!نها واملتصارعة على فرض رؤى َمن وراءهابي

صورة مركبة قدر  لعامل احلوادث من دون استغراق يف تفصيالهتا غري املؤثرة، ورسمَ  فةً ـثـ مك حاولنا أن نؤلف سرديةً " :يقول بشارة
اجتهدنا  تفسريي   قبه، جهدٌ ، أو أعورافق السردَ . لكن تبقى زواية نظر املؤلف هي الطاغية بالطبع. اإلمكان من زوايا نظر خمتلفة

بقدر ما ميكن للباحث أن يتجرد .. مبعن حتليل املعطيات بأدوات علمية وباحنياز إىل احلقيقة. أن يكون موضوعي ا قدر اإلمكان
 . 2"من موقعه

                                                                                                                                                                                                 

 .يكون فحوى كالم  لبشارة يف موضع  غري موضع النقلقد و . ما بني املعكوفني أثناء النقل النصي هو لكاتب هذا املقال
0   / 1. 
2 2 /072 ،2 /00 . 
2 2 /  . 
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 0؟"ساخنة"، وهي ال تزال 7 27هنايات  منذ تونسملاذا اهتم بشارة بتأريخ ثورات العرب، 

مزيًة مفيدًة، وهي كتابة التاريخ الراهن قبل تزوير احلوداث،  اعقِّد من عمل الباحث واملؤرِّخ، إال أن فيهت" ةالسخون"ه رغم أن هذ
ل الوقائع قبل أن ُيضخ م تفصيٌل وُيصغ ر شأُن آخر، هبذا تسج  و ! أو كتابتها من منظور املؤسسات اجلديدة وكأنه تارخيها اخلاص

وتصبح احلاجة إىل مثل هذا العمل أكثر إحلاًحا يف ضوء مصائر ثورة يناير ومنظميها الشباب؛ إْذ . ". !ويعظ م دوٌر ويُهم ش آخر
يف بال أصحاب أهواء  ومصالـَح جتاهُل هذا الفصل املشرق من تاريخ الشعب املصري واألمة العربية، أو  -مستقباًل  –رمبا خيطر 

ة التاريخ، حني أخرجت الثورُة ضد االستبداد ومن أجل العيش واحلرية تشويُهه، أو جتاهُل صانعيه الذين اقتحموا مساَء صناع
 .1"والكرامة والعدالة أفضَل ما يف األمة

يف مناهج " القص واللصق"عواصُف األحداث، عمليات  ختُمدْ  ، ولـم ـاقد بدأت فعاًل ف"! مستقباًل "األمر ال ينتظر أن .. املؤسفو 
ع! فما البال إذا طال الزمان شيًئا ما؟".. تغلِّبامل"الدراسة املصرية، مبا يوائم مزاج   !وال جمال هنا لتناول هذا امللف املهم واملوج 

 

  

                                                           
وأجنز عدًدا من الكتب التوثيقية . 7 27لـَحراك العريب الواسع منذ انطالقته، يف صورته األخرية، من تونس هنايات املتابعة الدقيقة لاهتم عزمي بشارة شخصي ا ب 0

املركز العريب لألحباث ودراسة "مثة اهتمام أوسع يوليه ".. الشخصي"إىل هذا اجلهد  وباإلضافة. ، فضاًل عن الثورة املصريةوالتحليلية عن الثورتني التونسية والسورية
 . ن اللييب واليميناملشهدا لتوثيق وحتليل املشهد األوسع للـَحراك العريب، ال سيما" السياسات

.. ، بعد االنقالب"مراجعة إعالمية شاملة للثورة"بشارة ، فيما مساه "إعادة قراءة الثورة"فيما خيص .   ، 7 / 2احلاشية،  22/  : وانظر أيًضا.   /    
 . 072،  07/ 2: انظر

 .بتصرف 2 /   1
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 المشروع/ جوهر الكتاب

لتحول الدميقراطي يف تعثر مرحلة ا"جوهر اجلزء الثاين بأكمله، واألول متهيٌد مستطَرٌد ال غن عنه، يتلخص يف أنه حبٌث يف  
نرجو أن يسهم هذا الكتاب ال يف توثيق مرحلة مصريية يف تاريخ املنطقة العربية وصريورة انتفاضتها ضد ": يقول بشارة".. مصر

قضية التحول الدميقراطي حول ]فحسب، بل أيًضا يف تقدمي مسامهة يف اإلجابة عن بعض األسئلة الكربى .. االستبداد ومآالهتا
فمخترب العلوم االجتماعية هو . ، انطالقًا من دراسة حالة عينية وتوثيقها[7 اوما يتصل هبا، يف سياق نقدنا القدمي للنظريات حوهل

 .   "هو املنهج التارخيي الذي يبحث الظواهر يف صريورهتا)...( الواقع، ومنهجها الرئيس 

ولة الد"ن خلفه هي صراع اجليش، وم     27يوليو   و   27يناير  22ة خلف غابة تفصيالت ما جرى بني ياحلبكة الرئيسف
سوبة للوصول إىل متام تنفيذ االسرتاتيجيا حموذلك عرب مناورات وتكتيكات .. عملية االنتقال حنو الدميقراطية ، مع"العميقة

 . 2 بالسيطرة الكاملة املباشرة على كل السلطات يف البلد

" معارضة"كانت االنتقادات هلا ومهمتها احلكم مهما  " سلطة"اللحظة اليت انقسمت فيها الثورة إىل من أبرز مالمح هذا التعثر 
حينها مل يعد إجناح مرحلة التحول الدميقراطي مهمًة وطنية تستلزم َوحدة معسكر ! وكأن مبصر دميقراطيًة راسخة دائمة االنتقاد،

 – حىت إهنم.. معارضة مرسي إىل مناكدة سياسية من جبهة خصومه العريضة تحتولفقد .   !الثورة يف وجه قوى النظام القدمي
بل  .تستحق االنتقاد ويف مفاصَل مهمة من سياساته بوجه عام   ،2 27مل يتعرضوا لنقاط ضعف حقيقية يف دستور  -مثاًل 

وليس جناًحا شخصي ا ملرسي وال  ،ومل يدركوا أن جناحه خطوة يف طريق التحول الدميقراطي "!إفشاله"اعتربوا أن واجبهم هو 
  .0 !لإلخوان

                                                           
، والذي تناول فيه ما (2770/  بريوت، ط -مركز دراسات الوحدة العربية " )مقدمٌة لبيان  دميقراطيٍّ عريب: يف املسألة العربية"، بكتابه 22/ 2بشارة، ذك ر  7 

 ". تحول الدميقراطيبؤس نظريات ال"مس اه 
 .بتصرف   ، 7 / 2   
 .  22، 12 / 2: انظر 2 
 .222،  22/ 2: انظر   
 .07 ،  2 ، 20 ،   2، 7 2/ 2: انظر 0 
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مل يكن منطقي ا أبًدا أن تقود : كما يقول بشارةف.. وأنصارهم" املسلمون اإلخوان"كانت من   والتعقيد واحلق أن بداية املشكلة
أخرى تزايد عليها ديني ا، " إسالمية"ال سيما يف لل وجود قوى مجاعة غري دميقراطية، وال ثورية،  مرحلة التحول الدميقراطي

 .2 (نور، وقطاعات من السلفيني عموًماحزب ال)ة التحول الدميقراطي وتتحالف مع جهاز النظام ضدها، وبالتايل ضد حماول

من غري املمكن االستمرار يف حديث عن التحول الدميقراطي "ضيات الكتاب، حبَسب بشارة نفسه، أن رـْ إحدى أهم فف.. وهلذا
ال ميكن التقدم يف هذا .. كوكذل. من دون مراجعة احلركات اإلسالمية موقفها من مبادئ الدميقراطية، ال إجراءاهتا فحسب

واإلنصاف يقتضي، برأيي، التأكيد .. 2 "املوضوع من دون مراجعة القوى السياسية األخرى مواقفها من إقصاء التيار اإلسالمي
يتومهون امتالك احلقيقة الدينية، ويعتقدون أن  ألن منهم كثريين! أصعب، ودورهم أهم وأوىل" اإلسالميني"معضلة  على أن
 !وإن زعموا وألهروا خالف هذا.. خمالفون للشرع ذاته يف الفكر والسياسة خمالفيهم

اإليديولوجيات املنعزلة، اإلسالمية أو القومية أو "أن متصلًة هبذا امللف، وهي  أهم خالصات الكتابتأيت .. جهة مكمِّلة ن وم
وأن البديل سينشأ من تفاعل عناصر . يب حنو التغيريعلى حدة، فقدت إمكان قيادة اجملتمع العر  [ال  كُ ]اليسارية أو الليربالية، 

 .0 "ثقافية وقيمية الطابع من هذه كلها، وسيكون قادرًا على اجلمع بني ما يفيد منها كلها؛ لتتمكن من طرح البديل

 "قيادي ا"و)فاعاًل شخًصا     وهم  حبثيًة طوال الكتاب،" عينةً "تارة املخ" شباب الثورة"ففيما خيص الثورة املصرية، وعرب جمموعة 
بينت اللقاءات والشهادات والتحليالت اخلاصة بتلك الفرتة الذهبية، منذ .. وحىت طبقي اسياسي ا، وديني ا، متنوعون فكري ا، و ( أحيانًا

مل تكن احلدود بني اإليديولوجيات "أن  الثورة اجلزئي برحيل مبارك،" صارانت"يناير وحىت يوم  22التحضريات املباشرة ليوم 
على أهداف الثورة عابرًا جاء اتفاق هؤالء الشباب، املتنوعني،  .ُطمست بالتدرج خالل العمل املشرتك [بل إهنا]واضحًة حبدة، 

وهذا ما يقدم دلياًل على إمكانية تشكل تيار سياسي مركزي على . لإليديولوجيات اليت نشأوا عليها أو جذبتهم مرحلًة ما
العدالة )، ومن الفكر اليساري (احلقوق السياسية واحلريات املدنية)صر من الفكر الدميقراطي الليربايل الساحة العربية، فيه عنا

                                                           
 .2  ، 222، 02 ، 00 ، 20 ،   / 2: انظر 2 
 2 2 / 7. 
وجاءت ...". يف املسألة العربية"ملشار إليه آنًفا، ، على األقل، حني أصدر كتابه، ا2770أنه قدم هذا الطرح منذ سنة  هنا وقد ذك ر بشارة. 2 2/   0 
قًة وشاهدة7 27، منذ هنايات "الثورات العربية الشبابية"  .، مصدِّ
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ال ميثل هذا التيار أصولية دينية متطرفة، وال . ، واالنتماء للحضارة العربية اإلسالمية، والتزام القضايا العربية)...(، (االجتماعية
 .  يننيعلمانية متطرفة معادية للدين واملتد

مؤكًِّدا، فيما خيص مصر . (.حلظة إصدار الكتاب 2 27 –   27)إىل جمريات الوقائع طوال سنوات االحتدام  بشارة يعودو 
االستقطاب العلماين اإلسالمي، والدور السليب للجيش يف التحول الدميقراطي، وفشل األحزاب القدمية يف املرحلة "أن  ،أساًسا

وسيقوم هبذه املهمة عملي ا هذا اجليُل نفُسه من الشباب، الذي اكتسب جتربة . تعيد طرح هذا البديلعوامل  [كلها].. االنتقالية
 . 1 "  27سياسية غنية منذ عام 

قصة أمل كبري انتهى إىل مأساة، وحلم أجيال "يقول بشارة هذا رغم مآالت الثورة املصرية، حىت حلظة التدوين، اليت وصفها بأهنا 
 . 2"عينةً "املختارة " شباب الثورة"ورغم رثائه مصائر كثري من  ،27"استحال كابوًسا

، بل "ضرورات تارخيية وحتميات"قد يكون مردُّ تفاؤل بشارة، رغم ما ذكرُت، أن هذه املأساة وذلك الكابوس ليست وراءمها 
وكان ميكن أن . ل مع املعطياتوخيارات بشرية خمتلفة يف التعام صريورات، سامهت يف حتديد مسارها قراراتٌ "األمر مرتبط بـ 

تسري األمور على حنو خمتلف لو تصرف الثوريون واألحزاب والقوى السياسية  بشكل خمتلف، ولو تصرفت خنبة النظام القدمي 
 .22"بشكل خمتلف أيًضا

بة واألزقة املتوارية، ال سيما الطرق اخللفية املوار  الطرق اليت أدت إىل هذا الكابوس، إضاءةُ "ومن املهم جد ا يف هذا السياق 
 .اجلزء الثاين ، تفصياًل،وهذا ما يتكفل به..  2"ها كاحتماالت  كامنة  يف واقع مصر بعد الثورةوشرحُ 

                                                           
 .بتصرف حتريري 0 2/     
 . 0 : 07 / 2: مع العسكر لوأد التجربة الدميقراطية( لنا وقفٌة تالية مع هذا املرك ب اإلضايف" )القوى املدنية"وانظر يف حتالف . 2 2/   1 
27 2 / 2. 
 .  2، 0 2/  : ، وبالتفصيل2 / 2  2
22 2 / 2. 
 .احلاشية، بتصرف 2 / 2  2
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 الثورة

مرورًا يف مواجهة االحتالل اإلجنليزي، " مصر للمصريني"نصف اجلزء األول، منذ التمهيد املوجز البادئ بتبلور مقولة رغم أمهية 
املمتدة من عبدالناصر " مجهورية يوليو"، وصواًل إىل تشكل 12220 يوليو   2يف  "ضباط اجليش حركةَ "عام السابق بالوضع ال

ولعلي أعود إليه بشيء من التفصيل يف مناسبة . فأنا مضطر لتجاوزه يف هذه املراجعة، بسبب املساحة. .يناير 22وحىت حلظة 
 .أخرى

مل يكن "ن التفاصيل واملالحظات اليت سجلُتها أثناء تدقيقي الفصل املهم ذا العنوان الطويل سأجتاوز أيًضا كثريًا م ..ذاته للسببو 
ة اليت وجهها األساسي االنتقاداتألصل إىل . ".موجز تاريخ االحتجاجات يف مصر احلديثة: يناير 22شعب مصر خاماًل قبل 

 ". خيال متحقق" مثلاليت بدت " ميدان التحرير مجهورية"، ال سيما بعد جناحها االستثنائي يف إقامة بشارة للثورة

حيث كان ".. الشعب يريد إسقاط النظام"أهنا مل تنتبه بصورة ودرجة كافيتني إىل جوهر شعارها األهم  من أهم هذه االنتقادات
القوى الثورية يف مثة شعور عارم بالظلم والغضب على النظام، وختيل الناس أن تغيري النظام يعين ذهاب الرئيس قبل أن تنجح "

  .22"طرح برنامج يصور للناس ما يُفرتض أن يأيت بعده

عندما أدركوا ذلك عربوا و . مل خيرجو يف ثورة، بل نشبت ثورة من خروجهم ، يف حقيقة األمر،منها أهنم.. وهو يعلل هذا بأمور
لكنهم رفضوا املشاركة يف أي خطة  الح،وطالبوا باإلص. ا مبارك وحدهلكنهم مل يسقطوه، بل أسقطو  .عنه مبطلب إسقاط النظام

. بالسياسة والصراع على السلطة" التلوث"، وخوفها من " طهارهتا"بعقلية حركة احتجاج، و" الثوري" راكلقد قادوا الـحَ . إصالحية
. حيكمواأو يشارك يف اإلصالح، أو أن ينتظر اآلخرين أن /أن حيكم و: على من يصنع ثورة أن يستعد ألحد أمرين حني أن يف

                                                           
وسيأيت الحًقا، . احلاشية 2 /  : هذه احلركة حممد جنيب" واجهة"ومثة نقل مهم، هبذا اخلصوص، عن ". االتقالب"و" الثورة"يراوح الكتاب يف وصفها بني  20

 . من املصطلحني تعريًفا منضبطًايف هذه القراءة، تعريف بشارة كال  
ا،    ، 2 ،  0، 02، 2 ،  2:  22/ 2، 272،  27، 012/  : وأيًضا. 022/   22  .11 ، 70 ، 72 ،   ، 0 ومها مهمتان جد 
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مبيدان التحرير، ووقف حماولة " منصة"يناير، ومع نصب أول  21منذ ]بدأ الناشطون "حني  .22وهنا يكمن خطر الثورة املضادة
يدركون أهنم يصنعون ثورة، وختوفوا منذ البداية من أن تستحوذ عليها  [اعتالءها وخماطبة اجلماهري" التقليديني"بعض السياسيني 

وسيتحول هذا اهلوس إىل ما يشبه املرض الحًقا يف املرحلة االنتقالية، حيث سيثري عداء . حزبية" داتأجن"قوى سياسية ذات 
فالشباب مل ينتظموا يف بديل . إن مل تكن وخيمة.. القوى السياسية املختلفة، داخل النظام أو خارجه، وستكون له نتائج سلبية

أن الشباب حلُّوا " دان التحريرمجهورية مي"لور رؤية واضحة ملطالب ، ومن أمارات عدم تب20..."سياسي واضح يليب الطموحات
أدى يف وهذا ما . إىل حال سبيلهأقام تنظيًما، أو ذهب  فعاد كل  إىل حزبه، أو.. [مبارك عيد تنحيـبُ ]" ائتالف شباب الثورة

غطاءهم "اإلعالم اخلاص والعسكر  معدـكما مل يَ   ،"غطاًء شبابي ا"عدموا ـحيث مل يَ  ،النهاية إىل أن تعود األحزاب إىل ملء الفراغ
  . 2!اخلاص هبم" الشبايب

وال شك . أمنوذًجا عن اجملتمع املصري الغين بتعدديته"قد م الشباب يف امليدان  حيث ..الثوار" وباويةـطُ "كما انتقد بشارة ما مساه 
والذي مل يوحده إال املوقف  ،ددة واملتناقضة يف بعض األحيانيف أن هذا اجملتمع الصغري ذا االجتاهات السياسية واالجتماعية املتع

اليت ال  لكنه حوى أيًضا بذرة أفوله، وال سيما حني أنتج عصبيته الطوباوية. من النظام املصري آنذاك، قد م أمنوذًجا جذابًا مؤقًتا
 . 21"سياسًة هلا" الالسياسة"ترضى إال بـ

استحالت اليت  ومتيزها كان من نقاط قوة الثورة  وهو ما ..يفاوض النظام" رأس"كون للثورة الطوباوية أهنم مل حيبوا أن ي"ومن هذه 
حني مل يربز من ميكنه احلديث باسم الثورة ومتثيلها بعد هناية املد الثوري مع تنحي مبارك، أو ميكنه احملافظة " ..ضعف ثغرات  

د نظام احلكم واملشاركة فيه، بعد أن أصبحت أحزاب كثرية تتحدث على أهدافها ومطالبها يف املراحل احلامسة، وهي مرحلة حتدي
 . 7 "!معها" ثورة   شباب  "باسم الثورة، ويكفيها لتدعي ذلك وجود 

                                                           
 .7  / 2: وأيًضا. بتصرف 271/   22
20   /022. 
 .0 2،  20، 207، 11 ،  1 ، 2  / 2: وانظر أيًضا.  22،  22/ 2احلاشية،  022/    2
 .22،  2، 0 / 2: وأيًضا.  27/   21
 .22 ،  2 ،  0 / 2: وأيًضا.   2/   7 
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" خاصةحماكم "هم على حماكمة مبارك ورموز نظامه أمام حماكم ثورية، أو على األقل منقد الثوار لعدم تصميإىل بشارة مث يصل 
هتاوهنم بأن تتم احملاكمات وفق قوانني النظام املطاح برأسه ذاهتا، : ويف املقابل "..عدالة االنتقاليةال"تعتمد مبادئ واضحة لـ

لتنتهي احملاكمات، رغم "! حوادث شغب"إىل الثورة بوصفها ( يف مجلتهما)وبإجراءات من نيابة عامة وجهاز قضائي ينظران 
 .  "!مواسم الرباءة للجميع"ًء، إىل واـالصخب اإلعالمي املفتعل واأللقاب الرنانة املخفية خَ 

ن ابقاء زكريا عزمي رئيًسا لديو و ه جملس الوزراء، شفيق رئاستَ أمحد إقرار إكمال : يف هذا السياق اليت ميكن أن تضاف من املهازلو 
ة برملان احلزب حارس الئح"وهو  "وزير"بقاء سامي مهران أميًنا عام ا جمللس الشعب والشورى بدرجة و الرئاسة مخسني يوًما، 

 ! ، حبَسب وصف بشارة، طوال أكثر من عشرين سنة"الوطين

 !يوليو  َحـْرف مسار الثورة، ومتكن الثورة املضادة من الوصول لنقطة " سهولة"كل هذه الثغرات كانت عوامل إضافية لـ

  

                                                           
   2 / 0  ، 00 ، 22 : 21. 
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 االنقالبإلى .. من الثورة المضادة

من بعض النظام القائم، ليس  كٌ حرُّ ـتَ : يعرِّف االنقالب بأنه.. يوليو  لكي حيسم بشارة اجلدل حول توصيف ما حصل يف 
البنية / شعيب واسع خارج الشرعية تَـحرُّكٌ  :يف حني أن الثورة هي. 2 هبدف تغيريه، بل إلعادة تشكيله أو توزيع السلطة داخله

 .   ، هبدف تغيري نظام احلكم القائمستقرةالدستورية امل

ثورة شعبية مدنية واسعة ذات طابع دميقراطي، وانقالب عسكري نفذه : ثورة املصرية عنصرين متفاعلنيتضمنت ال"منذ البداية 
وصارت املرحلة االنتقالية تاريخ صراع بني مكوِّن الثورة ومكوِّن االنقالب الكامن فيها، حىت انتصر االنقالب . اجليش ضد مبارك

 . 0 "يف النهاية

فقد أجنز اجليش . مباشرةً  لتويل اجليش احلكم املمهِّد األولهيكله األساسي على حاله،  ءوقد كانت إطاحة رأس النظام، وبقا
إضافة إىل وأد .. انقالبًا أبيض؛ ليتجنب تطور الثورة إىل مواجهة شاملة مع النظام، أو حتول النظام إىل مواجهة شاملة مع الشعب

، وأضعف (سرة احلاكمة، واحلزب املهيمناأل)بنصف أركان النظام  (مرُْبع النظا) اح اجليشفأط.. سيناريو التوريث وما يتصل به
 . 2 !"بدأ يبذل جهًدا الحتواء الثورة بعناق أشبه بعناق الدببة"و. 2 لينفرد هو بالسلطة كلها(.. األمن الباطش)ربعه 

فهو يعترب . ة وإرادهتا، ومتثيلهاجتسيد األماجليش مييل إىل جتاوز فكرة خدمة األمة ككل، إىل ادعاء يتلخص يف أن  سألةجوهر امل

                                                           
 .7  ، 01 / 2: وانظر. احلاشية  2/ 2مستفاد من  2 
 .احلاشية، بتصرف  2/ 2   
 .بتصرف 22،  2/ 2 0 
 .بتصرف 2 / 2 2 
 2 2 /  . 
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 .  !يف نظرته لذاته" أبو اجلمهورية"إنه . 0 مة احلقيقية بشكلها النقي غري املشوش باملصاحل اجلزئية واحلزبيةنفسه األ

 ستفتاءز اجمللس العسكري نتيجة اجتاوُ  النظام للحفاظ على النظام نفسه، انقالب اجليش الثاين، بعد إطاحته رأسَ كان 
تعهدات العسكر بإمضاء اإلرادة فهو أول خرق سياسي فادح ل. 1 "نعم"، وهي   27الت الدستورية األوىل يف مارس التعدي

 !خطاب العسكر، ومع هذا أمهلها هؤالء ، وافقت لاهـرَ "نعم"قالت والعبثي يف املشهد أن إرادة األغلبية الشعبية، واليت . الشعبية
كتابة دستور جديد، وهو   شرَع يففالعسكر مل ي. ، ليس صحيًحا07"ال"ة، اليت قالت األقلي"بإرادة والقول بأن العسكر عمل 

 .لتعديالت حمدودة، بل هو صريح قول مجهرهتم" ال"ب القول بـموجَ 

من " إعالنًا دستوري ا"رًا أي جمموع الشعب تقريًبا، مصد  "( ال"وأهل  ،"نعم"أهل )الذي حصل أن العسكر ركلوا إرادة اجلميع 
كما ابتلعوا مجيًعا، تقريًبا أيًضا، عبثية تكليف ! تلع اجلميع، تقريًبا، الـطُّعمابوقد ! ستني مادًة مل ُيصو ت إال على مثان  منهاثالث و 
وبدا العسكر منتشني حبال التهاوش البئيس بني اجلميع حول املعارك اهلْزلية، املتوه م  !ة شؤون البالدإدار ب" العسكري هجملس"مبارك 

  . 0"!ُهوي اتية"أهنا 

هيئة منتخبة، دون أن  ةالحتمال عزل أي" األبكر"، وهو النذير "لشعبيةاإلرادة ا"كانت هذه هي اخلطوة االنقالبية األوىل على 
 .02!عن إرادته االنتخابية يدافع الشعب املصري

، انقالبًا املرج ح فوز مرسي فيها ثانية، قبيل إعالن نتائج جولة الرئاسة ال2 27يونيو  0 إعالن العسكر الدستوري مث كان 
ن احلاسم.. آخرَ " أبيضَ " لدى " مولًفا"كان الرئيس املنتَخب سيكون، مبوجب هذا اإلعالن، ! قبل سنة من االنقالب اخلش 

                                                           
 .   / 2: وانظر. بتصرف 21/ 2 0 
   2 /01 ، 7. 
 ".االنقالب الثاين"مل يتوقف بشارة بالتحليل الكايف واملكافئ خلطورة هذا  1 
 .1  / 2: كما يذهب بشارة  07
 . 2 ، 20 / 2": التوهم"راجع يف شأن هذا   0
 .220، 0 2، 2 2/ 2: انظر 02
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 .2 27أغسطس  2 ألغاه مرسي مع إعفائه املشري طنطاوي يف وهو ما   . 0!اجمللس العسكري

وهم يد اجليش ".. املواطنني الشرفاء"، يعجبين تناول بشارة مسألة   27رباير ف   العسكر منذ " مناورات"ويف سياق 
، وكانت بدايات بروز دورهم يف أحداث العباسية "معطلني عجلة اإلنتاج"و" خمربني"و" جواسيس"ضد الثوار، بوصفهم " الشعبية"

: "... كقاعدة شعبية للويس بونابرت" وليتارياالرب "وينقل بذكاء  عن ماركس، واصًفا تنظيم حثالة .. 00   27يوليو   2األوىل 
العاشر من كانون األول ُحـشد عشرة آالف من األوغاد عليهم أن يؤدوا دور الشعب، كما نوى نك بوتوم  [انقالب]ويف مجعية 

 . 02"!أن يؤدي دور األسد

خروج التيار "حيث كان  .ن السلفينيقطاعاٌت أساسية م منذ وقت باكر ،" املواطنني الشرفاء"كان من هؤالء .. برأي بشارةو 
 ،ويرتد بالثورة عن مطالبها ،وحييي الطائفية ،كي خياطب الغرائز واملخاوف السلفي إىل الفضاء العمومي الذي فتحته الثورة،

 . 02"أول مظاهر الثورة املضادة يف مصر ..فع هبا إىل مسار االحرتاب األهليويد

 بتصرحيات سعودية وإماراتية مؤيدة ملبارك ، منذ وقت مبكر،"الثورة املضادة اإلقليميةجبهة "تبلور  مع كل هذه اجلهود تكاملت
ومل يكن موقف معظم دول اخلليج ضد حكم اإلسالميني وحسب، بل كان . 00، وحمذرة أمريكا والغرب من سقوطهقبيل رحيله

يؤكد أن دور هذه اجلبهة مل يكن ليكون حامسًا إال أن بشارة .  0ضد عملية التحول الدميقراطي وخروج الشعوب إىل اجملال العام

                                                           
 . 22، 227/ 2: انظر  0
 . 2 ، 22 / 2: انظر 00
 .متًنا وحواشي 12 ، 10 / 2: اليت متثل انفصال الدولة عن اجملتمع" نابرتيةالدولة البو "وانظر يف طبيعة . 2 ، احلاشية  2 / 2 02
وخبصوص . 2  / 2: وحول تأسيس حزب النور. 02 ،  0 ، 02 ، 00 / 2، 22 ، 20 /  : وأيًضا. 2 2، 2 2/ 2: وانظر.  2 / 2 02

 . 0 :  0 /2: يوليو  تفاصيل دوره يف 

، قبل ثالثة أيام من رحيل مبارك، لتأكيد اهلوية   27فرباير   عقدت مؤمترات مجاهريية يف " الدعوة السلفية" أن إىل( 20 / 2)ذكر بشارة .. وهبذه املناسبة
 !ومل يوثق احلدثني، على أمهية داللتيهما، وهو ما أستغربه. فرباير للغرض ذاته 2 يف ( غرب القاهرة)مث اجتمعت تيارات منها باهلرم . اإلسالمية للدولة

 .2 ، 1 / 2: وأيًضا. 1 2/  : انظر 00
 .0 2، 2 2/ 2: انظر  0
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لو أن قوى الثورة، ومن انضم إليها، قد متكنوا من االتفاق على املبادئ الدميقراطية وتوحيد جبهتهم إزاء النظام القدمي وفرض هذه 
 .01املبادئ عليه

، يف مقابل "شرعية الشارع"أنه استجابة لـيوليو ب  على نقد وصف مشهد بشارة كز وهنا ير  .يوليو  يف  الكاملمث كان االنقالب 
"  الشعبوية"/"الشارع"أن  [هنا]احلقيقة " :يقول(..  خطاب مواالة مرسيكما كان يكر س يف" شرعية الصندوق" )"شرعية النظام"

 الشارع، أما التظاهرات يف. فالشعب يف النظام الدميقراطي يعرب عن نفسه يف انتخابات، مبكرة أو متأخرة". الشعب"كان ضد 
أما االستعانة بتحرك . مهما تكن عظيمة؛ فعليها فرُض انتخابات مبكرة، أو إسقاط مؤسسات منتخبة يف انتخابات أخرى

 .27"، بل هو انقالب عسكري"ية الشارعشرع"عسكري ضد تصويت الشعب نفسه يف الصناديق؛ فليس 

راك ـفقطاع ممن ساند حَ . يوليو  نيو، مث عارض مشهد يو  7 يف فهم مقولة من كان مع الصائب مهم  واحلق أن هذا امللحظ
يوليو   يف حني آل األمر يف ". انتخابات رئاسية مبكرة"ة، هي يالرئيس" مترد"ة، كما كانت دعوة ييونيو كانت دعوته الرئيس 7 
الصراع " َريفـطَ "الرافض كال ،  2"املعسكر الثالث"ا إىل ومن هذا القطاع برزت الدعوة باكرً . رئيس، ولو كان مؤقًتا" تعيني"إىل 

املعسكر "ال سيما وأن دعوة ". آلت انقالبًا موجٌة ثوريةٌ "اإلخوان والعسكر، وكان توصيُفهم املشهد يتلخص يف أنه : النك د
على األقل، قبل  2 27هبذا العنوان، كانت قد بدأت تظهر مع تدهور أداء مرسي منذ نوفمرب تكن قد تبلورت  ، وإن مل"الثالث

يونيو  7 من خرج يف " كل"فليس من حق أحد  نبُذ .. وعليه .بكل ما حف ها من عالمات استفهام" حركة مترد"هر من بروز أش
 ".انقاليب"بأنه 

  

                                                           
 .1 2،   2، 0 2، 2 2، 272، 272، 272،  27:، وال سيما الصفحات227: 012/ 2: انظر 01
 .بتصرف  0 / 2 27
التجمع، وكان امسها بالعربية  هلذا" الرمسية"، مث يف الصفحة "فيس بوك"يوليو، بصفحته الشخصية يف   أوائل الداعني إليه عقب  وكان كاتب هذه القراءة من  2
وإن كانت مسامهيت فيها مل تُطل  ."(أْدم ـن)"يها ، حني ُدعي من براء أشرف رمحه اهلل، أحد منشئي الصفحة، ليكون حمرِّرًا ومشرَف حترير ف"املعسكر الثالث"

 .ألسباب عديدة
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(5) 

 وانخاإل

ت فيه النخب السياسية نقطة مفصلية يف تاريخ مصر احلديث، تلق  "كانت   (  27يناير   2) "مجعة الغضب"أن  يعترب بشارة
ينتقد أحزاب معارضة مبارك بأهنا جزء من .. ومن مَث   .22"120 ة واالقتصادية صدمة هي األعنف منذ هزمية عام والثقافي

ال .. ومن هنا". بال أفق سياسي"، وأهنا يف التحليل األخري "دور املعارضة األبدية"، وتقبل بـ"تنشط على هوامشه".. "النظام"
ية العمل السياسي بعد الثورة، وال سيما يف مرحلة اجمللس العسكري األوىل مث يف مل تكن مرتاحة يف أجواء حر "عَجب يف أهنا 

 .  27يوليو   بعد  ،كان أيام مبارككما   الذي تتقنه، "دورها"بينما استعادت ". مرحلة مرسي

، بنظره، ليست جلماعةفا. تلك" معارضة اهلوامش الصغرية"جزًءا من " اإلخوان املسلمون" بشارة ال يَـُعد.. هذا السياقوخبصوص 
ورمبا شكل . حركة شعبية واسعة للت تتعرض للقمع، وأل ف النظام حتميلها مسؤولية ما جيري يف الشارع"جزًءا من النظام، بل 

 . 2"هذا سبًبا وجيًها كي جتري حساباهتا بدقة، ورمبا بشيء من التحفظ

 ".احملافظة"غري الثورية، بل شديدة " املعارضة اهلوامشية"تلك  جزء ال يتجزأ من" اإلخوان املسلمون"فـ. وهو ما ال أوافقه عليه
يف جوهرية املوقف من نظام مبارك، " الكرتونية"عن تلك األحزاب  يَـفر قها ل القمع املستمر من نظام مبارك الحمكانت وكوهنا  
 !ذاته" يوم الغضب"حىت 

 ..مرارًا" اإلخوان"تكرر انتقاده .. ومع هذا

وكان أسوأ ما فيه عدم تضمنه مطلب امليدان الرئيسي، رحيل . يناير 7 بعد فرار قادهتم من املعتقالت، " خواناإل"د بيان نقَ  -
                                                           

الجتماعهما معا على نزعة ".. معارضة اهلامش"زبية، مث تلك احلزبية التقليدية وللمزيد من نقد النخبة السياسية غري احل. 022، 020/  : وأيًضا . 00/   22
،    : 2  ، 2 / 2، 012:  01، 000، 002/  : يوليو  مع عمر سليمان، مث مع اجمللس العسكري، وحىت " النظام"انتهازية حلجز أماكن يف بناء 

 12 ، 12. 
2    /000. 
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وهو ما ". ليست حركة ثورية"حركة شعبية واسعة وحذرة، مضيًفا بوضوح أهنا " اإلخوان"من أن  وحلله مبثل ما سبق. 20مبارك
 . 22"عارضة احلزبية اهلامشيةامل"يؤكد نقدنا إياه بعدم اعتبارها جزًءا من تلك 

بقبول  مقار هَنم".. يثاق سياسي وطين مشرتكم"، مما عاق تأسيس "الدولة العلمانية"خبصوص عدم قبوهلم  دهم، غرَي مرة ،نقَ  -
امليثاق "هذا ؟ ما املراد القبول هبا "الدولة العلمانية"ما هذه : يف هذه املسألة نقاش كثريو . 22الرتكي إياها" دالة والتنميةحزب الع"

 ؟"العلمانية"هل تصح املقارنة بني احلالتني املصرية والرتكية فيما يتعلق بـ: واألهم؟ املفرَتض أهنم عاقوه "السياسي الوطين املشرتك

  :يف مواطَن عديدة.. اإلخوان والعسكر" حتالف"د نقَ  -

حنو مئة من أبرز " لفص" ، والذي تاله  27مايو  20" عة الغضب الثانيةمج" يف رفضهم. 20  27مارس  1 يف تعديالت 
حني اختار مرسي السيسي وزيرًا للدفاع، وركن إىل ثقته فيه  . 2"(حزب التيار املصري"عضهم الحًقا أسس ب)ثوار شباب اإلخوان 

إىل أن ( افاًل أيًضاأو متغ)املخابرات العسكرية طوال أيام الثورة وما بعدها، وغري منتبه  "جرائم"حليًفا قوي ا بنظره، متغافاًل عن 
تسرت يتصل هبذا و (! على األقل)، بكل مافيه، قد آل إىل املخابرات العسكرية منذ اقتحامات اجلهاز "جهاز أمن الدولة"إرث 

تقرير جلنة التحقيق يف شأن ممارسات اجليش القمعية ضد "نشر  هعنهما، ومنع يهما ودفاعهكرمتمرسي على طنطاوي وعنان و 
على    27، رغم جالء الرؤية حنو االنقالب منذ مارس "الصديق القوي"تمر مرسي يف تومهه أنه متحالف مع واس". املتظاهرين

 .21!يوليو  أوصل البالد إىل كارثة األقل، حىت 

                                                           
20   /027 :022. 
 .002 / : وانظر. 000/   22
الدميقراطية، وليس فقط " مبادئ"عموًما، خبصوص عدم حسمهم املوقف من " اإلسالميني"وهو ينتقد اإلخوان، و .02 ، 2  ، 0  / 2: ، مث20/ 2 22
 .1 2، 2 2، 2  ، 22 ، 20 ، 1  : 21 ، 7 / 2: انظر".. آلياهتا"

20 2 /    :  1. 
2  2 / 0  : 27. 
21  2 /222 :22 . 
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 ضمن ،تكتيًكا ال بد منه ،الحتوائهم يف البداية كانت  [من ق َبل العسكر]مسايرة اإلخوان "وقد متخضت الفرتة االنتقالية عن أن 
 ما ُنسب حلسنيويؤيد هذا كل التأييد  ..27"ولإلخوان بشكل خاص ية بشكل عاماسرتاتيجية اجمللس العسكري املعادية للحزب

 ".لقد سلمُت اإلخوان للشعب": "سل م البلد لإلخوان"طنطاوي رد ا على من اهتمه بأنه 

، أمام هيئة احملكمة 2 27يونيو  7 م، رئيًسا للبالد أداء مرسي القسَ  مشهد !ا بامتيازمسرحي  هذا " التسليم" مشهدوقد بدا 
القاعة قبيل ثوان  من دخول مرسي، طنطاوي وعنان يدخالن  (: 2!حارسة دستور النظام الذي قامت عليه ثورة يناير)الدستورية 

العاطي، الذي فُيهرَع أمحد عبد".. حكم العسكر يسقطْ  يسقطْ : "تضج صفوف القاعة اخللفية، حيث ممثلو القوى الثوريةف
ثلو تجاوب معه إال الصفوف األمامية، حيث ممفال تـ ،"إيد واحدة والشعبْ  اجليشْ : "يهتفسيتوىل إدارة مكتب الرئيس مرسي، ل

  .22!هممؤسسات الدولة العميقة وحلفاؤ 

من )، بالتحالف "زمام الدولةامتالك "لتلهف على وا" استعراض القوة"و" اهليمنة"نزوع اإلخوان املبكر إىل ومن هنا تأيت أمهية تتبع 
 :مع أركان نظام ثار عليه الشعب!( احلب البائس النوع من طرف  واحد ، كذلك

مبجلس " اإلسالميني"حيث تعاملوا، هم وبقية (.. 2 27مارس )األوىل " اجلمعية التأسيسيىة للدستور"يف وقائع تشكيل  .2
ومل يتصرف اإلسالميون، عموًما، "! لى النقابات وجمالس الطالببعقلية الصراع ع"الشعب وخارجه، مع هذا امللف احليوي 

 . 2"كقًوى مسؤولة عن إجناح التحول الدميقراطي باستيعاب مكونات اجملتمع املصري يف عملية حوار تنتج إمجاًعا دستوري ا"

دماج يف مؤسسات الدولة العميقة، حيث اجته تعاملهم مع املرحلة االنتقالية حنو االن.. نكوصهم عن قرار عدم الرتشح للرئاسة .1
" نفسية الطائفة"وعلى هذا بنوا حتالفاهتم، وهبذا تزايدت الـُهـو ة بينهم وبني القوى الثورية، وبـ. واستغالل الفرصة للوصول للحكم

                                                           
27 2 /    ،  1. 
2  2 /2 2. 
 .220/ 2: انظر 22
2  2 /222. 
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 .20!م وبالبالد إىل الكارثة الراهنةوا بأنفسهمضَ 

رغم أهنا ستسقط تلقائي ا  2 27ة وزارة اجلنزوري هناية مارس ، بسيطرهتم على جملس الشعب، على إقال"العجيب"بإصرارهم  .3
 .22!أي بعد حنو ثالثة أشهر.. 2 27و عند انتخاب الرئيس يف يوني

يكوِّنون جبهة دميقراطية "، مع حتالف السياسيني واملثقفني الذين كادوا 2 27، يونيو "فريمونتاتفاقات "نكوهلم عن جوهر  .4
أية ك".. األدوات"تعامَلهم مع " احللفاء"حيث تعاملوا مع ". سياسية حول مؤسسة الرئاسة املنتخبة/ تماعيةجعريضة متثل شبكة ا

 .20!ني اإلخوان وحلفاء األمس القريبالصدامات الدامية داخل معسكر الثورة ذاته، بمث تعمقت املأساة ب. 22!حركة مشولية

اقتصادي ا وأمني ا وسياسي ا، عرب تواطؤ أجهزة الدولة  ،"شالهإف"لـوىل، ، منذ أسابيعه األعلى مرسي "املزايدة" انضافت إىل هذا كله
لدى  ضد مرسي، وما صاحبها،" امليدانية"احلمالت اإلعالمية و هذه رتوأمث . 2عات واحلمالت املنظمةالعميقة ضده وبالشائ

املصريون  موقد! التصارععيدة عن مرمى توقًا شديًدا إىل اجليش بوصفه القوة املنظمة الوحيدة الب قطاعات عريضة من الشعب
بدأ هذا وكان قد . 21!ر ذاكرة اجملتمعات وميلها للنسيان، وال سيما حني ُتستفز غرائزها وخماوفهاصَ ـبذلك دلياًل قاطًعا على ق  

دت حىت ، وتصاع07  27وفرباير يناير  "ستاد بورسعيدا"الصريح يف بورسعيد عقب أحكام اإلعدام الكثرية يف قضية " التوق"
 . 0  27 مايو ويونيو" حركة مترد"مع النهاية 

                                                           
ا 0 واحلاشية  22 ، 20 / 2: وأيًضا.   2، ال سيما ص 0 2: 7 2/ 2 20  .مهمة جد 
22 2 /2 2 ،2 0. 
 . 2 / 2: ، وأيًضا 22:  22/ 2 22
:  0 ،   2، 0 2، 202، 200/ 2: أشار بشارة سريًعا لبدايات هذه الصدامات، وبعض مفاصلها، دون أن يقف عندها بالتحليل املناسب خطورتَـها 20

 02. 
2   2 /  2 :    ، 27 ، 2  ، 22 : 2  ،    : 02 ، 22. 
 .بتصرف 07 / 2 21
07 2 /  0 : 07. 
0  2 / 2  : 20. 
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وال جاهزًا للدخول يف . مل يكن قادرًا على كسر النظام القدمي بالقوة، مثل اخلميين"أن مرسي .. هذه السنة الكبيسة وخالصة
الحيون مجيًعا، لذلك هامجه الثوريون واإلص. حتالفات شعبية واسعة تفرض اإلصالحات يف سياق عملية التحول الدميقراطي

 .02!"واستضعفه النظام القدمي

وصفه الذي " )اعتصام رابعة"مل ينتقد بشارة، ومل حيلِّل حىت كما ينبغي له، خطاب ورغم كل هذه االنتقادات العميقة، واحملقة، 
ثنائي بني اإلسالم أن الصراع "، يف سياق انتقاده فصياًل من السلفيني يرى "مائعة"، واكتفي بعبارة ( 0"!الصمود األسطوري"بـ

وكأن سيل اهلراء البغيض  ..00"!على مجاعة اإلخوان يف حلظة األزمة حمسوب   على حنو ما بدا يف خطاب  : "قال .."وخصومه
عابرة، مث هو جمرد " حلظة"مدة االعتصام فقط، كان جمرد  تقريًبا يوًما، هي حنو مخسني طوال" النهضة"و" رابعة"الذي لل مبنصيت 

 !على اإلخوان وال يعرب عن جوهر رؤيتهم "حمسوب"خطاب 

ليس فقط ألنه قيل . ، هو خطاٌب إخواين متاماً   27يونيو   2منذ وحتديًدا الفرتة الكئيبة،  تلكأن ما مسعناه طوال .. الواقع
فكرًا وسلوكاً  - وهم مسؤولون عن آثاره الكارثية. اإلخوان صرحوا به مراراً، وبتنويعات خمتلفةمن ت اعلى منصاهتم، بل ألن قياد

، حيث   27منذ مارس ، وحلفائهمخارج السياق، بل هو يف صلب خطاهبم ،  وهو مل يكن. ، مسؤوليًة مباشرًة وتبعيةً -
الفكرية للدماء اليت / بل هو املقدمة اللفظية. األرضعلى " نواتج"إنه ليس جمرد خطاب لفظيٍّ بال .. مث"! غزوة الصناديق"

 !وما بينهما من مآس  واقعية، ال فكرية وحسب".. املفاصلة"، وصواًل إىل الدعوة لـ"مشاريع الشهداء والشهيدات"سالت، و

 .02"!انتو شعب واحنا شعب"هو ما أدى إىل أغنية (   27منذ مارس : تأكيًدا)هذا اخلطاب 

                                                           
 .02 / 2: وانظر. بتصرف  20/ 2 02
0  2 / 12. 
00 2 / 02. 
  !ومل يتوقف بشارة مبا ينبغي مع هذه األغنية اخلطرية.  1 ،  2 ، 20 / 2: انظر 02

ا،  !كما أود  َغص ت روحي مبا مل أمتكن من كتابته وقتها القبيحةغنية هذه األعندما استمعُت، تلك الفرتة، إىل : وهبذه املناسبة أقول سياق األغنية رديٌء جد 
ا وكان األكثر رداءًة، واألفحش قبحاً، هو ما . ماعي اديني ا واجت" املفاصلة الشعورية"فهي تكرِّس حال االنقسام السياسي، وتعمِّق حال . ومغزاها النهائي قبيٌح جد 

   27واحلق أن ما أدى إىل هذه احلال هو خطاب اإلخوان وحلفائهم، الذي اهتممُت برصده شخصي ا، وبال وسائط، منذ مارس . أدى إىل هذه احلال البئيسة
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".. بال أفق"هو أنه كان ( حبَسب ما يستفاد من وصفه هو ذاته" )الطائفي"الذي وجهه بشارة هلذا االعتصام االنتقاد الوحيد 
 .02"فما الفائدة من اعتصام مئات اآلالف إذا كانوا معزولني ضمن املاليني وإذا كان جهاز الدولة مصطف ا ضدهم؟"

ال يلزم منه مطلًقا (   27البادئ منذ مارس " )الطائفيطاب اخل"ا هلذلسُت حباجة  للتنبيه على أن االنتقاد اجلذري .. أخريًا
 . سيظل الدم وصمة عار يف جبني من رو ج له ورضي عنه. الرضا جبرائم القتل وما تالها من اعتقاالت وتعذيب

 .الفكرة اجلوهرية هنا هي أن للم املخطئ ال ُيصحِّح أخطاءه وال يربرها

ليس مشاتة، فهي ليست من " ملف اإلخوان"ىل أن الرتكيز، يف قراءة الثورة قراءًة فاحصًة ناقدة، على إ قد حتُسن اإلشارُة، أخريًا،و 
بل هو للبيان الواضح الذي ال يلتبس أن قيادة .. من املعادلة الراهنة" الضعيف"صفات الباحثني، وال استقواًء عل  الطرف 

ولو مل ينتبه ! إمنا هو باطٌل من الوهم، وزائٌف من القول، وضالٌل من السعي "روح الثورة"اإلخوان َحـراًكا يزعم أنه يريد استعادة 
اهلل )مجيع من يريدون استئناف روح ثورية يف هذه السنني العجاف إىل هذا، حبسم ووضوح؛ فسوف تَـرزَح مصُر، عقوًدا إضافيًة 

 !، يف لل سيطرة هذه العصبة العسكرية!(وحده يعلم مىت وكيف ستنتهي

ْحَك تفكُّـه  يف كثري  من األحيان،البئيس" طرازه"التذكرُي هنا بأن القذايف لل مضحوًكا منه ومن  ويؤسفين   أربعني سنةً اثنتني و  ، ض 
 !، ال أقلاثنتني وأربعني.. كاملة

 !فلينظر كل  كيف يرى
                                                                                                                                                                                                 

 .ايل األحداثقبحاً وخطورًة مع تو تفاقم وازداد ، والذي   27يونيو   2ووصواًل إىل بدايات اعتصام رابعة يف 

وزعُم اإلخوان .. وتشتيت صفوفهم وحنر أعناقهم" األعداء"بالنصر على ( حىت باملفهوم الشرعي" )املتعدي"ومن مظاهر هذا اخلطاب املنحرف واخلطري الدعاُء 
يف األرض بعد  عبدَ ـتُ ؛ فلن هذه العصابةُ  كْ هل  ـتَ  إنْ "وأنه  .ديني اا، بل ه سياسي  ، وأن املعسكر اآلخر ال يستهدف"معسكر اإلسالم"وحلفائهم، بالقال والفعال، أهنم 

إىل آخر جتليات هذا  ... .أصحابُه من أحزاب الكفر والنفاقحماصرون من أعداء اإلسالم وأنصار العلمانية واالحنالل،كما ُحوصر النيبُّ و " رابعة"وأهنم يف ".اليوم
 .مقدمُة سفك الدماء -لدى كل عاقل  -، والذي هو -رعاً وسياسًة ش -الفكر الفاسد املنحرف واألخطر 

فإنين، وأيضاً، ضد مثيالهتا من .. املتلحفة بالدين" رابعة"كما أنين ضد دعوات : "يوليو دعاًء مقاباًل على اإلخوان وحلفائهم، قلتُ   وعندما مسعُت من أنصار 
 "!".حرب دينية"َحـْرفُه إىل  – شرعاً وال وطنيةً  -هذا خالف سياسي، ال جيوز . غريهم

واخللط بني األمرين  .ال بني إسالم وغري إسالم.. سياسي صراعال: "قلُت لهف". اإلخوان أقرب إىل اإلسالم من السيسي وأبالسته: "حينها" املراقبني"قال يل أحد 
 ".بةهو أحد جرائم اإلخوان املرك  

02 2 / 12. 
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(6) 

 متفرقة مسائل

ريخ على اجلانبني السياسي واالقتصادي، مع حضور ، من اجلزء األول، انصب التأ"خلفية تارخيية موجزة"يف الفصل األول  .2
، اليت مل تغن عنها 00الفنية/ أوالمها الزاوية الثقافية.. على قدر  كبري  من األمهية، تأرخيي ا يت تناول  ـوخال من زاويَ . متقطع لالجتماعي

أثناء الكتاب   اوية الدينية، وهي األكثر غيابًاالز  ثانيتهماو . من زاوية الثقافةفقط وأهله، فهذا جزء " اإلعالم"اإلشارات املتكررة إىل 
مل تكن بال حضور، هي ف.. الرمسية منها" املؤسسة الدينية"هذا الفصل وحسب، مع ضرورة تناوهلا، ال سيما جانب عن كله، ال 

منذ سقوط مبارك وحىت ومرورًا بالدور الالفت الذي أدته  .مهما يكن تقييم هذا احلضور، منذ تأسيس مجهورية يوليو وحىت اليوم
 .حوارات عديدة حول قضايا الرأي العام تلك الفرتة" احتضاهنا"، و01الصادرة عنها" الوثائق"، ال سيما  0يوليو  حلظة 

الذي ال يزال، منذ عبدالناصر وحىت " خطاَب العظمة الفارغ والبالغة الشوفينية"اهتم بشارة بتكرار نقده، ليؤكده فيما يبدو،  .1
نقًدا ملصر "، املصري، نظام يوليو الذي ال يزالا إىل اعتبار أي نقد لسياسات النظام مستندً " ن اخليبات واإلخفاقاتوِّ يل"اليوم، 

: بنص تعبريه" )حسًدا ملصر"املؤسسة الدينية يف السنوات األخرية  "كهنة"وبتعبري أحد كبار .. 7 "ا على عظمتهانفسها وحقدً 
ه وحتديه وتغيريه، يناير كشفُ  22وهو األسلوب الذي أمكن لثورة " !ى احملسود من الناسرقَ ـا يُ ها كمقيتَ ، يقتضي رُ "(مصر حمسودة"

 .  "عالمي مع عودة اجليش إىل السلطةملرحلة قصرية، عاد بعدها هذا األسلوب اإل وإنْ 

                                                           
: العزيز، وزير ثقافة مرسي، واملطالبة بإقالته اإلشارة إىل اعتصام أعداد من املثقفني والفنانني احتجاًجا على عالء عبد: درةمن مواطن تناول الشأن الثقايف النا 00
2 / 2  ، 22. 

ذه أهم إشارة ه. يونيو 7 " جتهيزات"يف سياق ..   27يونيو  1 " جواز املعارضة السلمية، وأهنا ال عالقة هلا باإلميان والكفر"فتوى : 20 ،  2 / 2  0
 .للمؤسسة الدينية بالكتاب، متًنا وحاشيةً 

 .   / 2:   27يناير " وثيقة نبذ العنف"ولـ . 10 / 2: ، يف سياق جدل املبادئ الدستورية  27يونيو " وثيقة األزهر"ذكر خاطف لـ  01
 .، وغريها01/ 2، 00 ، 02،  2،  2/  : وأيًضا. 2  /   7 
مس  مبكر بأبواق نظام مبارك اإلعالمية، من أصحاب   0 /  ويف حاشية . 017/ 2احلاشية،  10 / 2ا وحاشيًة، متنً  72 / 2: وانظر. 00 /     
 .حبَسب بشارة.. يناير أهنم كانوا أبواقًا وأدوات يف لعبة صراع األجنحة داخل النظام 22، ممن تبني بعد "املزايدات على الوطنية"و" الظواهر الصوتية"
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 ،(0 1  - 0 1 ) "تنظيم ثورة مصر"افتقدُت اإلشارة إىل .. 2 الثورةيف سياق رصد الكتاب احتجاجات املصريني قبل  .3
ا ضد الصهاينة واألمريكان، لكن منطلقه الرئيسي هلذا كان التنظيم مكرسً .. نعم "!ثورة مصر"واستغربته من كتاب حيمل عنوان 

هو االحتجاج على سياسة النظام املصري منذ خطوات السادات حنو احلضن األمريكي، وهي السياسة ذاهتا اليت عمقها خليفته 
كفي لذكر هذا التنظيم وأمهيته، على قلة فعالياته النوعية وقتها، هو انه استطاع حتريك مظاهرة احتجاجية باكرة وقد كان ي. مبارك

القاهرة، معرض كتاب )كان ذلك يف سنوات مبارك األوىل ".. مصر طريق النصر ثورةْ "ضد النظام، ال الصهاينة وحسب، هتتف 
 "!بريء"أنه  قدتعت زال قطاعات شعبيةحيث كان ال ت( 2 1 مارس 

اليت قام هبا أعضاء بعض اجلماعات  للنظام ا واملوجعةكما لفتين خلو الكتاب من أية إشارة إىل االحتجاجات الواسعة جد  
لكنها عربت عن قطاعات من الشعب ".. شعبية"رمبا ال تبدو هذه احتجاجات .. نعم.   اإلسالمية طوال حنو عشر سنني

 !ا كاماًل قدً االستمرار واملناورة عَ نتها من ديدة حباضنة شعبية مك  حينها، وكانت حتظى يف سنوات ع

ه لكن ينقض هذا أن االحتجاج الوحيد الذي ذكره يف تأرخي ".احتجاجات شعبية"قد تكون حجة بشارة أن هذه وتلك مل تكن 
ا لية بعض أجنحة النظام ذاته عنه ملف  بل ال تزال مسؤو  ا باملرة،وىل من عهد مبارك مل يكن شعبي  االحتجاج خالل العشرين سنة األ

قد مبارك االحتجاجات يف عَ  ل  ـن جُ  عن أفضاًل (. 2 1 فرباير " )من املركزياأل"أعين احتجاجات قطاعات من قوات ! امفتوحً 
 لالحتجاج ر، وصواًل على أمهية كل احتجاج بقدْ .. ا يف النطاق واملشاركة والتأثريا جد  حمدودً " اخنبوي  "، بل و"افئوي  "خري كان األ

 .يناير 22األكرب يف 

مث اجتاه ، منذ التسعينياتالصحافة االحتجاجي ال مسوَغ إلمهال دور  ..الثورةويف السياق ذاته، احتجاجات املصريني قبل  .4
ملقتضبة ا رةورغم إشارة بشا. 2772منذ االحتجاجات وإثارة النقاش اجملتمعي حول القضايا العامة " تغطية"اإلعالم اخلاص إىل 

اخلطوط احلمراء حينها، ال سيما " كل"ومل يشر إىل ختطي بعض الصحف أيام مبارك . فإنه مل خُيل ها من الغمز؛ 0 هلذا الدور

                                                           
 2   /222 : 22. 
 .72 /  مث يف أقل من سطر . ، ويف سياق غري سياق حركات االحتجاج10/  أشري إليها يف سطر واحد،    
 0 2 /    ،  2. 
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قد بدأت موجة اإلعالم االحتجاجي كانت   ".صوت األمة"و( يف نسختيها" )الدستور"، مث "الشعب"و" العريب الناصري"جريدتا 
 كبريةً   طفرةً  كانالذي  " العاشرة مساء"بداية من برنامج )عضدها الفضائيات اخلاصة ـونية قبل أن تَ بالصحف الورقية واإللكرت 

 .2 (2772، يف األداء اإلعالمي املصري منذ انطالقته ، وسابقةً حينها

واملمارسات حال من االحنياز الفج وعدم املهنية، " فال خيتلف منصٌف على تفشي.. أما بعد الثورة، وال سيما يف سنة مرسي
ات األكاذيب اليت تضلل اجلمهور، أو تثري الصخب للتعمية كب  الدعائية اليت جعلت املشهد أقرب إىل حروب الدعاية السوداء ومَ 

صار اإلعالم جزًءا من ترسانة الدعاية الصراعية وخدمة مجاعات الضغط . 2 "على القضايا والصراعات احلقيقية ووعي الناس هبا
رغم أمهية الفصل اخلامس عشر من و  .0 زًا فوضى منعت توحيد اجلهد إلجناز أهداف الثورةلثورة املضادة، ومعزِّ اليت متثل جبهة ا

مقال  اليت بدت وكأهنا..   اإلنشائية قد غلبت عليه، ال سيما صفحاته األوىل"إال أن ".. اإلعالم املوج ه"اجلزء الثاين، املعنون 
  .صحفي، ال جزًءا من تأريخ حتليلي

كانت  .1 يف تغطية أحداث الثورة اللحظية إال أهنا مل تكن الوحيدةَ .. على أمهية وحمورية دور قناة اجلزيرة: السياق ذاته هذا ويف
ا للثورة، ال ا عاليً وكانت متميزة للغاية، وصوتً ".. احلرة"ا، على وجه اخلصوص تابعت منها، شخصي  .. هناك بضع قنوات أخرى

 .مخزاا، متابعًة ودقًة وأداًء، أكرم مذيعها املتميز وقتهسيما 

ملبارك، واليت بلغت ذروهتا بسماحه " اخلطاب العاطفي" تواطؤ اجليش مع حماوالت أنصار النظام استغاللَ  الكتابرصد  .5
لكنه . 17(فرباير  و 2" )موقعة اجلمل"وتسهيله وصول قوافل اجلمال واألحصنة إىل ميدان التحرير، وهو ما اشُتهر منذ حلظتها بـ

                                                           
/  (: حتديًدا" العاشرة مساء"دون ذكر برنامج ". درمي"قناة )يناير  22إشارة صرحية، نادرة، إىل اإلعالم اخلاص املرئي ودوه يف السياق االحتجاجي قبل  2 

 .  0/  (: وحسب" أون يت يف"قناة )   27يناير  20إشارة إجيابية صرحية إىل اإلعالم اخلاص املرئي ودوره منذ يوم  أول.    
 2 2 / 21. 
 .بتصرف    / 2 0 
   2 / 22 : 20. 
 .0 0/  : انظر 1 
17   /0 0 :017. 
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يناير، بل منذ    عن رصد االنتهاكات اليت ُنسبت للجيش باكرًا جد ا، منذ يوم   1غفل يف هذا املوضع املهم من اجلزء األول
2 ! 

مل ينتبه الكتاب لفْرضية مهمة ومؤثرة يف ، 12  27، يف مارس "جهاز أمن الدولة" يف سياق تناول أحداث اقتحامات مقار .6
وهي أن .. على الثورة" اجمللس العسكري"وقَت األحداث بني األوساط اليت انتبهت مبكرًا خلطورة التحليل، كانت متداولًة 

باقتحام املقارِّ ألهداف  عدة، " أغرى"، وأنه "أمن الدولة"كان قد وضع يده باكرًا على نسخ  كاملة من وثائق " اجمللس العسكري"
أشار الكتاب باحلاشية، ال املنت، إىل بعض هذه امللفات . مل تكن خافيةبعض امللفات ببعض املقار ألغراض من " نسًخا" تارًكا

ومن أخطر ما كان ! دون حتليل، رغم خطورة هذه الواقعة وتأثريها يف جمريات األحداث الالحقة وحىت اللحظة".. عمًدا"املرتوكة 
ُهو ة االحتقان الطائفي، وأخرى مَتس أعراَض ما من شأنه توسيع "( مفربَك"بعضها حقيقي، وبعضها ُاشيع أنه )بني هذه امللفات 

 !ومعارضيه على السواء" اجمللس العسكري"وذ مَم عدد كبري من رموز اجملتمع من مؤيدي 

التعديالت مع  ،إىل خطأ تسمية االنقسام البادئ( ال يناسب، برأيي، خطورة املسألة)رغم أن بشارة يشري باقتضاب  .7
ستخدم هو رغم هذا؛ ي..  1والقوى اإلسالمية "القوى املدنية"انقساًما بني  ،فتاء عليهاواالست(   27رس ما)الدستورية 

لدى ُجلِّ متناويل الثورة منذ ذلك التاريخ خطًأ يف قراءة الوقائع  ةَ املنـت ـجـ ،"القوى املدنية" اخلاطئة، البنيَة الرتكيبيةَ شخصي ا هذه 
، أن يبادر إىل طرح ما يراه صائًبا علمي ا وواقعي ا يف مثلهعلى باحث جسور،  يف حني كان الواجب !وخلاًل فادًحا يف التحليل
فاخلطأ الشائع مرذول مطلًقا، ال سيما !  ينساق وراء مثل هذه الـبُـَن الرتكيبية اليت يقر هو شخصي ا خبطئهاسياق تأصيلي رائد، وأال  

باملناقضة التامة للمقولة )والصواب املهجور جيب استعماله لينتشر . ئجإن كان مما تُـؤس س عليه التحليالت وُتستنبط منه النتا
 "!(.خطأ شائع خري من صواب مهجور: "البئيسة

شرخ بني القوى السياسية الدينية والقوى السياسية غري الدينية، وحتول بالتدرج إىل شرخ " يتصل هبذا ما أشار إليه من حصولمما و 

                                                           
 .10: 12/ 2: األمهية ، مث بتفصيالت يف غاية12/ 2: رغم إشارته السريعة إليها الحًقا يف اجلزء الثاين  1
12 2 / 1 :12. 
1  2 /  0. 
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كاتب .. فمثاًل . غري دقيقالتعبري وهذا ". سوء تدبري القوى السياسية يف املرحلة االنتقالية"نتيجة  ، وذلك10"يكاد يكون ُهوي اتي ا
، "نعم"بوصفه تصويًتا للشريعة بـ االستفتاءَ " إسالمية"هذا املراجعة أبدى معارضته احلامسة والقاطعة واحلادة لتصوير قطاعات 

اليت " القوى السياسية غري الدينية"، يف جبهة !ولو شيًئا ما "املتدين"النشأة ووأنا األزهري  فهل ميكن اعتباري،". ال"وضدها بـ
  .12!رفضْت ما رفضُت؟

الشعب قال "و" غزوة الصناديق"إمهال رصد مقوالت  ، يف تناول معركة هذه التعديالت،مل يكن حَيُسن".. تأرخيي"يف سياق  .8
 !هم األعلى صوتًا هبا" السلفيون"وإن كان  ،"اإلخوان املسلمون"هم من متنوعون،" إسالميون"وحنوها مما كرسه " للدين نعم

إال أهنا .. 12يناير 22قد حظيت بتغطية جيدة يف اجلزء األول يف سياق تأريخ االحتجاجات قبل " املؤسسة القضائية"مع أن  .9
ثرة حول أدوارها السلبية، وصواًل إىل رغم تعدد اإلشارات املتنا ا كان ينبغي هلا من مساحة خاصة،مل حتظ يف اجلزء الثاين مب

لسياسي ومبصري انتهى األمر إىل حتكم اجلهاز القضائي، شبه الكامل، باملسار ا" حيث.. أجنحة االنقالب الرئيسية ا أحدصريورهت
 .10!"يف سابقة ال مثيل هلا يف النظم السياسية الدميقراطية وغري الدميقراطية ..املؤسسات املنتخبة

إىل التحسن امللحوظ يف أداء وزارة من أهم  بشارة مل يشر..  1نقد رؤية اإلخوان االقتصادية يف سنة حكمهميف سياق  .21
 .الوزرارت االقتصادية، وهي وزارة التموين اليت توالها بنجاح باسم عودة

 :اجلانب التوثيقي .22

، العمود الفقري هل أجرى بشارة بعضها بنفسه،  وقد. ذا العمل التوثيقيمثلت املقابالت الشخصية مع الناشطني، أفراًدا ومجاعات 
 .وحنوه" سكايبتطبيق "، مباشرًة وعرب ووث قوها مبجموعة من الباحثني والصحافيني الذين أجَروا املقابالت معظمها استعان يفو 

                                                           
 !قد صار األمر هكذا فعاًل .. مع األسف: وأقول. 0 / 2 10
" تدعي"إن انقسام اجملتمعات العربية بني علمانيني ومتدينني، أو بني قوى سياسية : "، بقولههبذه املسألة ، لشيء من التدقيق( 2 ، 20 / 2)يعود بشارة  12

 .وهو األدق؛ ألن الناس ليسوا إما علمانيني وإما متدينني ...".أهنا دينية" تدعي"ياسية أهنا متدينة وقوى س
12   /201 :22 . 
،  0 ،    ، 0 2،    ،  20، 202،  22، 2 2، 227:   2، 2 2، 21 : 22 ، 02 / 2: ومن هذه اإلشارات املتناثرة. 22 / 2 10

 22. 
 . 2 : 7  / 2: اويف حتليل سنة مرسي اقتصادي   .2  ،   2/ 2  1
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 تيارات خمتلفة، وكثريًا ما نبه الكتاب إىل كون بعض جلسات الشهادات متت بصورة مجاعية، وأن حضورها كانوا ينتمون إىل
وفرت هذه الشهادات فرصة تصويب بعض .. وبالتايل"وأهنا متيزت حبالة نقاشية تفاعلية فيما بينهم، . ليربالية وإسالمية ويسارية

، دون خبس أدوار األطراف  [كل حمافظة  مت تناوهلا]املعلومات، ودقة رسم سري احلوادث، وحتديد الناشطني الفاعلني حملي ا يف 
: وحني كان بشارة يصوغ من جمموع شهادات منفردة مشهًدا أو تفصياًل، وما إليهما، كان يشري إىل هذا بقوله. 11"كلها

الذين تلقوا الشهادات  مساعديهويذكر توثيق أمساء الشهود وتواريخ إفاداهتم وأمساء ..." معلومات متقاطعة من شهادات"
 .ووثقوها

نظرًا لراهنية : "يقول بشارة .الثورةوامتيازًا على كل ما رأيُت، حىت اآلن، مما صدر عن وهذا كله يفيد الكتاب مصداقيًة عاليًة، 
من الصحف )كان ال بد من االعتماد على املادة اخلام .. ر مصادر ثانوية عنهااملوضوعات، ال سيما يف اجلزء الثاين، وعدم تواف

منهم من  ،بلتها، والتحقق منها بالتفاعل مع باحثني ومراقبني مصرينيوقولبتها، بعد مقارنتها وغر ( واملواقع اإللكرتونية املوثوقة
 .77 "حليلي واملقارنات وفهم السياقاتشارك يف احلوادث، وبإعمال العقل الت

فالقاهرة هي بؤرة .. استأثرت أحداث القاهرة بالشطر األعظم من الشهادات التوثيقية والتفاصيل اليومية، وال غرابة.. بالطبع .21
 .لبةهو ُسر هُتا ونواهُتا الصُّ " ميدان التحرير"ة، والثور 

حيث التجمعات العمالية العتيدة، والتاريخ النضايل )حمافظة الغربية / احمللة الكربى: كل  منبقْدر  توثيقي جيد  حظيت .. مع هذاو 
العاصمة، )، واإلسكندرية (ةحيث أوائل شهداء الثور )، والسويس (م 277منذ سنة " إبريل 2حركة "املمتد، ال سيما تأسيس 

فثمة خصوصية لكل مدينة : "... يقول بشارة هبذا اخلصوص (.أقصى جنوب مصر)أسوان : وبصورة  أقل. (غري الرمسية، الثانية
فاستيعاب مجيع . ولقد وددُت لو أنه استطرد يف هذه املسألة املهمة شيًئا ما..  7 "مصرية جعلتها قابلًة، أو غري قابلة، للثورة

 .فظات مصر بالتحليل، ولو خمتصرًا، جديٌر مبثل هذا العمل الكبري إجنازًا ومواردَ حما

بُـعيد صالة .. يف السويس" ميدان األربعني"بامتياز، النطالق الثورة احلقيقي بـ" السينمائي"هبرين التصوير النابض باحلياة،  .23
 .70 ،  ويف اإلسكندرية 7 ضب يف القاهرةويشاهبه السرد التفصيلي احلي لوقائع يوم الغ. 72 يناير 22مغرب 

                                                           
 .  2 ،222، 2  /  : انظر، مثاًل، حواشي الصفحات 11

 .بتصرف   / 2 77 
 7    /272. 
 72   /222. 
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(7) 

 مالحظات معلوماتية وكتابية وتحريرية

من ما توفر، مل أكن ألشري إليها لو مل يتوفر هلذا العمل الكبري املهم .. ات معلوماتية وكتابية وحتريريةـنـَ بقيت إشارة أخرية إىل هَ 
ا للعربية، لغًة احرتامً .. ال تشوبه مثل هذه الشوائب الصغرية" ذجيمنو "إمكانات بشرية ومادية هائلة جديرة بأن ينتج عنها عمل 

 ."املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات"شارة ووثقافًة وحضارًة، اليت يصدر عنها عزمي ب

 . بة أيًضا إىل اجلمععلى أنه جتوز النس. نُظم دستورية، ال دساتريية: فيقال مثاًل .. األصل، لُغوي ا، يف النسبة أن تكون إىل املفرد .2

وهذا ال بأس به من ". احلركات الطالبية"والكتاب بطوله خيتار، يف التعبري عن احلركات اليت يقودها الطالب، النسبَة إىل املفرد 
وهذا أيًضا ال بأس به ". احلركات العمالية"لكنه حني ينسب إىل ما يصنعه العمال خيتار النسبة إىل اجلمع . جهة أصل املسألة

 .جوازًا

ويزداد اخللل اإليقاعي حني تتكرر النسبتان مًعا يف . اخللل التحريري يأيت عندما ال يستقيم التحرير بكتاب أو نص على َسنن
للتفرقة بني  -ـَة البت – سياق واحد مرات  كثرية، فينتقل املرء يف الفقرة الواحدة بني نسبة إىل مفرد وأخرى إىل مجع، بال داع  

 !اجلمعني

، وأقرب إىل داللة الكثرة املقصودة يف مثل "االستخدام احلديث"أن النسبة إىل اجلمع يف مثل هذه املواطن هو األدىن إىل على 
ب"هذين اجلمعني حتديًدا   ".العم ال"و" الطال 

 الصفحة كثري منه يف  ،مثة مالحظات حتريرية على مواضع عديدة، رصدُت منها حنو ستني، يتعلق معظمها بتكرار حتريري .1
 .وهو مما ميكن تالفيه بسهولة، مما يوفِّر صفحات  عديدًة عرب الكتاب كله. الواحدة

                                                                                                                                                                                                 
 7    /0 2 :022. 
 70   /21  :210. 
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 .كما أن مثة مالحظات  معلوماتية، رصدُت منها أكثر من ثالثني

مثل  ..الدالالت)واللغوية ( اإلعراب وعالماته)األخطاء املوضعية الفادحة املتصلة باألغالط النحوية  من عشراتٌ  ومثة
، وباألحرى ما يرجع إىل اخلطأ الطباعي احملض، ("الـَمقيس"بدل  ،"الـُمقاس"مثل  ..واالشتقاقات ."االستهانة"بدل  ،"الستهتارا"

ويؤسفين التنبيه إىل أن جممل هذه األخطاء يسيء . كثري من املواطن املؤثر بعُضهاوبالطبع ما يتصل خبلل النظام الرتقيمي يف  
 !بي اللصورة العامة للكتاب عر 

ال حاجة مطلًقا يف كتاب ورقي إىل إكمال !(: لن تقل عن مئة صفحة)مالحظة حتريرية ستختصر صفحات عديدة  مثة .3
روابط مواقع اإلنرتنت حىت النهاية، بكل رموزها اليت تستغرق عدة أسطر يف كل رابط، وأحيانًا احتلت مساحة تكفي أكثر من 

 222F%252Ft.co%252F7%: مثل! كلمة خبط اهلوامش الدقيق  27 

 .إضافية ط يف مثل هذه الروابط يوفر صفحات  تصغري حجم اخل.. وأيًضا

ت منه كثري من سقط حيث. .تحريرالضبط و الحباجة إىل كثري من ( إخل... اخلاص باألعالم واألحزاب واهليئات)الفهرس العام  .4
 . عن سقوط فهرسة احلواشي متاًما، وفيها مهماٌت كثريةفضاًل . مواضع ذكرها وبعض املفردات سقطت بعضُ  األعالم واملفردات،

، بوصفه الشرارة األخرية 122 يناير "/ حريق القاهرة"لو كنت مصمَِّم غالف اجلزئني؛ الخرتت ألوهلما صورة تعرب عن  .5
يناير  22ة سقوطها يف ، اليت ينتهي اجلزء االول ببداي"مجهورية يوليو"وبداية  122 يوليو   2" حدث"املباشرة اليت أدت لـ 

وهل .. يناير 22أما اجلزء الثاين؛ فقد كنت سأختار له صورة تعرب عن إحدى أهم ذ روات التحرك الشعيب املصري منذ .   27
 ؟"ميدان التحرير"من " مشهد رأسي"أدل عليها من 

كاد يكون ملموًسا يُـعتِّم على األهرامات الثالثة فثمة غباٌر ي! على أن يف الصورة املختارة لكال اجلزئني داللة ما على قتامة األجواء
وهو ما يعرفه جيًدا كل من عاىن زحام القاهرة .. عليها" الـه باب"يف خلفية املشهد، وكآبٌة تظلل املباين يف صدارته مع ما يشبه 

ـباب"وغبارها و  !طرقها" ه 
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(8) 

 خاتمة

 ! ة هلذا الكتاب، مل أستطع التخفف من حال َكـَمد  وتعاسة طاغية، فرتة عكويف على القراءة الفاحصثالثة أسابيعطوال حنو 

 ! بدا أنه ال سبيَل لكسره "..نيالتارخيي واالنسداد الـَفـوات"املتصل ولكسر طوق  من البؤس  االستثنائيةَ  كانت ثورة يناير الفرصةَ 

 (.ةكاتب املغريب حممد برادباالعتذار من ال)"! مثَل صيف  لن يتكرر.. "مث أفلتت

 .كما يقول عزمي بشارة. !".أجيال استحال كابوًسا لمَ أمل كبري انتهى إىل مأساة، وحُ  قصةَ " الثورة أصبحتْ 

 : تبقى الخالصة النهائية من هذا السفر الجليل.. ورغم هذا األسى المشروع

 . تارخيية ال حتميات  

 .وتداُول ،صريورةٌ  ..بل

تفاعلهم اإلجيايب الصحيح مع معطيات واقعهم، مع كل ما يلزم من استحضار التجارب ممكًنا، رهًنا بإرادات البشر و  سيظلالفعل 
 . ستظل مؤقتة.. واخلربات، مهما يكن من سوء  أو هزمية  

 !حمكوًما باألملهكذا ينبغي اإلميان ملن شاء له حظُّه احلَسن أن يظل   ، ألكون صادقًا مع نفسي،أو


