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25 يناير واجهُت لأول مرة في في 

ل للدموع. كنت 
ّ
حياتي الغاز الم�سي

قد ا�ستجبت لمنا�سدات عديدة على 

الـ ''فاي�س بوك''، و�سبكات التوا�سل 

الجتماعي الأُخرى، وذهبت اإلى ميدان 

التحرير لالن�سمام اإلى �سقيقتي وابنها 

اللذين كانا موجودين هناك منذ عدة 

�ساعات. وما اإن دخلُت الميدان حتى اأدركت 

اأن ما يجري هو حدث عظيم الأهمية، اإذ 

كانت �سنة 2003 اآخر مرة راأيت فيها ح�سداً 

�سخمًا كهذا، وذلك عندما امتالأ الميدان 

بالمتظاهرين �سد الغزو الأميركي للعراق 

اآنذاك. وراح الح�سد يكبر ويكبر اإلى اأن 

نجحت ال�سرطة بعد منت�سف الليل بقليل في 

تفريقنا بخراطيم المياه وبزّخات من قنابل 

ل للدموع.
ّ
الغاز الم�سي

ي 
ِّ
م

ُ
وبعد ثالثة اأيام، في اليوم الذي �س

''جمعة الغ�سب''، وجدت نف�سي مع ع�سرات 

الآلف من اإخوتي المواطنين الم�سريين 

وجهًا لوجه مع �سرطة مكافحة ال�سغب 

ال�سيئة ال�سيت التابعة لمبارك، على كوبري 

]ج�سر[ الجالء، ثم على كوبري ق�سر النيل 
المف�سي اإلى ميدان التحرير. وجابهتنا 

قوات ال�سرطة بخراطيم المياه والر�سا�س 

ل للدموع لمنعنا من 
ّ
المطاطي والغاز الم�سي

خالد فهمي

جالء الطغاة والتحرر من اال�ستبداد

احتالل الميدان المركزي والأهم في 

المدينة. ولم تم�ِس �ساعات قليلة حتى 

انهارت هذه القوات و�سار الطريق اإلى 

ميدان التحرير مفتوحًا ومن دون عائق، 

وكان ذاك هو اليوم الثامن ع�سر لالعت�سام 

الذي خلع ح�سني مبارك من ال�سلطة واأودى 

بعهده الذي ا�ستمر ثالثين عامًا.

خالل تلك ال�ساعات الع�سيبة على 

 وقت للتفكير فيما 
ّ

الكوبري لم يكن لدي

كان يجري، اإذ كان كل جهدي من�سبًا على 

محاولة التمييز بين �سوت الر�سا�س 

، وعلى بذل 
ّ
المطاطي والر�سا�س الحي

 من طاقة لتفادي قنابل 
ّ

اأق�سى ما لدي

ل للدموع التي كانت تنهال 
ّ
الغاز الم�سي

علينا من دون انقطاع.

لكن عندما عدت اإلى البيت في ذلك 

اليوم، ات�سح لي اأن ما �سهدته كان حدثًا 

تاريخيًا. طبعًا، لم اأكن اأتوقع وقتها اأن 

نظام مبارك البائد �سينهار بعد اأ�سبوعين، 

واأن ال�سعب الم�سري �سيتمكن من ر�سم 

م�ستقبله بنف�سه، ومع ذلك ل ي�سعني اإّل اأن 

اأعود اإلى اأحداث ذلك اليوم الم�سيري، 

والتاأمل في المفارقات التي ينطوي عليها 

تاريخ 25 يناير، وفي م�سميات الكوبري 

والميدان المجاور.

25 يناير اأعار الآن ا�سمه اإلى ثورة �سنة 

2011 التي �سهدت �سقوط اأحد اأطول الطغاة 

عامل عربي جديد

)*( اأكاديمي وموؤرخ م�سري.

)**( ترجمة: اأحمد خليفة.
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العرب ا�ستمراراً في الحكم. قبل الثورة، كان 25 

 لذكرى ح�سار 
ً
ى ''يوم ال�سرطة''، اإحياء

ّ
�سم

ُ
يناير ي

الجي�س البريطاني في �سنة 1952 مركزاً 

لل�سرطة الم�سرية في مدينة الإ�سماعيلية الواقعة 

على حافة ال�سوي�س، وكيف تطور الح�سار 

ب�سرعة اإلى مواجهة دامية انتهت با�ست�سهاد اأكثر 

من 50 رجل �سرطة. وعندما و�سلت اأخبار 

المذبحة اإلى القاهرة في اليوم التالي، ا�ستعلت 

القاهرة غ�سبًا، وهوجم كثير من رجال الأعمال 

البريطانيين والأوروبيين، وبعد �ستة اأ�سهر، قام 

ال�سباط الأحرار بالنقالب الذي اأطاح بالملك 

�س النظام الجمهوري. وكان بين 
ّ
فاروق، واأ�س

المبادرات الرمزية العديدة التي اأقدم عليها 

النظام الجديد اإعالن 25 يناير يوم عطلة ر�سمية 

تكريمًا للموقف البطولي الذي اتخذته ال�سرطة 

الم�سرية �سد المحتل الأجنبي.

لكن بعد 59 �سنة فقدت ال�سرطة الم�سرية 

تمامًا كل ما كانت ت�ستحق التكريم من اأجله. 

وبدًل من دورها ال�سابق، اأ�سبحت الأداة 

الرئي�سية بيد مبارك لت�سديد قب�سته على 

المجتمع، وخنق حرية التعبير، واتهام 

ال�سخ�سيات المعار�سة )وخ�سو�سًا الإ�سالميين( 

وتعذيبهم، وقمع المعار�سة ال�سيا�سية وخنقها 

في المهد قبل اأن ت�سكل اأي تحّد جّدي للنظام. 

وهكذا، �سار رجال ال�سرطة الم�سرية وكالء 

القمع الرئي�سيين، وتحولت مراكزهم اإلى 

�س فيها التعذيب المنهجي. ومن 
َ
مار

ُ
زنزانات ي

هنا، لم يكن من قبيل الم�سادفة اأن يت�سدر 

اإحدى �سفحات الـ ''فاي�س بوك'' الرئي�سية التي 

دعت النا�س اإلى النزول اإلى ال�سارع في ''يوم 

ال�سرطة''، العنوان: ''كلنا خالد �سعيد''، على ا�سم 

ال�ساب الإ�سكندراني الذي لقي حتفه على اأيدي 

رجال اأمن بمالب�س مدنية �سربوه حتى الموت 

في ال�سيف الفائت.

لم تكن المعاني ال�سمنية الجديدة لـ 25 

يناير هي المفارقة الوحيدة التي خطرت ببالي 

لدى التاأمل في الأحداث الم�سيرية التي حفلت 

بها الثورة الم�سرية. فكوبري الجالء ينطوي 

ي في الأ�سل 
ّ
م

ُ
على معنى �سمني اآخر. لقد �س

''كوبري الإنجليز''، واكت�سب ا�سمه الجديد، 

''الجالء''، في اأعقاب رحيل اآخر جندي بريطاني 

عن تراب م�سر في �سنة 1954، منهيًا بذلك 

احتالًل دام 72 عامًا. ومع ذلك، وعلى هذا 

الكوبري بالذات، وجدُت نف�سي اأواجه، ل قوة 

احتالل اأجنبية، واإنما رجال �سرطة م�سريين 

كان من المفرو�س اأن يحموني ويحموا زمالئي 

المواطنين.

وحتى ا�سم ميدان التحرير، الذي اكت�سب الآن 

�سهرة عالمية، لي�س خاليًا من المفارقة. فقد 

ي هذا الميدان في الأ�سل ''ميدان 
ّ
م

ُ
�س

الإ�سماعيلية'' على ا�سم الخديوي اإ�سماعيل الذي 

يعزى اإليه الف�سل في و�سع ت�سميم القاهرة 

الحديثة، وقد اأعاد نظام ال�سباط الأحرار في 

�سنة 1955 ت�سميته، اإحياء لذكرى ان�سحاب 

القوات البريطانية في ال�سنة ال�سابقة، وكي 

يكون ال�سم موؤ�سراً اإلى تعهد النظام الثوري 

بم�ساندة الكفاح العربي الأ�سمل �سد ال�ستعمار 

الممتد من الجزائر اإلى فل�سطين. لكن هذا النظام 

نف�سه، وبدًل من اأن يحرر فل�سطين كما وعد في 

�سنة 1967، انتهى به الأمر اإلى خ�سارة �سبه 

جزيرة �سيناء )واأكثر من ذلك كثيراً( في هزيمة 

كارثية ندر اأن �سهدنا مثياًل لها في التاريخ 

الحديث. واأبعد من ذلك، �سعر الم�سريون، في 

عهَدي ال�سادات ومبارك، باأنهم اأبعد ما يكونون 

عن المثل العليا التي يت�سمنها ا�سم الميدان، 

واأنهم مهانون وم�سطهدون ومحا�سرون في 

وطنهم.

لقد و�سعت ثورة 25 يناير حداً لهذه الحالة 

التعي�سة. اإن هذه الثورة هي عك�س وا�سح لتوجه 

تاريخي �ساغ تاريخ م�سر على امتداد اأعوام 

عديدة من القرن الع�سرين. ومهما تكن المكا�سب 

القت�سادية التي حققها الم�سريون خالل 

الأعوام ال�ستين الأخيرة )وهي لم تكن عظيمة(، 

ومهما تكن الإنجازات التي حققتها الدولة 
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الم�سادة عن فعل اأي �سيء كي تحافظ على 

الو�سع القائم وتوقف هذا التوجه الثوري ــ انظر 

الدعم الع�سكري ال�سعودي لملك البحرين 

المحا�سر. واأوًل وقبل اأي �سيء، لن تكون 

الوليات المتحدة واإ�سرائيل �سعيدتين لروؤية 

انهيار الطغاة المحليين العرب ــ اأدواتهما 

الرئي�سية لتدعيم �سيطرتهما على المنطقة.

ومع ذلك، فاإن ال�سير نحو الكرامة واحترام 

الذات الذي بداأته ال�سعوب العربية غير قابل 

للعك�س. والثورة الم�سرية، كما الثورة التون�سية 

التي األهمتها وتلهم الآن النتفا�سات العربية 

العديدة، لهي جميعًا دليل على اأننا ن�سهد يقظة 

عربية جديدة. وعندما نزل ماليين الم�سريين 

اإلى ال�سارع في 25 يناير فاإنهم كانوا اأ�سا�سًا 

يثورون �سد حرمانهم من الحرية، و�سد 

النتهاك المنهجي لحقوقهم الإن�سانية، و�سد 

التعذيب الوا�سع النطاق الممار�س في بلدهم. اإن 

''التحرير'' الذي ي�سبون اإليه، هم وماليين العرب 

الآخرون، لي�س تحرراً من احتالل اأجنبي، واإنما 

من ا�ستبداد محلي، و''الجالء'' الذي يعملون من 

اأجل تحقيقه لي�س ان�سحاب جيو�س اأجنبية، 

واإنما رحيل طغاتهم المحليين.

وبالتالي، فاإن الربيع العربي في �سنة 2011 

هو حركة غير م�سبوقة لل�سعوب العربية بحثًا 

عن العدالة والكرامة. والقوة الأخالقية التي 

تر�سدهم في كفاحهم ل يمكن اأن تف�سل في 

م�ساعدتهم على التخل�س من ال�ستبداد والقمع، 

كما اأن الروح الخالقة والموهبة اللتين اأبداهما 

ال�سباب في هذه النتفا�سات موؤ�سران وا�سحان 

اإلى اأن ال�سعوب العربية ا�ستعادت احترامها 

لذاتها، واأعادت اكت�ساف ماذا يعني اأن تكتب 

n .تاريخها بنف�سها، واأن تر�سم م�سيرها بقلمها

الم�سرية في مجال ال�سيا�سة الخارجية )ومرة 

اأُخرى، كانت قليلة وحدثت على فترات 

متباعدة(، فاإن ذلك تم بتكلفة مريعة. فخالل 

ع�سرات ال�سنين، انُتهكت الحقوق الإن�سانية 

لأغلبية الم�سريين، واأُلغيت حرياتهم، واأُخر�ست 

ذِّبت اأج�سادهم. ُ
األ�سنتهم، وع

اإن النتفا�سات التي تتفجر في كثير من 

الأقطار العربية ــ في ليبيا واليمن، في الأردن 

والبحرين ــ مثلها مثل ثورَتي م�سر وتون�س، هي 

جميعًا جزء من كفاح ال�سعوب العربية ل�سترداد 

رمت منها طوال عقود من الزمن. 
ُ

الكرامة التي ح

ومنذ انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد نهاية 

الحرب العالمية الأولى، وما تبع ذلك من ر�سم 

خريطة المنطقة كما نعرفها، راأينا اأنظمة حكم 

متعددة تف�سل مرة تلو المرة، وب�سورة منهجية، 

في تلبية اأماني �سعوبها ورغباتها. وفي بلد بعد 

بلد، وعقد من الزمن بعد عقد، راأت ال�سعوب 

العربية حرياتها، وحقوقها الأ�سا�سية، 

وكرامتها، ُتنتهك، ويتم حرمانها منها على 

اأيدي حكوماتها. وعندما كانت ال�سعوب تحاول 

اأن تثور �سد طغاتها المحليين، كانت تقف في 

طريقها نحو الحرية والكرامة قوتان رئي�سيتان: 

اإ�سرائيل والنفط. فعالوة على ال�سقاء الذي 

بتا به لماليين الفل�سطينيين، فاإن الم�سروع 
ّ
ت�سب

ال�سهيوني اأي�سًا، ا�ستنزف الطاقات الخالقة 

ها اإلى م�ستنقع حروب 
ّ
للمنطقة باأ�سرها، وجر

متكررة ــ حروب ا�ستغلها الطغاة المحليون 

لخنق الحريات. ومنح ظهور النفط بهذه الكميات 

الهائلة الطغاة المحليين مجاًل رحبًا للتنف�س، 

و�سمح لهم بتاأجيل الإ�سالحات ال�سيا�سية التي 

كان هناك حاجة ما�سة اإليها.

ة، و''الربيع 
ّ
اإن الثورة الم�سرية ما زالت فتي

العربي'' ل يزال في اأيامه الأولى، والطريق 

اأمامهما وعرة والو�سول اإلى الديموقراطية 

�سيكون �سعبًا. وكما نرى في ليبيا واليمن، فاإن 

الطغاة المحليين لي�سوا م�ستعدين للرحيل من 

دون قتال وح�سي. ولن تتورع قوى الثورة 


