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الثورات 
هي لحظات الحقيقة، 

اللحظات التي يتجلى فيها 

ال�سعب بكونه هو الأ�سا�س. وهو اإذ يتجلى 

يطيح بكل عفوية، وبمح�س ح�سوره، 

بالأكاذيب كافة. فال�سعب ل يمكن تكذيبه، 

لأن الكذب يكون موجهًا، بالدرجة الأولى، 

اإليه هو الرازح تحت نظامه القمعي الذي 

خ�سعه، لتفريقه ومنعه من التكتل. 
ُ
ي

فبمجرد اأن يت�سكل ال�سعب في جمع، 

وبمجرد اأن يتجلى لنف�سه وللآخرين، ت�سبح 

الحقيقة �سرورة، فتت�سكل ال�سطفافات 

الرجعية كريهة الرائحة، عارية بل خجل، 

ن فيهم حّكام 
َ
ويقف حّكام المنطقة بم

اإ�سرائيل �سفًا مر�سو�سًا، ومعهم منتفعو 

النظام، والمعار�سة ''الر�سمية''، ويتفق 

الجميع على �سرورة ال�سرب بل رحمة، 

فهذا لي�س وقت الأكاذيب المنمقة عن ال�سعب 

العظيم. بهذه الآلية يتك�سف النحطاط 

الموؤ�س�س للأو�ساع القائمة اإلى اأق�سى مداه، 

وتذوب م�ساحيق التجميل وت�سقط التركيبات 

البل�ستيكية الملونة عن الوجه ال�سائه 

الملطخ وال�سره للتحالفات التي تقتات على 

كرامة ال�سعوب وثروتها واآدميتها. وهذا 

�شريف يون�س

�شقوط القيم ال�شيا�شية النا�شرية

ال�سرب بل رحمة هو الرد الوحيد الممكن 

على ذلك التجلي الرائع والعظيم لـ ''ال�سعب''، 

ذلك الكيان الغام�س الذي يتحدث كثيرون 

�سكت هذه 
ُ
با�سمه، والذي، بتجليه فقط، ي

الأ�سوات، فيرتد كل �سيء اإلى مقايي�سه 

الحقيقية.

كيف تجلى ''ال�سعب'' في الثورة 

الم�سرية؟ وما هي روؤيته وقيمه التي اأذابت 

التركيبات البل�ستيكية؟ لن ت�ستطيع اأي 

ر عن هذا التجلي مثل ذلك 
ّ
كلمات اأن تعب

الهتاف الذي ملأ الميادين بمجرد تنحي 

مبارك: ''ِارفع را�شك فوق.. اإنت م�شري.''

وبالمعنى الحرفي، فاإن ذلك ال�سعار ل 

يكاد يعني �سيئًا، فالثوار م�سريون قبل 

الحدث وبعده، وبالتالي، رفع الراأ�س هو 

كناية عن العزة والكرامة، ول يرتبط بكون 

المرء م�سريًا، واإنما هو في اإطار ملب�ساته 

الثورية يقول كثيراً. يقول اأوًل اإن ''رفع 

الراأ�س'' هذا تجربة جديدة.. �سعور غريب 

وعجيب ومنع�س وطازج يغزو الثوار 

بالمليين فيده�سهم ويفرحهم فرحة 

طاغية، كاأن ال�سعار يقول ''حين كان راأ�سنا 

محنيًا، كنا مغتربين عن هذا البلد. لم نكن 

م�سريين.'' بعبارة اأُخرى، اإذا لم ت�ستطع رفع 

راأ�سك في بلدك، فاأنت ل�ست مواطنًا؛ ل�ست، 

في هذه الحالة، م�سريًا.

الثورات العربية والقيم اجلديدة
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وتحلل، فاإنك اإنما �ستقول ما تعرفه الدنيا 

بال�سرورة عن كل بلد عربي تقريبًا. فالحكومات 

''الثورية'' و''الرجعية'' كلها لديها نظام للإذلل 

ي ذلك جماعة الأمر بالمعروف، اأم 
ّ
م

ُ
اليومي، اأ�س

الحر�س الثوري، اأم اللجان الثورية وال�سعبية، اأم 

بب�ساطة، كما في الحالة الم�سرية، ال�سرطة. وما 

ك�سفت عنه الثورة الم�سرية هو �سيئان 

متكاملن: اأن الإذلل البولي�سي هو الأ�سا�س 

�س لنظام الحكم، واأن ال�سكان الذين 
ِّ
الموؤ�س

يكافحون كي يكونوا ''م�سريين''، وفقًا لل�سعار، 

يعرفون هذا الأ�سا�س جيداً. وكتابة ذلك من 

وجهة نظر معظم ''المواطنين'' العرب تبدو نافلة، 

لأنها ل تختلف كثيراً عن القول اإن ال�سم�س 

ت�سرق في ال�سباح.

ال�سعار اإذاً، ي�سير بكل ب�ساطة وو�سوح اإلى 

المعنى الجوهري، اإلى انفجار جذري في 

اأو�ساع الإذلل، ويك�سف عن �سقوط ع�سر 

باأكمله، بقيمه وبناه واأنماط �سلوكه، وهو �سقوط 

لن تتك�سف اأبعاده كاملة اإّل بعد اأعوام طويلة.

وذلك الع�سر الذي �سقط، بقيمه وانت�ساراته 

وهزائمه، يمكن اأن ن�سميه ع�سر النا�سرية، لي�س 

لأن النا�سرية هي التي و�سعت اأفكاره وقيمه 

الأ�سا�سية )اإذ ربما �سبقها ال�سي�سكلي في �سورية، 

وتنظيمات مثل ''البعث'' و''م�سر الفتاة'' 

وغيرهما(، واإنما لأنها هي التي اأتيح لها 

الفر�سة لإبراز تجليات ذاك الع�سر عبر تجربة 

عري�سة ظل �سداها يتردد في المنطقة عبر كثير 

من النظم والحركات ال�سيا�سية، بما فيها الناقدة 

للنا�سرية. فمن الخليج اإلى المحيط ت�ستطيع اأن 

تقول ما �سئت عن ''ال�سعب الم�سري''، فيوافقك اأو 

يعار�سك كثيرون، لكن اإذا تحدثت عن عبد 

النا�سر ناقداً، فاإنك �ستجد اأغلبية وا�سعة توقفك 

قائلة: اإنه هو الذي رفع راأ�سنا في العالم؛ هو 

الذي جعل للعرب ا�سمًا بعد الحرب العالمية 

الثانية؛ هو الذي تحدى ال�ستعمار وهزمه. 

ولذلك، حين حلت هزيمة 1967 اأ�سبحت هي 

هزيمتنا التي لم ن�ستطع اأن نفيق منها حتى 

اللفتة التي تبدو في ال�سورة تو�سح اأكثر.

هذه اللفتة ال�سخ�سية جداً تقول: ''اأنا كنت 

بخاف... بقيت م�شري.'' فاإذا كنت تعي�س 

خائفًا، فاإن بطاقة الهوية الم�سرية لن تكون اإّل 

�سك عبوديتك واغترابك واإهانتك واإذللك، وبهذا 

ا اأن تكون 
ّ
ا اأن تخاف واإم

ّ
المعنى، فاإنك اإم

''م�سريًا''، اأي �ساعراً باآدميتك في بلدك م�سر. 

ربما كان الأمر قبل الثورة عك�س ذلك، فاإذا كنت 

تحمل بطاقة هوية من اأي دولة اأُخرى )با�ستثناء 

الهوية الفل�سطينية(، وخ�سو�سًا هوية دولة 

متقدمة، فاأنت غالبًا تتمتع بحقوق ''مواطنة'' 

وكرامة، بل �سكوك امتياز اأكبر كثيراً. وربما 

كان ال�سعار الملئم قبل الثورة هو: ''اأنا اأخاف، 

اإذاً اأنا م�سري.''

اإن الكتابة عن هذه الفكرة باللغة العربية 

تبدو �سيئًا عبثيًا، لأنك بب�ساطة مهما تقل 
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ه�س ]ا�سكتوا[؛ اإنتو ]اأنتم[ الن�س ]الن�سف[/ 

واإحنا ]نحن[ الن�س؛ جانا ]جاءنا[ جمال/ اأبو 

الأبطال؛ حرر بلدنا/ وخد القنال؛ عا�س 

جمال/ عا�س جمال.'' تحولنا اإذاً، بف�سل جمال 

من متفرجين مقهورين على �سرقتنا، اإلى 

متفرجين �سعداء بمكا�سبنا المادية والمعنوية 

التي جلبها لنا بطلنا الذي كافح من اأجلنا. 

حيت عقود من الكفاح ال�سعبي 
ُ
وبين اللحظتين م

�سد ال�ستعمار و�سد قاعدة قناة ال�سوي�س التي 

ا�ستخدمتها القوات البريطانية. وبترديدنا 

وفقنا'' ــ فعل متعٍد واقعي 
ُ
للن�سيد وافقنا، اأو ''و

مخالف لقواعد اللغة العربية ــ على ذلك.

وبالمنطق نف�سه، انطلق عبد الحليم حافظ، 

مطرب العهد، يغني: ''و�سحيت ]ا�ستيقظت[ على 

 الدنيا؛ ولقيت ]ووجدت[ اأوطاني/ 
ّ
ثورة/ بترج

حكمها في اإيديا ]يدي[؛ وجمال قدامي 

[؛ قوم ]قم[ ارفع 
ّ
ا ]علي

ّ
]اأمامي[/ بينادي علي

را�سك/ وا�سبع حرية.'' فال�سعب الذي �سحا على 

ة هائلة، مفزوعًا على ما يبدو، وجد اأمامه 
ّ

رج

مفاجاأة �سعيدة: اأوطانه متحررة ومهداة اإليه 

وهو على �سريره، اإن جاز التعبير، ومعها ''اأمر'' 

بتلقي الكرامة والحرية معًا وال�ستمتاع بهما.

كان ذاك، ب�سورة عامة، ع�سر القّلة التي 

تكافح من اأجل الكثرة، ول تطلب �سوى الولء 

ين، و�سوًل اإلى العبادة. 
ّ
والن�سياع التام

واأ�سا�س هذه المطالبة لي�س فكرة ال�سعب، فهذا 

الأخير هو مجموع ال�سكان من حيث هم مجال 

�سيا�سي، واإنما تتمثل المطالبة بعزل ال�سعب؛ 

عزله عن اأعدائه، عن ال�سيا�سيين والم�ستغلين 

الذين ي�سللونه، واإقناعه بالخ�سوع لو�ساية 

البطل ولحرا�سته له من اأولئك الكذابين 

والم�ستغلين، وذلك من اأجله. كان عبد النا�سر 

اإذاً، يمّثل من ال�سعب ا�سمه فقط: ا�سم جموع 

خا�سعة للحرا�سة الأيديولوجية والبولي�سية، 

و�سامتة اإذا ا�ستثنينا هتافات التاأييد؛ ا�سم يحل 

محل الفعل، لأنه لي�س �سوى ال�سم المت�سكل 

ا 
ّ
بفعل ال�سمت ال�سيا�سي والم�سروط باإدامته. اأم

الآن. بهذا كله كانت النا�سرية هي التجربة 

الأكثر ن�ساعة وا�ستقراراً وتاأثيراً وبهجة وذًل، 

ر 
ّ
ولذلك، يمكن القول اإنها كانت النموذج المعب

عن ذلك الع�سر الذي يتحطم باأكمله.

ع�شر ''ا�شم ال�شعب''

كان عبد النا�سر يقول ''ِارفع راأ�سك يا اأخي، 

فقد م�سى عهد ال�ستعباد.'' وهذه العبارة تبدو 

�سبيهة بما قالته تظاهرات التحرير والميادين 

الرئي�سية في مدن م�سرية عديدة، لكن الفارق 

اأكثر عمقًا واأهمية بحيث يمكن القول اإنه فعًل 

يف�سل بين ع�سرين: ع�سر ''ا�سم ال�سعب''، وع�سر 

ال�سعب. فعلى الرغم من الت�سابهات، فاإن 

طاَلب برفع راأ�سه لم يكن واحداً في الحالتين، 
ُ
الم

ه النداء كان مهمًا في تحديد 
ّ

كما اأن و�سع موج

م�سمون النداء ومعناه.

لقد جاء عبد النا�سر على متن دبابة، ومن 

موقعه هذا طالب اأخاه برفع راأ�سه، واأمم له قناة 

ال�سوي�س، وخا�س حرب 1956، واقتن�س من 

اأنياب الهزيمة الع�سكرية ن�سراً �سيا�سيًا مدويًا 

اأنهى ع�سر الإمبراطوريات ال�ستعمارية. 

ن�ستطيع اأن ن�سمي هذا الع�سر ع�سر ''ا�سم 

ال�سعب''، ع�سر البطل الذي ياأتي بالمكا�سب 

المادية والمعنوية لل�سعب المعني، �سرط اأن يكّف 

عن التجلي ك�سعب، اأي كمجال �سيا�سي يقوم 

على ال�سراع ال�سلمي، واأن يكتفي باللتفاف 

حول الزعيم، ويلتزم ال�سمت ال�سيا�سي باعتباره 

ال�سمانة العليا لكل عزة وكرامة ون�سر وتقّدم 

وعدالة وما اإلى ذلك. فالبطل في جميع الحالت 

يتحدث با�سم ال�سعب، لكن بالنيابة عنه.. والذي 

كان م�سموحًا له بالح�سور هو ا�سم ال�سعب، 

وكان ما تحرر هو ال�سم فقط.

كنا في المدار�س البتدائية نغني: ''قناة 

ال�سوي�س/ قناة ال�سوي�س؛ حفرها جدودي/ 

عي�سى وعوي�س؛ جه ]جاء[ دي لي�سب�س )وهو 

مهند�س وموؤ�س�س �سركة حفر القناة(/ قال لنا 
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�سعبية ال�سعب، اإن جاز التعبير. فالخروج على 

الحاكم اأو نظام الحكم ال�سرورة هو خيانة 

للهوية، وهو ت�سليمها للأعداء، وهو، في التحليل 

الأخير اإذاً، خيانة المرء لنف�سه، ولجوهره 

المفتر�س والمفرو�س. فالأمة ل تقوم ككيان 

�سيا�سي، وبالأدق ل ت�ستطيع اأن ت�ستعير قناعه، 

اإّل حين تعتلي جثة المجال ال�سيا�سي.

ترك للأمة نف�سها حرية الدفاع 
ُ
لكن لماذا ل ي

عن ذاتها الفترا�سية هذه؟ هل ثمة �سيء 

ي�ستطيع اأن يدافع عن هوية الحجر، كحجر، اأكثر 

مما يفعل الحجر نف�سه، بمجرد وجوده؟ 

الفترا�س الآخر الذي يت�سمنه نظام ''ا�سم 

ال�سعب'' هو اأن ال�سعب، بانق�ساماته ال�سيا�سية، 

اأف�سد الأمة. فقد اأتاحت هذه النق�سامات الفر�س 

اأمام كل القوى الأجنبية الدخيلة لّلعب في 

جوهر الأمة. ال�سعب هو اأ�سا�س ف�ساد الأمة، ولذا 

فاإن اإجلءه عن المجال العام هو ال�سرط الأولي 

وال�سروري لتجلي الأمة. وعلى الرغم من 

التمجيد كله الذي اأ�سفته النا�سرية وما �سابهها 

من اأيديولوجيات على الأمة، فاإن الفكرة في 

واقع الأمر كانت اأن الموجود لي�س �سوى فتات 

اأمة، و�سعب فا�سل، واأن ثمة حاجة اإلى اإعادة 

بناء هذه الأمة؛ اإعادة بناء الحجر من فتاته، 

وبلورته حول قطب وحيد جاذب ينهي الوجود 

الم�ستقل اأو �سبه الم�ستقل للذرات كافة. فالقائد 

ال�سرورة هنا يطرح نف�سه باعتباره مجرد خادم 

للهوية، واأنه لي�س �سوى فرد ت�سلم م�سوؤولية 

بلورة الحجر مرة اأُخرى، ومثله مثل ال�سعب، 

لي�س له قيمة في ذاته. فهو اأداة الهوية، وهو ل 

خِل�س لها.
ُ
ين�سئها، واإنما يفتر�سها وي

ر عن اأي هوية 
ّ
اأيديولوجيا الهوية اإذاً، ل تعب

قائمة، واإنما بالعك�س، تفتر�س غيابها. 

فم�سروعها هو ''اإ�سلح'' هوية مك�سورة، اأف�سدها 

ال�سعب، اأي المجال ال�سيا�سي، بانق�ساماته. 

ولذلك تقوم هذه الأيديولوجيا بال�سرورة على 

احتقار عميق لل�سعب، ولكل تجّل لل�سكان خارج 

ال�سطفاف في الم�سروع الهوياتي. ال�سعب دائمًا 

التنظيمات ال�سعبية التي اأقامها النظام، من 

هيئة التحرير اإلى التحاد ال�ستراكي، فكانت 

تعمل في اإطار ال�سمت الذي ل تقطعه �سوى 

هتافات الولء.

والقيمة ال�سيا�سية المركزية هنا هي التحاد؛ 

التحاد غير الطوعي في ج�سد واحد. والج�سد 

الواحد ي�ستحيل اأن يكون هو ال�سعب )لأن ال�سعب 

هو ا�سم المجال ال�سيا�سي(. ما هو اإذاً، هذا الج�سد 

الواحد؟ هو الأمة؛ اأمة م�سرية اأو عربية، وفقًا 

للتطورات، لكنها اأمة، اأي ال�سكان ب�سفتهم كيانًا 

موحداً على اأ�س�س ثقافية )بالمعنى الوا�سع لكلمة 

ثقافة( تف�سل الج�سد الواحد عن اأمم، اأي كيانات 

ثقافية، اأُخرى. وكان ما تحرر، ما حرره عبد 

النا�سر والنظم والحركات ال�سيا�سية الم�سابهة، 

هو الأمة، الهوية، ل ال�سعب. اإنها اأمة تتما�سك 

بف�سل حرا�ستها من كل تلوث ياأتيها من 

خارجها.. من كل ما يوقع اأي انق�سام اأو 

اختلف في �سفوفها، من ال�ستعمار واأعوانه 

في الداخل. اإنها ا�سم الأ�سالة العابرة للأجيال، 

العائدة اإلى ال�سدارة عن طريق البطل. هذه 

الأمة، هذا الكيان الثقافي الفترا�سي، هو الذي 

انتحل ا�سم ال�سعب، ولم يكن في قدرة الأمة اأن 

تفعل ذلك، اأن تتجلى بكامل قوتها كهوية في 

ال�سلطة، اإّل بت�سريح ال�سعب.

ووفقًا لنظام ''ا�سم ال�سعب''، فاإن ال�سعب لي�س 

�سوى اأمة هي كيان ثقافي، وذات هوية. والأمة 

تتحرر باأن توؤكد نف�سها، وباأن تنف�سل عن 

الموؤثرات ال�سارة من الخارج، وكل اختلف في 

الداخل هو بال�سرورة اأثر من اآثار هذا الغزو من 

الخارج. و�سواء تكلمنا على اأمة م�سرية اأو 

عربية اأو اإ�سلمية اأو اأي اختراع اآخر، فاإن الب�سر 

وفقًا لهذه المقولت، لن يكونوا �سوى جنود 

الهوية، وحريتهم وكرامتهم لي�ستا هما الحريات 

العامة والكرامة ال�سخ�سية، واإنما حرية وكرامة 

كيان الأمة الجمعي هذا. و�سواء تج�سد هذا 

الكيان في الزعيم ال�سرورة، اأو الحزب ال�سرورة، 

اأو النظام ال�سرورة، فاإن الولء ي�سبح هو معيار 
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قبل وفاته، مع الأزمة القت�سادية في �سنة 

1964، والهزيمة في �سنة 1967.

انحطاط الهوية

اإذا تطرقنا اإلى ما قبل الثورة، فاإنني، وعلى 

خلف الفقرة ال�سابقة، �ساأقول اإن الثورة في 

التحليل الأخير، وعلى الرغم من كل �سيء، كانت 

�سد النا�سرية، و�سد ''ا�سم ال�سعب'' وقيمه 

ومبادئه التي مرت بنا.

ماذا حدث بعد عبد النا�سر؟ حل يمين 

النا�سرية محل ي�سارها، وخ�سو�سًا مع انقلب 

مي ثورة الت�سحيح(، 
ُ

الق�سر في �سنة 1971 )�س

فقفز الوجه الآخر للنظام اإلى ال�سطح. قفزت اإلى 

العلن محادثات عبد النا�سر ال�سرية مع الوليات 

المتحدة في �سنَتي 1956 و1960 ب�ساأن ت�سويٍة 

ما مع اإ�سرائيل، واأخذت الهزيمة تفرز تداعياتها 

القت�سادية والجتماعية بعد حرب 1973، 

ى اأن�سار ي�سار النا�سرية هذا كله الثورة 
ّ
و�سم

الم�سادة، باعتبار اأن تجلي الهوية الحاكمة 

كان هو الثورة.

لقد ا�ستبقى يمين النا�سرية مجمل اأدوات 

القمع وعززها بفعل م�سروعه نف�سه، فلم يعد 

توزيع المكا�سب المعنوية والمادية على ال�سكان 

ممكنًا. كنا ن�سفق للبطل لأنه ''خد القنال''، كما 

م الم�سانع، ورفع الأجور، 
ّ
قال الن�سيد، واأم

ووظف النا�س ولو بل عمل حقيقي.. ولم يعد هذا 

كله ممكنًا على النطاق ال�سابق ليمين النا�سرية، 

وبالتالي �ساقت القاعدة الجتماعية الرا�سية 

بال�سمت.

وفي �سنة 1968، اأن�ساأ عبد النا�سر جهاز 

مباحث اأمن الدولة والأمن المركزي، ليكونا 

ذراعه في ال�سارع الذي بداأت قطاعات منه 

تتمرد على الزعامة.

وكانت تكلفة الحتفاظ بالم�سروع الأ�سلي 

تفوق اإمكانات النظام والبلد، وخ�سو�سًا اأن 

فر�س ال�سمت والإدارة الأمنية البيروقراطية 

خائن، اأو قابل للعطب والغزو الثقافي والزيغ 

والهوى، كما اأن هويته المفتر�سة يعاد تاأ�سي�سها 

ب�سرط قمع كل مكوناته، فل تبقى هذه الهوية 

اإّل بدوام هذا القمع. لكن، والحق يقال، اإن 

اأيديولوجيا الهوية هذه تفتر�س اأن م�سروعها 

قابل للنجاح، وذلك حين تاأتي لحظة �سرمدية 

افترا�سية تت�سبع فيها كل ذرة، وكل فرد، بفكرة 

الهوية الفترا�سية، في�سبح الحجر قادراً على 

حماية نف�سه من التفتت، حين ''ي�سفى'' من 

اأمرا�س التعدد ال�سيا�سي والثقافي والتنوع التي 

فتتته. حينئذ، �ستدرك كل ذرة، وكل فرد، اأن 

الهوية، اأو الفطرة الأ�سيلة فيه، هي حجريته، اأي 

عروبته اأو اإ�سلمه اأو م�سريته، كيفما ترغب قوة 

الهوية الحاكمة.

تبدو الهوية اإذاً، اأ�سيلة وه�سة. هي اأ�سيلة 

بحكم التعريف، وه�سة لأنها بحاجة اإلى حماية 

م�ستمرة، وهي قابلة للعطب بمنتهى ال�سهولة، 

لأن الأعداء يحيطون بها من كل جانب، من 

الداخل ومن الخارج، والموؤامرات حولها ل 

تتوقف. ومن خلل الجمع بين الأ�سالة 

واله�سا�سة يتم بناء واإدامة كيان �سيا�سي ه�س ل 

يجمعه �سوى العنف الذي هو ترياق اله�سا�سة 

الوحيد. ومن خلل ذلك يتم ته�سيم ال�سعب 

فعليًا، بحرمانه من اأي حركة م�ستقلة، ومن 

ت�سكيل موؤ�س�ساته الخا�سة، باعتبارهما الخطر 

الأ�سد على هويته.

اإن تداعيات ذلك كثيرة، لكن يكفي اأن نر�سد 

هذا التناق�س الجوهري الذي ي�سكل في مرحلة 

انحطاطه جوهر اأيديولوجيا الثورة الم�سادة. 

فلي�س م�سادفة اأن نظرية الموؤامرة الأجنبية، من 

القاعدة اإلى اإ�سرائيل، كانت ال�سلح الأيديولوجي 

الرئي�سي الذي ا�ستعملته جميع النظم وهي 

تواجه الثورة.

لكن الثورة لم تكن قط �سد النا�سرية 

مبا�سرة.. فقبل اأن تندلع كان نظام تموز/ يوليو 

1952 قد مر بتطورات، وكان عبد النا�سر مات 

منذ نحو اأربعين عامًا، و�سقطت اأ�سطورته اأ�سًل 
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اإلى المعار�سة تحت عناوين متعددة(. ومع ف�سل 

مناورة ال�سادات ال�سيا�سية لإعادة بناء ال�سرعية 

وانتهائها بمقتله، اأ�سبحت دولة تموز/ يوليو 

م�ستمرة بالق�سور الذاتي، وبمنتهى الحذر، وبل 

خيال اأو م�سروع. ولذلك كان التحول اإلى ما 

�سمي اقت�ساد ال�سوق هو الأبطاأ من نوعه في 

العالم، ولم يتحقق من م�سروع ال�سلم �سوى 

حده الأدنى. ومع اقتراب الدولة مراراً من 

الإفل�س ب�سبب ت�سوهاتها الهيكلية وانعدام اأي 

�سرعية لها تفوق الفكرة الفقيرة: ''�سيء اأف�سل 

من ل �سيء''، فاإنها ا�سطرت في النهاية اإلى 

الإ�سراع في تحولتها، بالتقارب ال�سريع، ن�سبيًا، 

مع اإ�سرائيل، وبالإ�سراع بالتحول القت�سادي، 

وتتويج هذا كله بم�سروع التوريث، المنطقي جداً 

في هذه الأو�ساع.

باخت�سار، عجز الم�سروع ككل عن بناء اأي 

ر للدولة الم�سرية يختلف عن الم�سروع 
ّ
ت�سو

الهوياتي النا�سري، اأو يبني قاعدة جديدة 

لل�سلطة. وكان التحول اأبعد ما يكون عن م�سيرة 

مظفرة، �سواء و�سفناها بالرجعية اأم الواقعية اأم 

حتى الثورية، بل بالعك�س، فاإنه كان يفاقم 

ال�سروخ في المجتمع والدولة، فقط ل غير.

علوة على ذلك، فاإن الراية الأيديولوجية 

النا�سرية، اأي فكرة الأمة وال�سرورة متمثلة في 

خرى: اإلى م�سروع دولة  زعيمها، انتقلت اإلى اأيٍد اأُ

الهوية الإ�سلمية خا�سة، ثم اإلى مختلف 

الطبعات �سبه القومية، و�سط بروز التجاهات 

الطائفية. وبدًل من وعود الن�سر على اإ�سرائيل 

التي اأطلقها عبد النا�سر، وخ�سو�سًا قبيل حرب 

1967، لم يعد الم�سروع يخجل من اإعلن فقره، 

واأ�سبح ا�سمه �سراحة هو ''الممانعة''، مع كلم 

في الهواء باأن هذه الممانعة �ستف�سي مع الزمن 

اإلى ''فتح'' تل اأبيب وما اإلى ذلك.

وعلى غرار النا�سرية، كانت هذه الم�ساريع 

جميعها تعتمد في النهاية على تحزيم 

مجموعات �سكانية باأكملها وال�سيطرة عليها 

ومنع الخلف داخلها، لكن في �سروط اأ�سعب 

قتل كثيراً من الطاقات والإمكانات. ولذلك، 

�سرعان ما اأخذت ''�سرعية ثورة يوليو'' تواجه 

حدودها وتدخل، مع محاولة علج ق�سوراتها، 

في مرحلة من التناق�سات المتفاقمة. وكان 

الطريق الآخر، التحول اإلى اقت�ساد ال�سوق، 

محفوفًا بالمخاطر، لي�س بفعل ما يترتب عليه 

من اإعادة توزيع لل�سلطة والثروة فح�سب، بل 

لأنه قام على غير اأ�سا�س وا�سح من ال�سرعية، 

وبغير تحولت مواكبة في البنية ال�سيا�سية 

اأي�سًا. فالنظام ال�سلطوي نف�سه هو الذي كان 

ن بع�س الأ�سخا�س في منا�سب راأ�سماليين 
ّ
يعي

كبار، اإن جاز التعبير، كي ي�سمن اإحكام قب�سته 

على ال�سلطة، وقد اأ�سفر ذلك عن راأ�سمالية 

احتكارية، ل ب�سفتها مرحلة عليا من تطور 

الراأ�سمالية، واإنما باعتبارها مرحلة دنيا: 

اإقطاعيات راأ�سمالية تابعة لل�سلطة الأمنية، 

وتفتقر فوق ذلك اإلى ال�سفافية وال�سرعية وتد�سن 

قانون الغاب في المجتمع، حتى �سد 

الراأ�سماليين المتو�سطين وال�سغار.

ا توقيع اتفاق كامب ديفيد، فكان بمثابة 
ّ
اأم

اعتراف بف�سل الخط ال�سيا�سي ال�سابق، اأكثر منه 

عمًل يقوم على م�سروعية تلئمه، وكان المنطق 

هو ''م�سر اأوًل''، اأو الم�سلحة الوطنية في اإطار 

التوازنات، لكن من دون اإجابة عن اأ�س�س �سرعية 

قبول دولة اإ�سرائيل اأو �سروط قبولها في 

المنطقة، ومن دون اأي حوار حقيقي وانقلبات 

�سيا�سية تر�سي اأ�س�سًا اجتماعية وفكرية لهذا 

التحول. لقد اكتفى ال�سادات بدًل من ذلك، باأن 

تت�سمن معاهدة كامب ديفيد ملحقًا يتعلق 

بالحكم الذاتي للفل�سطينيين، اإّل اإنه كان اأ�سبه 

بورقة توت �سغيرة للغاية، لم ت�سمد، فوق ذلك، 

طويًل.

الخل�سة اأن التحولت كانت في الحقيقة 

انحطاطًا للدولة النا�سرية، ل م�سروعًا بديًل 

يقوم على �سرعيته الخا�سة، فقد ظلت الخطابات 

الهوياتية، بتلوينات اإ�سلمية اأكبر، �سائدة عند 

النظام ومعار�سته )بعد انتقال ي�سار النا�سرية 
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كثيراً واأقل كفاءة. لقد اأ�سبح العتماد على قوة 

ع�سكرية مهيمنة على طريقة ال�سادات، مع 

اختلف التوجهات، هو الطريق، لكن في غياب 

القدرة على فر�س اإجماع، اإّل في الطوائف 

ال�سغيرة ن�سبيًا. وبهذا المعنى، لم تعر�س الفترة 

التالية للنا�سرية اإّل النمط نف�سه من ال�سرعية، 

لكن في دور اأفوله، وكانت العدوانية المتزايدة 

لهذه الأيديولوجيا، من لجوئها ال�سريع اإلى 

التخوين والتكفير، واإلى القتل، علمة على 

ه�سا�سة الم�سروع الذي تحول اإلى اأنياب اأ�سا�سًا، 

وعلى اأنه ل ي�ستمر اإّل بالق�سور الذاتي وبغياب 

اأي بديل.

لقد تفكك الم�سروع النا�سري اإذاً، اإلى 

م�سروعين يندد كل منهما بفقر الآخر وعجزه 

و�سروخ �سرعيته.

ِارفع را�شك فوق.. كيف؟

تركت اأيديولوجيات الهوية ال�سر�سة وفروعها 

المجتمعات حطامًا، ونجحت الثورة الم�سرية 

في الإطاحة بمبارك وبم�سروع التوريث، 

وتخل�ست من الهوياتية با�ستعمالها وطنية 

عامة يكمن معناها في كرامة الفرد وحريته، ل 

في ''الهوية''، واأطاحت ب�سعارها المركزي هذا، 

عفواً، ب�سروح باأكملها من الكلم الذي لكته 

الأل�سن والأقلم لعقود اإلى ما بعد الملل وما بعد 

الياأ�س وما بعد الركاكة.

وبطبيعة الحال لم ياأت هذا التحول من فراغ، 

اإذ �سهدت الفترة ال�سابقة �سعوداً عامًا لطبقة 

و�سطى جديدة من غير موظفي الحكومة، كما 

�سهدت اأ�سكاًل وموؤ�س�سات جديدة �سغيرة للإبداع 

الم�سرحي والأدبي والت�سكيلي وال�سينمائي. 

وتزايد التفرد مع تعمق اقت�ساد ال�سوق، وزاد 

تعقد المجتمع بما اأ�سبح يتجاوز ال�سرط 

البولي�سي اللزم للهوياتية. و�سعفت الدولة 

الم�سروخة عن حماية مجالها الداخلي الذي 

تحتكر فيه الأفكار والقمع على ال�سواء، بل عن 

القدرة على مراقبته بتنوعاته التي تجري تحت 

ال�سطح.

واأ�سبحت هذه الدول، بدرجات متعددة، نوعًا 

من قمامة التاريخ التي تفت�س عن يد تكن�سها، 

فلم يعد لها اأي م�سروعية، ول اأفق، ول برنامج، 

واإنما باتت مجرد اأكاذيب تعرف هي جيداً اأنها 

اأكاذيب تقوم على التاأجيل: ثمار التنمية 

�ستت�ساقط اإلى اأ�سفل؛ الداخلية �ستواجه عنا�سر 

ال�سرطة المنحرفة وتعاقبها؛ وب�سورة عامة، 

ذلك ال�سعار الفقير للحزب الوطني الديمقراطي: 

ال�ستقرار من اأجل ال�ستمرار. لقد اأخذ النظام 

يعاني م�سكلت جوهرية في ال�سيطرة على 

الموالين له، ف�سًل عن عجزه عن ا�ستيعابهم، 

حتى في حدود تنظيم مر�سحيه في انتخابات 

مجل�سه النيابي.

هذه القمامة التاريخية هي التي تجلت 

عارية في مواجهة الثورة، فلم يكن ثمة اأي وعد 

ول اأي خطة، �سوى القمع والكذب: النظام 

�سي�سلح نف�سه كما قال مبارك )بل اأي �سدقية 

اأو خطة وا�سحة(؛ الهوية تهددها العنا�سر 

المند�سة؛ الأ�سولية الدينية المترب�سة؛ اإلخ. وفي 

النهاية لم يجد النظام بعد قوى القمع �سوى 

البلطجية يحارب بهم في عر�س مزٍر لفقره 

ال�سيا�سي، فلم يخلع برقع الحياء فح�سب، بل كل 

�سيء اأي�سًا. لقد كانت الثورة مزيجًا من هذا 

العر�س الداعر، ومن �سعب ا�سُتهر بالفكاهة 

�سبع الحاكم المتداعي ونظامه بالنكات، 
ُ
فاأخذ ي

الأمر الذي جعل مبارك فعًل، �ساحب الرقم 

القيا�سي في التعر�س للإهانة في التاريخ.

لكن الثورة الم�سرية لي�ست النور الخال�س 

الذي انبثق بعد الظلم الدام�س، �سواء من حيث 

عد اقت�سادي اأو �سيا�سي، بل ورثت 
ُ
القيم اأو اأي ب

اأي�سًا ذلك التاريخ الطويل من النحطاط 

ال�سلطوي. لقد برزت النتفا�سة العربية كي تعلن 

�سريعًا الموت الر�سمي لعهد كان قد مات فعًل 

منذ زمن طويل، لكنها لم تعلن من مبادئ العهد 

الجديد �سوى المبداأ العام: ل حرية ل�سعب 
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�ستعبد با�سم الهوية، ول حرية ل�سعب اأفراده 
ُ
م

مقهورون. لكن على م�ستوى الديمقراطية لم يكن 

هذا التجلي لل�سعب الذي ''يريد اإ�سقاط النظام'' 

على هيئة �سعب منظم من خلل اآليات 

ديمقراطية، ذلك باأن خبرته بها اأ�سًل محدودة. 

لقد اأطاح ال�سعب، حين تجلى، بتلك الروؤية 

ال�سمولية للوطنية التي احتلت التاريخ العربي 

70 عامًا تقريبًا، منذ اأوا�سط اأربعينيات القرن 

الما�سي، وربما قبلها بقليل، وهي روؤية عنوانها 

الأمة، اأو ا�سم ال�سعب، وو�سع ال�سعب محلها 

المبادئ الأ�سا�سية لمفهوم اآخر للوطنية. لقد 

ح�سر ال�سعب، فغاب، بالتبعية، ا�سمه.

ولأن الميراث الذي ورثه هذا ال�سعب من الفقر 

التنظيمي وال�سيا�سي كان مهوًل، فاإننا نفزع اإلى 

التحرير كلما ادلهمت الأمور اأو انبهمت، ولذلك 

نحطم الأق�سام ونحرقها كلما حاولت ال�سرطة اأن 

تت�سيدنا مرة اأُخرى. حركة الأعداء ونداء 

المقاومة يجمعاننا، ونحن، بعد التحطيم وبعد 

التظاهر، ما زلنا نتح�س�س خطواتنا الأولى نحو 

الحرية. ما زلنا نكافح كي ن�سع اللبنات الأولى 

لمجال �سيا�سي يتحكم في ال�ساأن العام كي يحل 

محل المجال الأمني الذي حكمنا طويًل، وكي 

ن�سع المخططات ونبني النظم للتحكم في قوة 

ال�سرطة واإخ�ساعها ب�سكل موؤ�س�ساتي، لتكون 

حقًا وفعًل في خدمة ال�سعب. ونحن اأي�سًا نواجه 

ميراث الطائفية العميق، اإلى اآخر الم�سكلت. 

ومن خلل هذا، وغيره، نحاول اأن نبني، لأول 

مرة في تاريخنا، دولة وطنية ديمقراطية 

حديثة؛ دولة �سعارها: ''ِارفع را�سك فوق.. اإنت 

م�سري.'' وبالمثل.. اإنت تون�سي.. اإنت �سوري...... 

اإنت عربي، كي تتجلى العروبة مرة ثانية، 

باعتبارها معركة الحرية والكرامة الفردية.. 

معركة ال�سعب، ل ا�سم ال�سعب.

لقد تعّثرنا في اإقامة حكم ال�سعب، و�سنتعثر 

مجدداً، لكن العجلة لن تعود اإلى الوراء، فالجثة 

ال�سلطوية لم يعد هناك من ي�ستطيع بعثها من 

قبرها، على الرغم من �سعفنا وحيرتنا 

n .كليهما
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