ّ
«وال أي اندهاش»!
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ذلــك املشهد السياسي القديم ،الذي
بلغ ذروة رتابته ،في رئاسيات عام
ّ
 ،2010املرشحة للتراجع إلى مركز
الوصيف ،في «األوسكار» االنتخابي
املصري ،اليوم.
برغم ما جرى ،طوال السنوات األربع
من والية السيسي الرئاسية األولى،
إال أن الخطير في األمــر ،أن املجتمع
املصري يبدو اليوم مستسلمًا لخيبة
ّ
فستتحول
األمــل ،التي إن استمرت،
في نهاية املطاف ،إلى مرض نفسي
مزمن ،يجعل املصابني به ،وال سيما
م ـ ّـمــن ك ــان ــوا ي ـسـ ّـمــون ق ـبــل س ـنــوات
«الـ ـق ــوى الـ ـث ــوري ــة» ،أس ـ ــرى ال ــره ــان
على ال ـقــدر ،ال ــذي أنـهــى حكم جمال
ً
عبد الناصر وفــاة (أو تسميمًا كما
يقول البعض) ،وحكم أنور السادات
ً
اغ ـ ـت ـ ـيـ ــاال ...وح ـك ــم ح ـس ـنــي م ـب ــارك
ب ـثــورة شـعـبـيــة ،تـخـ ّـمــرت عـلــى مــدار
ثالثني عامًا ،ولم يكن أحد قادرًا على
ّ
توق ّعها ،حتى بعد اندالع شرارتها.
ولـ ـع ــل ال ـ ـعـ ــوارض ال ـخ ـط ـيــرة لـخـيـبــة
األمل /أو ما يمكن تسميته «اإلحباط

ال ـث ــوري» قــد ت ـبـ ّـدى فــي االنـتـخــابــات
الحالية ،أكثر من أي وقت مضى ،حني
بات الرهان األخير ،على شخصيات
ثار املصريون ضدها باألساس ،كما
هي الحال مع «الفريق» أحمد شفيق،
آخــر رئيس وزراء فــي عهد حسني
م ـب ــارك ،أو «ال ـفــريــق» ســامــي عـنــان،
الرجل الثاني في املجلس العسكري،
ال ــذي رف ــع فــي وجـهــه «ال ـث ــوار» يومًا
شعار «كاذبون»!
هــذا «اإلح ـبــاط ال ـث ــوري» ،ال إمكانية
ّ
واملدمرة،
للخروج من دائرته املفرغة
بالبكاء على أطالل «ميدان التحرير»
و«مـ ـحـ ـم ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــود» ،كـ ـم ــا ي ـف ـعــل
ّ
بمجرد السخرية ،التي
البعض ،وال
باتت «كوميديا سوداء» يتبارى الكل
على الـفــوز بــاملــركــز «الفايسبوكي»
األول فـيـهــا ،وإن ـمــا بـمــراجـعــة نقدية
ل ـت ـج ــرب ــة م ـم ـت ــدة ع ـل ــى م ـ ـ ــدار سـبــع
سـنــوات مــن عمر «ث ــورة  25يناير»
املـ ـغ ــدورة ،وتـتـ ّـمـتـهــا ف ــي «ث ـ ــورة 30
يونيو».
تلك املراجعة النقدية ،ال بد أن تكون

خــارجـيــة كبيرة وتـقــاربــا شــديـدًا مع
الكيان اإلسرائيلي.
اس ـت ـنــادًا إل ــى اتـفــاقـيــة إعـ ــادة ترسيم
لـ ـلـ ـح ــدود ال ـب ـح ــري ــة م ــع ال ـس ـع ــودي ــة،
ت ـنــازل الـسـيـســي عــن جــزيــرتــي تـيــران
وصنافير للرياض ،برغم حكم نهائي
مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ــدول ـ ــة ق ـض ــى ب ـث ـبــوت
أح ـق ـيــة م ـصــر فـيـهـمــا .ت ـلــك االتـفــاقـيــة
حـ ّـولــت مضيق ت ـيــران االسـتــراتـيـجــي
من مضيق مصري إلى مضيق دولي
ملصلحة إسرائيل ،وأصبح السيسي
أحـ ـ ــد أهـ ـ ــم حـ ـلـ ـف ــاء ال ـ ــدول ـ ــة ال ـع ـب ــري ــة

ً
عــان ـيــة .ذل ــك ال ـت ـقــارب شـهــد ل ـقــاءات
سرية وعلنية ،بني السيسي ورئيس
وزراء االحـ ـت ــال ،كــذلــك أقـ ــدم الـنـظــام
عـلــى الـتـصــويــت لـلــدولــة الصهيونية
ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ألول م ـ ـ ــرة فــي
التاريخ ،وذلك لتمكينها من عضوية
لجنة االستخدامات السلمية للفضاء
الخارجي باملنظمة الدولية ،باإلضافة
إل ــى ش ــراك ــات ت ـجــاريــة ض ـخ ـمــة ،كــان
أبــرزهــا توقيع اتفاق الستيراد الغاز
الـطـبـيـعــي مــن دول ــة االح ـت ــال بقيمة
 15م ـل ـيــار دوالر ومل ـ ــدة  10س ـن ــوات.

قــاس ـيــة ،عـلــى ال ـ ــذات ،قـبــل اآلخـ ــر ،ال
بــل ّإن نـجــاعـتـهــا تتطلب رب ـمــا نقد
ال ـثــورة نفسها ،الـتــي بــاتــت مشوبة،
ط ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـف ــائ ـت ــة ،بـنـظــريــة
امل ــؤام ــرة ،ال ـتــي تــدفــع إل ــى التشكيك
ب ـه ــا ،واع ـت ـب ــاره ــا م ـج ــرد «تـصـفـيــة

بعد أيام ،سيصدر بيان
الفوز المتوقع للرئيس
عبد الفتاح السيسي

حسابات» داخل «الدولة العميقة» أو
«النظام العميق» ،و«صــراع أجهزة»،
ك ــان فـيــه «الـ ـث ــوار» ،ومـعـهــم شــرائــح
واس ـعــة مــن الـشـعــب امل ـصــري ،أتــونــا
لخيارات سياسية قذرة ،ال حول لهم
فيها ،وال قوة.

على الصعيد الخارجي،
عرفت القاهرة تنازالت
سياسية كبيرة

العالم

كـثـيــرة هــي األس ـئ ـلــة ،الـتــي تتطلبها
تلك املراجعة النقدية ،أولـهــا مقاربة
تـفــاصـيــل الـتـفــاصـيــل ،فــي محطات
الثورة ،منذ انــدالع شرارتها ،وحتى
هــزيـمـتـهــا ،بـمــا يـكـفــل تنقيتها من
أحاديث «املــؤامــرة» ...أو حتى اتخاذ
القرار الشجاع بـ«إدانتها» ،إن استقر
األمر على عكس ما سبق.
ّ
ّ
وأما ثاني األسئلة النقدية ،فيتصل
بــامل ـقــاربــة ال ـتــي انـتـهـّجـتـهــا «ال ـقــوى
ال ـث ــوري ــة» ف ــي امل ـح ــط ــات املـفـصـلـيــة
ف ــي ذل ــك امل ـس ــار االن ـ ـحـ ــداري ،ال ــذي
ً
ابتداء بالسلوكيات
سلكته ثورتهم،
«ال ـطــوبــاويــة» الـتــي انـتـهـجــت ،خــال
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة األولـ ـ ـ ــى ،عـلــى
حـســاب «الـبــراغـمــاتـيــة» السياسية؛
م ــرورًا بالعجز الــدائــم فــي التوصل
إلـ ــى رؤى مـ ـ ّ
ـوحـ ــدة ب ــن امل ـك ـ ّـون ــات
«ال ـثــوريــة» على بــرنــامــج أو قــائــد أو
ّ
م ــرش ــح ،وال ــره ــان ــات الـخــاطـئــة على
الـكـثـيــر م ــن «رمـ ـ ــوز» ت ـلــك املــرح ـلــة؛
ً
الكارثية ،التي
الخيارات
إلى
وصوال
ّ
جعلت أكـثــر الـت ـيــارات تـخــلـفــا ،مثل

«اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» و«السلفيني»
الكاسب األوحــد من املوجة الثورية
األولـ ـ ــى؛ وح ـ ّـول ــت أك ـث ــر مــؤسـســات
ال ــدول ــة رج ـع ـيــة (سـ ـ ــواء ف ــي مصر
أو باقي دول الـعــالــم) ،أي املؤسسة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،إلـ ــى ال ـج ـه ــة ال ــوح ـي ــدة
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ق ـطــف ث ـم ــار املــوجــة
ال ـثــان ـيــة ،عـلــى الـنـحــو ال ــذي نشهده
اليوم.
تلك املقاربة النقدية الذاتية ،قد تكون
ال ـفــرصــة األخـ ـي ــرة ،امل ـتــاحــة حــالـيــا،
لتحديد قواعد الصراع السياسي،
ّ
وتجددًا ،على
بشكل أكثر نضوجًا
نحو يفتح ك ـ ّـوة فــي ج ــدار التغيير،
الــذي ربما ال يــزال ممكنًا ،طاملا أن
النظام السياسي ـ ـ العسكريتاري
ف ــي م ـص ــر ،ي ـق ـت ــرب أك ـث ــر فــأك ـثــر،
من نموذج عرفته أميركا الالتينية
ً
ّ
وتحررت منه ،بعد عقود من
طويال،
الـقـمــع ،لتستقر األوضـ ــاع فـيــه ،في
نهاية املـطــاف ،على مشهد رئيسة
تغادر منصبها ،بكثير من الحب...
ال الدم!

كذلك كان الحال بالنسبة إلى املوقف
املـصــري تجاه القضية الفلسطينية،
حيث ّ
تطوع السيسي ليكون أول من
ُيـعـلــن إج ـ ــراء ت ـســويــة لـلـقـضـيــة تحت
مسمى «صفقة القرن» برعاية الرئيس
األميركي دونــالــد تــرامــب ،الــذي اتخذ
موقفًا شديد القرب من االحتالل ضد
حـقــوق الفلسطينيني (أص ــدر تــرامــب
قــراره الشهير بنقل سفارة بــاده إلى
م ــدي ـن ــة الـ ـق ـ ًـدس امل ـح ـت ـلــة واالعـ ـت ــراف
بها عاصمة لالحتالل ،وسط رد فعل
مصري باهت على املستوى الرسمي).

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـعـ ـث ــرات ال ـك ـب ـيــرة
التي كانت تــواجــه جمهورية مصر
الـعــربـيــة مــع بــدايــة تــولــي السيسي
رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة ع ــام  ،2014إال
أن أداء ه كان أشد سوءًا مما تخيله
املتابعون .ومع انتهاء الفترة األولى
والـتـحـضـيــر لـتــولــي الـفـتــرة الثانية
عـ ـب ــر انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ش ـك ـل ـي ــة ،ي ـتــرقــب
املـصــريــون بـخــوف مــا س ـتــؤول إليه
األوض ـ ـ ـ ــاع فـ ــي بـ ـ ــادهـ ـ ــم ...ب ـخــاصــة
بعد ما عانوه خــال األع ــوام األربــع
املاضية.
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شهدت مصر
قبضة أمنية
شديدة،
استهدفت
العمل السياسي
والحقوقي
(أ ف ب)

