القاهرة :مديني وثورتنا ()٩
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أكتوبر ٢٠١١
بلغنا للتو أن عاء عبد الفتاح  -ابن اخي ليى وزوجها أمد سيف ،وشقيق مى وسناء  -بلغنا أهم استدعوه إى النيابة
العسكرية ليواجه اهامات بـ”التحريض” و”التدمر” .عاء عنده  ٢٩سنة ،مهندس معلومات وناشط ومدون .ان يعيش ،هو
وزوجته/زميلته ،منال هي الدين حسن ،ى اخارج مثل الكثر من شبابنا ،مثل أوادي .شباب يعيشون ويعملون باخارج
فقاموا وتركوا حياهم ما فها وعادوا إى الديار ليضعوا أنفهم ى خدمة مر والثورة .وحن خلع الشعب مبارك تفاءل
عاء ومنال خرً وقررا أن العام اآن عام مكن لإنسان أن ينشئ فيه أرة جديدة ،ولذا فأرتنا اآن ترقب مولد الطفل
اأول من جيل جديد ها ،سيأي ،مشيئة اه ،ي  ٢٤نومر .عاء ى مؤمر مرجي امصادر امفتوحة ى سان
فرانسيسكو ،ومنال تسمت استدعائه لمثول أمام النائب العسكرى صباح اليوم وى مشغولة بالدهانات وامفروشات تعمل
عى جهز غرفة امولود امرتقب .هذا ما أجدي مشغولة به حن أجلس للكتابة اليوم.
أري تلعب لعبة الكراي اموسيقية مساكها فأجد نفى اآن  -وبعد أربعة تنقات ى ثاثن عامً  -أقم ى شقة
الزمالك حيث نشأت .حن أرفع عيىّ من امكتب – مكتب أي ،والارت اخاص ها يرقد هنا حت الزجاج جانب يدى
المى – حن ارفع عيىّ أرى امهد الذى ألفته وأنا أذاكر امتحانات اجامعة ومن قبلها امتحانات الثانوية العامة .امهد
م يتغر إا بإضافة كوبري  ١٥مايو عى بعد حو مائة مر إى يساري جري فوق شارع  ٢٦يوليو .وي شارع  ٢٦يوليو،
وأمام نادى الضباط ،ي عام  ،٧٦والقوات امسلحة تستعد للحرب الي سوف ُهزَم فيه ،توقفت مدرعة جيش جأة أمام سيارة
خاي السروين الصغرة بيما اسمرت مدرعة ثانية ،وراءه ،ي اندفاعها  -أرد ى الشباك وأنا أتأمل ى امدي وامري
جنَد ومع ذلك فهو فقد إحدى عينيه وأحد ذراعيه وحياته امهنية لمري ،وى الهاية،
وكيف أن خاي ان ابن وحيد ولذا م ُ َ
وبعد مانية وعرين عاما من احادث ،ان ما قتله عدوى دخلت إى امخ من رخ ى امجمة أصيب به وقها .أفكر ى
ساي ،صديقي اأقرب ،وكيف حكت ي  -ي هذه الغرفة بعد تعارفنا ي يومنا اأول ى جامعة القاهرة  -عن خطيها ،إبن
خاها ،الضابط امُ َجنَد ،وكيف أره اإرائليون ى سيناء ى احرب وم يعد ابدً.
أفكر ى امدي وامري وكيف أننا ى هذا العام وى أيام الثورة ،ى  ٢٨يناير ،بدأ جيشنا حتجز امدنين ويرهم ويقدمهم
لمحامات العسكرية .واليوم ،ي أكتوبر  ،٢٠١١لنا ستة آاف ومائتان ومسة وثاثن شابا يقضون أحاما عسكرية .وهناك
ألف ومائتان ومسة وعرين آخرون علهم أحام مع وقف التنفيذ .احتجزت القوات امسلحة البعض هنا والبعض هناك ى
ل حدث من اأحداث الي ُن َعِم ها مسرتنا منذ فراير ،وامنهية ،إى اآن ،إى أحداث السفارة اإرائيلية ى  ٩سبمر
وأحداث ماسبرو ى  ٩أكتوبر.
ي  ١١فراير بدونا وكأننا خرجنا إى ساحة رحبة وطريق واح ،وأننا سنتقدم ريعا حو أهداف الثورة .اآن ،وبعد مانية
أهر ،يبدوا امهد أكر تعقيدً والتباسً .أحاول أن أصفه فتزام الليشهات الدرامية الرنّانة إى ذهي“ :قوى
الظام”“ ،احرب ضد اإنسانية”  ..لكن الليشيه ى كثر من اأحيان يصف احقيقة .حن هددنا حسى مبارك بـ “إما أنا،
أو الفوى” م يكن يقصد أن هذا هو امسار الطبيى لأمور ،ان يقصد أنه ،إن م خره ،سيخلق الفوى ويطلقها ي
أرجاء الباد .مبارك وأرته انوا الواجهة ،انوا العلبة ام َغلَ َفة الي تضم وتؤطر وترى قوى الظام وتوظفها من خال حزبه
وجهاز أمنه وحكومته والنخبة الفاسدة الي قبضت عى الغالبية العمى من امواقع القيادية ى الباد .ي يناير كرنا
الواجهة والعلبة ف َه َب الظام إلينا مذعورا هاجا غر مقن ،جوب الطرقات ملتاعً ويرتطم باجدران ،يتلََوى لي ُفوت ى الشقوق
الضيقة ،حاول أن مسك بنا ،أن يلف نفسه حولنا ،أن يغمينا ويكبلنا ويغيبنا مرة أخرى عن نفسنا.

ى  ١١فراير أصبح امجلس العسكرى هو الرئيس الفعي للباد وأبى عى الوزارة الي عيها الرئيس امخلوع براسة
الفريق أمد شفيق .قامت امظاهرات تطالب باستقالة هذه احكومة وي  ٢٦فراير هام البوليس احري امتظاهرين ي
التحرير .ي هذه امرة اعتذرت القوات امسلحة ،وقالت قولً صار هرً“ :رصيدنا عندم يح  ،”..وقامت بتعين الدكتور
عصام رف  -وان بالفعل مرح اميدان  -رئيسا للوزارة .لكن القوات انت قد احتجزت عددا من الشباب وضعهم ي
الجون العسكرية فأرست مط تعاملها مع الثورة .عرقل امجلس العسكرى ل خطوة و ل إجراء كنا نتوقع أن يم بشل
طبيى بعد جاح الثورة وخلع رأس النظام .أى إجراء ثوري وأى خطوة عى طريقها انزعناها مهم بااحتجاجات والتظاهرات
وااعتصامات ،ول موجة من هذه ااحتجاجات وامظاهرات وااعتصامات انت تلى مهم عقابا أرس ما سبقه .وان من
نتاج ( وي اأغلب من أهداف) هذا اإيقاع امتباطئ مكن بقايا أو “فلول” النظام من أن يستفيقوا من صدمهم وجمعوا
أنفهم وينموا أمورم .أبناء مبارك ى الجن ،نعم ،لكهم متلكون اأموال واهواتف وشبات امعارف .زكريا عزي ،مدير
شؤون الراسة ،عاش حياة طبيعية بعد سقوط رئيسه وظل يذهب إى مكتبه يوميا مدة هرين قبل أن يقبض ه .مر
سلمان ،رئيس امخابرات امزمن والذى عينه مبارك نائبا له ى اللحظات اأخرة ،ازال حرا طليقا بل ويقرحه امجلس
العسكري بن احن واحن مرح حمل للراسة .إن انوا حامون عرين من رجال امال والسياسة ى هم الفساد
فهناك مائة غرم م تقرهم احام .النظام مزوع الرأس لكنه ازال قويً ،حارب من أجل البقاء ،وحاول استماء رأس
جديدة.
انت أسلحته داما ى امال واإكراه .لإكراه ان يستعمل مليون وممائة ألف فرد ى منظومة اأمن ،إضافة إى حو
ممائة ألف أخرى من البلطجية .وزير الداخلية ،حبيب العادى ،م القبض ه ي فراير ،لكن امجلس العسكرى م يح
أحد حى اليوم بفحص أو عقاب أو البدء ي إعادة هيلة امؤسسة اأمنية .الباد تفور برجال الرطة امسلحن الغاضبن،
وبالبلطجية ،والل حتاج لمال ومستعد أن ُيستعمل .والنظام ازال ثريً والتحالف القدم بن النظام وامؤسسة اأمنية ازال
قويً.
نلجأ ،حن امواطنون ،إى العمل الناشط امبار وإى احام .يقم امواطنون دعاوى لوضع احواجز بن النظام وأمواله،
قضايا ضد أفراد وضد رات وضد صفقات .يقرح امواطنون مسارات ومروعات لتشغيل الشباب ،للتعلم ،للزراعة،
للداخلية .منذ أيام نر موعة من امهنين مروعً مفصلً إعادة هيلة وزارة الداخلية .وهناك مواطنون آخرون يقاضون
الوزارة بهم الرويع والتعذيب .أما الشباب من وقت آخر حاروها ويرشون جرافيى لصور الهداء عى جدراها .وى
هذه اأثناء يعاى الوطن من فراغ أمى ونمع بأعداد من رجال جهاز الرطة يعملون مع بلطجيهم ى حاوات دامة
إطاق الفوى وزعزعة أى استقرار.
حن وعد امجلس العسكري حاية الثورة تصورنا أن هذا يعي ماية الثورة من أعداها امعلَنن :الداخلية ،وبقايا النظام
القدم ،وامؤامرات اخارجية من حكومات تريد بنا را .كنا نقول أننا ا نريد هدم الدولة بل نريد اسردادها للشعب ،وتصورنا
أهم سوف حمون الدولة وحن ،الشعب ،مر ى إجراءات انتخاب الرمان والرئيس الذين سيسم هم امجلس العسكري
السلطة.
افرضنا أن امجلس العسكري سوف يريد مانات ،سريد مانً بأن أعضائه لن حاموا بهم الفساد ،ورما أيضا يريد
مانً حول موقع القوات امسلحة ى مستقبل الباد .وان الل عى استعداد مناقشة هذه الضانات ،لكننا وجدنا أن سياسة
امجلس العسكري ى شن حرب استزاف ضد الثورة والثوار.
ماذا؟

أنت يا قاري ى موقع أفضل لإجابة عى هذا السؤال عي .من موقعنا اآن ،وحن حاول أن نفهم إى أين يقودنا ،نرح أن
امجلس اأعى للقوات امسلحة يريد للنظام القدم أن يسمر ولكن مع بعض التغرات السطحية ورما وجوه جديدة .وامجلس
يفضل أا يضطر إى إعان حم عسكرى رح لتحقيق هذا ااسمرار ولذا أتصور أنه سيح انتخابات جلس الشعب
أن تم لكنه سيعمل – ويعمل منذ فرة  -عى ترتيب أا تفرز اانتخابات برمانا ثوريا ،م سير عى أن يكتب الدستور قبل
أن ننتخب رئيس امهورية .سيظل امجلس العسكرى رئيسا للباد ،وسيصادر أى حرات أو حاوات لتغير النظام بالفعل
أى من أهداف الثورة .ونتصور أيضً أن امجلس سيتدخل بقوة ى كتابة الدستور  -رما إعطاء
او لاجاه حو حقيق ّ
القوات امسلحة دورا دستوريا ى ماية ما سيمونه مدنية الدولة.
هذه جرد حاوات للفهم.
امفروض أننا نتحرك اآن حو انتخابات جلس الشعب ى  ٢٨نومر ،لكن امجلس العسكري يتحدث عن مرور مانية عر
هرا قبل أن يسم السلطة لرئيس مدي ،والقوى السياسية لها ( فما عدا الفلول) تر أن ستة أهر ي أقى مدة
ستح ها قبل تسلم السلطة .بدأت تظهر ى اجرائد احكومية إعانات مدفوعة اأجر من نواب برمانين من بقايا النظام
يدعون امجلس العسكرى إعان اأحام العسكرية.
يعيد علينا اجراات ورئيهم امشر طنطاوي امرة تلو امرة أهم اخذوا قرارً أيام الثورة بأا يطلقوا علينا النار .لكن امشر
طنطاوي هد ى احمة أن مبارك م يعطه أمرً مبارً بإطاق الرصاص .هناك معلومات بأن القوات امسلحة أجرت
استطاعً بن صفوفها ى اأيام امبكرة للثورة فعرفت أن أغلبية الضباط ميلون إى عصيان اأمر بإطاق النار عى الشعب،
ونعم أيضً أن القوات امسلحة انت رافضة ماما خطة توريث راسة مر إى مال مبارك.
يبدو اذً أن أعضاء امجلس اأعى للقوات امسلحة تناقشوا فما بيهم ،سواء بإيعاز من الراسة أم ا ،ي إطاق النار عى
امتظاهرين وقرروا أا يفعلوا أهم خافوا أن يعصام اجيش .والثورة ،عى ل حال ،انت وسيلة للتخلص من مال مبارك.
م تسعدم رؤية حسي مبارك نفسه يسقط ،لكهم اجهدوا جعلوا سقوطه من أرق ما مكن وانوا ى هذه اأثناء يدربون
ضباطهم وجنودم عى تقبل فكرة إيذاء الشعب.
قصتنا ،منذ ت َقَدم امجلس اأعى للقوات امسلحة  -ودباباته ومدرعاته ى الشوارع  -ووعد بأن حمي الثورة ،ى قصة
امجلس ُي َ ِ
م “ثورة  ٢٥يناير امجيدة” ويطري علها بيما يصد ويعرقل ويؤجل أى مظهر مي ها وأى خطوة مكنة ى
اجاه أهدافها .ي قصة امجلس حاول فرض السيطرة مرة أخرى عى امساحات الي حررها الشعب ،وى قصة الشعب
ينقل ثورته إى حياته اليومية :تشكيل النقابات احرة ى امصانع وامستشفيات ،اإرابات من أجل اإنتخابات وطلبا
لموازانات الشفافة ى اجامعات وى اموانئ وى البنوك وى احام وى امدارس .الثورة م تستطع أن تقم حكومة ها
تضع خططً تمل الشعب له ،مى الشعب  -ل ي جاله  -حاول أن حقق جانبً من الثورة  -وامجلس العسكري
يقف ي طريقه .اأحام القضائية بإعادة أصول الباد امهوبة توضع جانبا ،رجال الدولة الذين يصلون إى اتفاقات عادلة مع
العال امربن يعفون من مناصهم ،القانون الذى منع بقايا النظام القدم من امشاركة ى احياة السياسية مدة مسة
سنوات يعطل إصداره ،وغرها وغرها وغرها …
ولذا فقصتنا من  ١٢فراير إى اليوم ى قصة مواجهات متصاعدة بن الثوار وامجلس العسكرى ،و بدلً من هتاف “الشعب،
اجيش ،إيد واحدة “ رنا هتف “يسقط يسقط حم العسكر”.

