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التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية :آالن خضركي ،شادي الشحادة

ناشــط ســوري فــي الحيزيــن المدنــي والثقافــي ،مــن مواليــد  ،1979ويقيــم فــي فرنســا.
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد  -اختصــاص بنــوك ومصــارف ،ولديــه خبــرة
إداريــة ومصرفيــة مــدة ً 15
عامــا.

آالن خضركي

ناشــط سياســي ومدنــي ســوري ،إجــازة فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،دبلــوم فــي
حــوار الحضــارات ،دبلــوم فــي األدب الفرنســي .يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة
غيــر ربحيــة فــي جنيــفِّ ،
مؤســس منظمــة «زيتــون» التــي تعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة ،عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة «ســلمى» لدعــم الالجئيــن
فــي سويســرا.

شادي الشحادة
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عشر سنوات على ثورة يناير المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة
جمال نصار
تاريخ وصول المادة 10 :نيسان /أبريل 2021

جمال نصار

أكاديمــي مصــري ،أســتاذ الفلســفة والمذاهــب الفكريــة في جامعة إســطنبول صبــاح الدين
زعيــم ،وأســتاذ األخــالق السياســية فــي جامعــة صقاريــا التركيــة سـ ً
ـابقا ،وباحــث أول ســابق
فــي مركــز الجزيــرة للدراســات ،متخصــص بالفكــر الفلســفي األخالقــي والمذاهــب والتيــارات
الفكريــة المعاصــرة .لــه عديــد مــن المؤلفــات ،منهــا :األخــالق بيــن اإلســالم والمذاهــب
واألديــان القديمــة ،ســؤال األخــالق فــي فقــه وفكــر (أبــي حنيفــة – الغزالــي  -القرضــاوي)،
فقــه الســنن اإللهيــة ودورهــا فــي البنــاء الحضــاري لألمــة ،الوجيــز فــي تاريــخ الفكــر السياســي،
األخــالق اإلســالمية ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع ،نظــرات فــي الفكــر والسياســة ،أثــر العولمــة
فــي الفكــر العربــي الحديــث ،أدب االختــالف فــي الــرأي وضوابطــه ،نهضــة األمــة بيــن القيــم
الروحيــة والتقــدم المــادي .ولــه العديــد مــن األبحــاث العلميــة والمقــاالت المنشــورة فــي
العديــد مــن الصحــف ومواقــع االنترنــت المختلفــة.

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .ثورة يناير  .السيسي  .اإلرهاب  .اإلخوان المسلمين
مــرت الســنوات تلــو الســنوات علــى الثــورة المصريــة التــي أحدثــت نقطــة فارقــة فــي تاريــخ مصــر
ّ
حلمــا لماييــن المصرييــن لانعتــاق مــن الظلــم والفســاد واالســتبداد ،ولكــن جــرت فــي
الحديــث ،وكانــت ً
النهــر ميــاه كثيــرة غ ّيــرت األحــداث ،وبدّ لــت األوضــاع ،وجعلــت صاحــب الحــق مســلوب اإلرادة ،والظالــم
المســتبد ،يعلــو وينتفــش ،ليــس هــذا فحســب ،بــل انتقــم مــن صاحــب الحــق بــكل الوســائل المتاحــة مدعو ًما
بأنظمــة إقليميــة ودوليــة إلجهــاض هــذا الحلــم الجميــل.

لقــد عــاش الشــعب المصــري معانــاة لفتــرات طويلــة ،وال يــزال ،بســبب تحكّــم اآللــة العســكرية فــي
مصيــره ومســتقبله ومقدراتــه ،حتــى أضحــى ،فــي مجملــه ،ال يجــد مــن يحنــو عليــه ،كمــا وعــده العســكر
بذلــك ،بــل أصبــح بعــد هيمنــة وســيطرة العســكر علــى مقاليــد األمــور مدعو ًمــا بداعمــي الثــورة المضــادة ،ال
يســتطيع أن ينطــق ببنــت شــفه بمــا يخالــف السيســي ومــن معــه ،وتحولــت مصــر إلــى ســجن كبيــر للجميــع،
بمــن فيهــم مــن أ ّيــد الجنــرال السيســي فــي انقابــه علــى المســار الديمقراطــي.

الموقف اإلقليمي والدولي من ثورة يناير
كان للمملكــة العربيــة الســعودية ،بقيــادة الملــك عبــد اللــه فــي أثنــاء انــدالع ثــورة ينايــر ،ودولــة اإلمــارات
بقيــادة محمــد بــن زايــد الــدور األكبــر فــي إجهــاض الثــورة المصريــة ،ودعــم الثــورة المضــادة بــكل الســبل،
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ـورا عديــدة :أولهــا ،إجهــاض أحــام العقــول المتحــررة مــن االســتبداد واالســتعباد فــي
وأرادوا مــن ذلــك أمـ ً
المنطقــة العربيــة بشــكل عــام ،وثانيهــا ،وأهمهــا يتمثــل بخطــاب خفــي مــن أمــراء الحــرب إلــى شــعوبهم:
انظــروا إلــى تلــك الشــعوب التــي خرجــت علــى حكامهــا مطالبــة بالتغييــر كيــف حالهــا؟ وأيــن أصبحــت
وكيــف د ّمــرت وجاعــت ،ولــم تحقــق شــي ًئا غيــر المأســاة والقهــر والمجاعــة؟ ،وثالثهــا ،خوفهــم علــى
بعضــا ،ويخشــون أن تنتقــل عــدوى الثــورة إلــى شــعوبهم فينقلبــوا
عروشــهم ألن الشــعوب تغــار مــن بعضهــا ً
عليهــم ،ويخســروا مكتســباتهم التــي ســلبوها مــن شــعوبهم.

فضفاضــا تجــاه عبــد الفتــاح السيســي ،ودوره فــي عــزل الرئيــس
أمــا الــدول الغربيــة ،فقــد اتخــذت موق ًفــا
ً
محمــد مرســي ،حيــن كان وزيـ ًـرا للدفــاع .فمواقــف القــوى الكبــرى تباينــت ،لكــن أغلبهــا ر ّكــز علــى رفــض
النظام العســكري ،مطال ًبــا بضــرورة العــودة إلــى الشــكل المدنــي للســلطة ،وجــاء فــض اعتصامــي رابعــة
العدويــة والنهضــة ومــا خ ّلفــه مــن مئــات ،ثــم المحاكمــات الواســعة ألعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين،
الموجهــة إلــى السيســي.
ليزيــد مــن درجــة االنتقــادات ّ
الترشــح لانتخابــات الرئاســية ،لكنــه قــدم ترشــيحه الح ًقــا ُمع ّلــا
وقــد ع ّبــر السيســي بدايــة عــن عــدم نيتــه ّ
ذلــك بأنــه مطلــب شــعبي .وبقيــت العاقــة بينــه وبيــن الغــرب حــذرة ،إلــى أن بــدأت الزيــارات تجمعــه بعــدد
ـول السيســي إلــى شــريك فــي عمليــات الســام المتع ّلقــة بالصــراع الفلســطيني-
مــن القــادة الغربييــن ،وتحـ ّ
اإلســرائيلي ،كمــا اســتغل ورقــة مكافحــة اإلرهــاب لتعزيز عاقاتــه مــع الغــرب ،خاصــة مــع معانــاة مصــر
ً
فضــا عــن توقيعــه لصفقــات تجاريــة واســتيراد أســلحة مــن دول غربيــة
مــن هجمــات إرهابيــة متعــددة،
متعــددة .كل ذلك جعل االنتقــادات الغربيــة للسيســي ال تتجــاوز بعــض التعبيــر عــن القلــق إزاء انتهــاكات
حقــوق اإلنســان.
وفــي المجمــل ،العســكر ال يروقهــم انتخــاب رئيــس مدنــي مــن خــارج المؤسســة العســكرية ،فأخــذوا على
عاتقهــم االســتمرار فــي خطــة إفشــال الثــورة بمســاعدة حلفــاء لهــم فــي الخليــج يــرون فــي خلــع مبــارك
خطـ ًـرا وجود ًيــا يهــدِّ د أنظمتهــم.

نماذج لثورات حققت أهدافها وأخرى فشلت
الثــورة تغييــر أســاس فــي الســلطة أو الهيــاكل التنظيميــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســب ًيا ،والثــورة الناجحــة
هــي التــي تســفر عــن تغييــر طويــل األمــد لــم يكــن ليحــدث لوالهــا.
والثــورات التــي حدثــت فــي أماكــن عديــدة مــن العالــم كانــت لهــا مراحــل ،وجــوالت ،وموجــات عديــدة،
فالثــورة الفرنســية ( )1789 - 1799أخــذت عشــر ســنوات حتــى حققــت أهدافهــا ،وكذلــك الثــورة البلشــفية
( )1923 - 1917فــي روســيا.

ومعيــار النجــاح الكلــي لتلــك الثــورات يكمــن فــي تحقيــق أهدافهــا التــي قامــت مــن أجلهــا ،والتطلعــات
والغايــات التــي يســعى الشــعب إلكمالهــا ،كمــا أن فشــلها هــو نتيجــة إلخفاقهــا فــي إنجــاز أي مــن تلــك
الغايــات واألهــداف.
وحــدوث بعــض اإلخفاقــات ،أو ردة فــي مســار الثــورة ال يعنــي القضــاء عليهــا أو انتهاءهــا ،ولكــن يعنــي
ً
ـتكماال لمراحــل الثــورة الموجــودة ،بعــودة الــروح والوعــي للشــبان ،واالســتفادة مــن الــدروس
أن هنــاك اسـ
واالنكســارات التــي مـ ّـرت بهــا الثــورة ومؤيدوهــا.
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ً
صحيحــا
جيــا علــى األقــل ،وليــس
والثــورات يتكــون مخاضهــا فــي ســنوات عديــدة ،وربمــا تأخــذ
ً
ـروج لــه
أنــه يمكــن أن تحــدث ثورتــان فــي توقيــت متقــارب أبــدً ا ،كمــا يدّ عــي أنصــار الثــورة المضــادة ،ويـ ّ
السيســي ومــن يدعمــه؛ ألن الشــعوب ال تنتفــض بســهولة .كمــا أن الثــورة تأخــذ وق ًتــا حتــى تُنهــي عمليــة
التطهيــر ويبــدأ البنــاء ،وال يمكــن أن تســتمر ثــورة لســاعات لكــي تُســقط النظــام.
وفــي بعــض األحيــان ،تجعــل الثــورة األمــور أكثــر ســو ًءا ،فعلــى ســبيل المثــال ،اندلعــت ثــورة فــي الصيــن
حاولــت تحريــر الفاحيــن مــن اضطهــاد أصحــاب األمــاك .فقــد كان هــؤالء الفاحــون ضحايــا االســتغال
لقــرون ،وكانــوا فقــراء جــدً ا بســبب هــذا االســتغال .ولكــن بعــد الثــورة مــات كثيــر منهــم بســبب الجــوع
واألمــراض.

لكــن الثــورة لــم تحقــق أهدافهــا ،فقــد أصبــح الفاحــون الذيــن بقــوا فــي قيــد الحيــاة متســاوين مــع أولئــك
الذيــن كانــوا أغنيــاء قبــل الثــورة ،وكان عليهــم العمــل فــي أراضيهــم بـ ً
ـدال مــن أن يســتغلهم اآلخــرون .لقــد
عملــوا بجــد لســنوات دون أي أجــر مــن أجــل البقــاء فــي قيــد الحيــاة ،لكــن فــي نهايــة المطــاف ،بــدؤوا
يتضــورون جو ًعــا مــرة أخــرى.

أيضــا ألنــه إذا
أقــول :قــد تُزيــد الثــورات حيــز الحريــة أحيا ًنــا ،إال أنهــا قــد تفشــل فــي تحقيــق هــذا الهــدف ً
بعضــا بـ ً
ـدال مــن أعدائهــم ،فــإن
مــا افتقــر الثــوار للقــوة الكافيــة ،أو إذا اختلفــوا فيمــا بينهــم وحاربــوا بعضهــم ً
المضطهديــن قبــل اندالعهــا ســيبقون كذلــك بعدها.

لماذا لم تنتصر ثورة يناير بعد مضي  01سنوات على قيامها؟!
المتأمــل لحــال مصــر بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة ،قــد يــرى أن الوضــع أصبــح أســوأ ممــا كان عليــه
قبــل الثــورة عندمــا خــرج المتظاهــرون إلــى ميــدان التحريــر ،وانتشــروا فــي مياديــن أخــرى بمصــر فــي أثنــاء
ثــورة  25يناير/كانــون الثانــي  ،2011رافعيــن شــعار« :عيــش ،حريــة ،عدالــة اجتماعيــة ،كرامــة إنســانية»،
ومطالبيــن بتحقيقــه.

وبعــد نحــو ســبع ســنوات مــن حكــم السيســي ســجلت مصــر أعلــى معــدل عالمــي فــي حــاالت اإلعــدام
التــي تنفــذ ضــد معارضــي النظــام ،وأصبحــت سياســة اإلعــدام هــي الحاكمــة لــكل شــيء فــي مصــر بدايــة من
اإلنســان وحقوقــه ،وصـ ً
ـوال إلــى إعــدام السياســة نفســها ،فيمــا ُزج بــاآلالف فــي الســجون فأصبحــت الصــورة
كالتالــي« :ثــورة فانقــاب فوضــع أســوأ ممــا كان قبــل الثــورة».

ثم يمكن الذهاب إلى فرضية أن الثورة المصرية لم تنتصر حتى اآلن ،وذلك ألسباب عديدة ،منها:
ّ
ً
أول :عــدم اســتمرار التاحــم الداخلــي بيــن الذيــن شــاركوا في الثــورة ،حيــث كانــت األوضاع منــذ انطاقة
الثــورة حتــى إزاحــة مبــارك ُمبشــرة ،ولكــن فيمــا بعــد وصــل األمــر إلــى التفـ ّـرق والتشــرذم ،والخــاف حــول
إدارة المرحلــة ،مــا أتــاح الفرصــة للعســكر لانقضــاض علــى المكتســبات التــي تحققــت فــي فتــرة وجيزة.
ثان ًيــا :اســتعجال اقتطــاف الثمــرة دون االســتعداد لذلــك ،وعــدم الوعــي بطبيعــة المرحلــة ،وأن الفتــرات
التــي تأتــي بعــد الثــورات مباشــرة ،ال بــد أن يشــارك فيهــا الجميــع ،كمرحلــة انتقاليــة ،إلــى أن يتشــكل الوعــي،
ويتــم التعــرف علــى مداخــل ومفاصــل الدولــة التــي ال يعرفهــا كثيــر ممــن شــاركوا فــي الثــورة.
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ثال ًثــا :التآمــر اإلقليمــي والدولــي ضــد مكتســبات الثــورة ،واتجــاه الفاعلين فــي الخــارج ،لتقديــم مصالحهم
علــى أي شــيء آخــر ،فحملــوا لــواء الثــورة المضــادة ،واســتخدموا العســكر وســيلة لكبــح جمــاح الثــورة،
التــي مــن الممكــن أن ينتقــل صداهــا إلــى باقــي المنطقــة ،خاصــة أن مصــر لهــا تأثيــر تاريخــي فيمــا حولهــا
مــن دول.

راب ًعــا :رغبــة العســكر فــي االنتقــام مــن الشــعب المصــري ،ومــن الذيــن أرادوا تغييــر منظومــة الحكــم التــي
َأ ّســس لهــا العســكر منــذ عقــود ،مــن أمثــال( :البلتاجــي ،وصفــوت حجــازي ،وعــاء عبــد الفتــاح ،وشــبان ٦
أبريــل) ،وبالتالــي عــدم الســماح ألي قــوى مدنيــة فيمــا بعــد لكــي يكــون لهــا أي دور فــي المجــال السياســي،
بــل وصــل األمــر إلــى تأميــم كل األحــزاب والنقابــات المهنيــة ،والمنظمــات األهليــة.

خامســا :غيــاب الرؤيــا لــدى الفاعليــن الذيــن قامــوا بالثــورة المصريــة (الجميــع بمــن فيهــم اإلخــوان
ً
المســلمين) ،وعــدم اســتعدادهم بالشــكل المطلــوب للتعاطــي مــع التحــوالت اإلقليميــة فــي المنطقــة،
والتأثيــر الدولــي فــي مجريــات األمــور ،مــا ســاعد بشــكل أو بآخــر علــى إفشــال التجربــة التــي انتظرهــا
الشــعب المصــري لعقــود.

سادســا :انصــراف كثيــر مــن المؤمنيــن بثــورة ينايــر عــن الســعي إلعــادة اللحمــة مــرة أخــرى؛ إمــا للتضييــق
ً
األمنــي فــي الداخــل ،أو للخافــات البنيويــة فــي التشــكيات السياســية فــي مجموعــات الخــارج ،وعــزوف
البعــض عــن المشــاركة فــي أي شــيء يمكــن أن يحــرك األمــور؛ لعــدم إيمانهــم بالفاعليــن الحالييــن ،فضـ ً
ـا
عــن تشــرذم الشــبان فــي الداخــل والخــارج.

أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية
علــى الرغــم مــن صعوبــة المرحلــة ،والتحديــات التــي تواجــه كل مــن يقــف فــي وجــه السيســي،
والمؤامــرات التــي تحــاك ضــد شــعب مصــر ،إال أن هنــاك بعــض األســئلة التــي تحتــاج إلــى إجابــات شــافية
وعمليــة:

لمــاذا ال يثــور المصريــون علــى الرغــم مــن أن السيســي مــارس كل أنــواع الظلــم عليهــم بــكل فئاتهــم،
وســارع فــي إهــدار العدالــة ،والقتــل خــارج نطــاق القانــون ،وتدميــر مناحــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والسياســية ،إلــى جانــب بيعــه أراضــي الوطــن فــي تيــران وصنافيــر ،وتفريطــه فــي حقــوق مصــر التاريخيــة
بمــاء النيــل ،وإهــداره ثرواتــه فــي البحــر المتوســط ،وتصفيــة الشــركات العريقــة ،مثــل شــركة الحديــد
والصلــب ،وغيــر ذلــك مــا ق ّلــص وقـ ّـزم دور مصــر علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي؟!
وهــل يمكــن أن تعــود روح ينايــر مــرة أخــرى ،وينتبــه الجميــع لخطــورة الموقــف الحالــي ،ومــا آلــت إليــه
األوضــاع فــي مصــر علــى جميــع المســتويات ،ويعــرف الجميــع أن الــدرس كان قاس ـ ًيا ،ويجــب التحــرك
والتقــارب بالشــكل المطلــوب ،وتــرك الخافــات البينيــة ،والتوافــق علــى المشــتركات ،بمــا يســاعد علــى
حلحلــة األمــور وتغييــر األوضــاع؟

وهــل هنــاك بديــل للنظــام الحالــي الــذي يقــوده السيســي ،يمكــن أن يوجــد الحلــول للمصرييــن ،ويرجــع
لهــم كرامتهــم المســلوبة ،ومقدراتهــم المســروقة ،ومــا هــي قدراتــه علــى إقنــاع الشــعب المصــري ليتحــرك
معــه ،ومــا هــي آلياتــه للتعامــل مــع الوضــع اإلقليمــي والدولــي المتشــابك؟
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