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وهو يتعجل حين يعتبر �أن
الإ�سالميين ،وهم �أي�ض ًا لي�سوا كتلة
واحدة متجان�سة� ،سيكونون جزءاً
م�شارك ًا في م�شهد �سيا�سي متنوع
يقبل الجميع .فالحالتان التون�سية
والم�صرية تدفعان �إلى اعتماد الحذر
والن�سبية من خالل متابعة ت�صرفات
بع�ض الأطراف الإ�سالمية ،الأمر
الذي يقت�ضي الت�شديد على تمايزات
تلك الأطراف ووجود تيارات
ديمقراطية تمار�س ال�سيا�سة كما في
مثيالتها العلمانية ،وتيارات �أُخرى
تعتبر نف�سها المنت�صر الوحيد ،و�أن
لها الحق في توزيع ما تراه مالئم ًا
من كعكة االنت�صار.
ويغيب عن الم�ؤلف في مجمل
�صفحات الكتاب ،مو�ضوع الجي�ش
ودوره الحا�سم في انت�صار الثورتين
التون�سية والم�صرية على الرغم من
االختالف بينهما .وهذا الجانب
يمكن �أن ي�ضفي على الثورتين
مثالية بعيدة عن م�سارات التحول
التي ت�ستلزم روافع مو�ضوعية

وحا�سمة ،الأمر الذي ي�شرح ،في
المقابل ،جزءاً من تعثر التحركات
االحتجاجية الأُخرى وانغما�سها في
م�سارات دموية و�صدامية معقدة.
يميز علي
وفي موقف الفتّ ،
حرب بين الحريات والمطالبين بها،
فيجزم �أن احتجاجات البحرين،
التي قُمعت بالدم والنار ،وا�ستدعت
تدخ ًال ع�سكري ًا خليجي ًا �صريحاً ،هي
ذات طابع فئوي ولي�ست جامعة،
وفي هذا ظلم وتخ ّل وا�ضح عن
الموقف المبدئي الذي اعترى مجمل
يميز بين
فقرات الكتاب ،والذي لم ّ
�سعي و�آخر نحو الحرية والكرامة
يعبر هذا عن
والحقوق .ولربما ّ
تموقع �أيديولوجي ما فتئ الكاتب
يندد به لدى الآخرين .وقد تبين هذا
جلي ًا في معالجة الحالة اللبنانية
التي اعتبر الكاتب �أنها كانت
ال�سباقة �إلى االنتفا�ض في المنطقة
العربية مع ''ثورة الأرز'' في �سنة
 ،2005معتبراً �أن مطالبها
الأ�سا�سية كانت المحكمة الدولية

مائة خطوة من الثورة :يوميات
من ميدان التحرير
�أحمد زغلول ال�شيطي
بيروت :دار الآداب للن�شر والتوزيع� 184 .2011 ،صفحة.

في

هذا الكتاب يقدم �أحمد
زغلول ال�شيطي يوميات غير
منقحة وعفوية وطازجة من دون

رتو�ش عن تجربة الثورة الم�صرية.
يقول�'' :أكتب ب�سرعة لأ�ستبق فعل
الخوان'' (�ص  .)55لم ينتظر
الذاكرة ّ
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الخا�صة باغتيال رئي�س الحكومة
رفيق الحريري و�سالح ''حزب اللَّـه''،
الأمر الذي يحد من منظورها
ال�شامل المرتبط نظري ًا بالحرية
والتخل�ص من الو�صاية ومن قيادات
المجتمع ال�سيا�سية والعائلية
عبر عنها
والطائفية التقليدية ،كما ّ
ال�شهيد ال�صديق �سمير ق�صير في
�أكثر من ن�ص ،والتي �سرقها فيما
بعد ،بع�ض هذه القيادات نف�سها
لم�صلحة هذا الطرف �أو ذاك� .إن
�إ�سناد الكاتب الحرب اللبنانية
الأهلية �إلى العمى الأيديولوجي
و�شعارات المقاومة واال�شتراكية،
هي ترجمة وا�ضحة لموقف �سيا�سي
�أُقحم في عر�ض ممتع ودقيق
للثورات العربية ،وربما كان له �أن
ي�أتي في مجال �آخر� ،أو في كتاب
يحمل ربيع العرب بع�ض
�آخر ال ّ
�أمطار المواقف.

�سالم الكواكبي
كاتب �سوري

مرور الوقت كي يه�ضم الحدث
ف�ضل �أن
وي�أخذ م�سافة منه ،و�إنما ّ
ي�سجل لحظات الثورة كما ر�آها من
دون فل�سفة �أو تعقيد .ي�أخذنا الكاتب
�إلى ميدان التحرير حيث ن�ستمع �إلى
�أ�صوات الح�شود وهتافاتها .نجل�س
معه على �شرفة �شقته التي تقع في
مبنى مطل على الميدان في �شارع
ق�صر النيل ،ونتابع خطواته بين
الح�شود ونرى المواجهات بين
�شباب الثورة وبلطجية ال�سلطة.
الن�ص خليط من اليوميات

182

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

88

ال�شخ�صية والريبورتاج ال�صحافي
الطويل والدقيق ،فالكاتب لي�س
مراقب ًا فح�سب ،بل هو م�شارك
وملتزم بالثورة وبمبادئها �أي�ضاً.
يج�س نب�ض ال�شارع ويتماهى معه.
يق�ضي في الميدان ثالث �أو �أربع
�ساعات ثم يعود �إلى �شقته المطلة
على الميدان .الثورة تلت�صق به.
يفت�ش ،كما يقول'' ،عن �شيء ما ،عن
عمل ما ،ف�أ�صبح جزءاً من هذا
ال�شيء الذي يتخلق �أمامي''
(�ص  ،)63في�صير تدوين يوميات
الثورة هو الإطار الذي تمتزج فيه
الكتابة بالفعل التاريخي .يردد
�شعارات الثورة وينت�شي بها�'' :شغف
غريب يجتذبني للعودة دائماً ،رغم
العناء ،ورغم الخطورة ال�شديدة''
(�ص  .)64 – 63يخاف �أن ينتهي
''هذا ال�شيء'' ،لذلك يرغب ''في
ت�سجيل �أكبر قدر ممكن مما ر�أيت''
(�ص  .)64يخاف �أن ين�سى و�أن
ت�ضيع تف�صيالت هذه الثورة التي
انتظرها طويالً ،هو الأربعيني الذي
ينتمي �إلى جيل خيبات
الثمانينيات .هاج�س التدوين ي�سكن
الكاتب .يراقب وي�سجل وال يهمل
تف�صيالً ،وال يكترث لعمله ك�أديب.
فهو منذ اليوم التالي من بدء الحراك
ال�شعبي المطالب ب�سقوط نظام
ح�سني مبارك ،يقرر �أن يكتب في
مدونته في ''الفاي�س بوك'' ما
ي�شاهده ب�أم العين ''ا�ستباق ًا لفعل
الذاكرة'' (�ص  ،)88فهو يعي �أنه
�أمام حدث تاريخي .ومع �أنه ال يكاد
ي�صدق ما يراه� ،إ ّال �إنه ي�صر على
الكتابة والم�شاركة .وال يخفي

خريف

2011

الكاتب �إعجابه ب�شباب الثورة
وده�شته �أمام �إبداعاتهم�'' :شعاراتهم
ب�سيطة وجذرية وبال ح�سابات،
تحذف الترهل والرطرطة من
�أمامها'' (�ص  ،)8لكنه يكتب ب�أ�سف:
''كان البع�ض من محترفي العمل
ال�سيا�سي يرون �أن ه�ؤالء ال�شبان
ي�صرون على المبيت
مجانين .كيف ّ
في الميدان دون تخطيط م�سبق؟''
(�ص  .)8ردة فعل ق�سم من المثقفين
جعلته ''�صامت ًا ويائ�س ًا وهارب ًا �إلى
الفن� ،أغار من ه�ؤالء ال�شباب الذين
ك�سروا حاجز الخوف الم�ستحيل،
ت�صور عالم
�أغار من قدرتهم على ّ
�آخر ،ومن قدرتهم على البدء في
تنفيذه ،وهو ما لم يكن متاح ًا لي''
(�ص .)44
ينقل بالتف�صيل م�شاهداته عن
الثوار والمتاري�س .يردد كلمات
ال�شاهد'' :ر�أيت''�'' ،شاهدت'''' ،ر�أيت
بعيني'' .تنقل عيناه ما تراه ككاميرا
متنقلة بين الح�شود والميدان
وال�شوارع المتفرعة منه .ينقل كيف
�شاهد ال�شارع ينظّ م نف�سه في
المتاري�س ،وطريقة التوا�صل بين
الثوار ،وكيف ابتكروا �إ�شارات
و�أ�صوات ًا للتوا�صل من �شارع �إلى
�شارع ،ومن �أول الميدان �إلى �أق�صاه
(�ص  .)58ير�صد من ال�شرفة
تحركات �شارع ق�صر النيل منذ
ال�صباح وفنجان القهوة بيده يراقب
من هناك ومن هنا ،وحين ينزل �إلى
الميدان يلتقي بالأ�صحاب
والمعارف والأ�صدقاء .يالحظ باعة
ال�سجائر وال�سوداني وال�سندوي�شات.
عين الروائي تتفتح على واقع �أجمل

من جميع الأدبيات والق�ص�ص.
ن�ستمع معه �إلى �أ�صوات الميدان
ون�شم روائحه ،ك�أننا ن�ستعيد ال�صور
�سمرتنا �أمام ال�شا�شات طوال
التي ّ
ثالثة �أ�سابيع ،ونردد ال�شعارات التي
ابتكرتها الح�شود و�ألهمتها ن�شوة
الثورة (�ص  .)85 – 84كان هناك
وعي ب�أن النظام �سيخرج �أ�شد
�شرا�سة ،و�أنه �سي�سعى لالنتقام من
معار�ضيه .الفتة تذكر �أن ''�أن�صاف
الثورات �أكفان ال�شعوب'' ،و�أُخرى �أن
''�شعب ًا ي�صنع ن�صف ثورة يحفر قبره
بيده'' (�ص  .)45الكاتب ي�ؤكد �أن
''الثورة ذات طابع وطني وتمثل
كامل الطيف الوطني ،و�أن �سر قوتها
هو التعدد'' (�ص ّ � .)45أما الإخوان
فكثر ''ي�سيرون جنب ًا �إلى جنب مع
باقي االتجاهات'' (�ص .)65
يدون الكاتب ما يراه ،ويحاول
�أن ير�صد �أمنيات ق�سم من الح�شود،
وخلفياته االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ،ف�شباب الثورة ،بح�سب
ما يقول (ويحلم)'' ،يريدون �إن�شاء
دولة ديمقراطية حديثة تحترم
القانون وتقوم على م�ؤ�س�سات
حقيقية'' (�ص .)47
يعترف ب�أنه �شعر باالرتياح حين
ر�أى كاميرا ''الجزيرة'' المزروعة في
الدور المطل على الميدان'' ،فهذه
الثورة التي انطلقت اعتماداً على
الو�سائط الحديثة'' ،كما يقول'' ،تظل
في حاجة لهذه الو�سائط في
متحجر وال
معركتها �ضد نظام
ّ
ي�ستحي ،لكنه يح�سب ح�ساب ال�صورة
التي �سيراها الغرب'' (�ص  .)67وفي
اليوم التا�سع ،يدون ال�شيطي:
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''�أب�صرت دولة ميدان التحرير
المحررة'' (�ص  .)83ال�شباب ينظمون
�صفوفهم ويحاولون الح ّد من جموح
الجماهير �أمام عنف بلطجية النظام.
ي�صرخ �أحد ال�شباب بمتظاهرين في
ميدان التحرير كانوا ي�ستعدون لرمي
الحجارة على البلطجية ب�أن يلقوا
الحجارة �أر�ضاً'' ،فالثورة حري�صة
على �أن تكون '�سلمية' ،وعلى �أ ّال تبد�أ
بالعدوان �ضد البلطجية'' (�ص .)88
ومع الكاتب نعاين عن قرب
المتاري�س التي �شُ ّيدت على مداخل
الميدان موزعة على ال�شوارع،
''مترا�س ق�صر النيل المطل على
ميدان طلعت حرب [ ]....ومن
الناحية الأُخرى [ ]....عند المدخل
الآخر للميدان من ناحية �شارع
طلعت حرب [مترا�س حيث تجمعت]
مظاهرة م�ؤيدة لمبارك'' (�ص – 88
 .)89نبت�سم لل�شعارات التي كتبها
ورددها الثوار في الميدان ،ونعاين
النقا�شات التي دارت مع رفاقه
المثقفين ب�ش�أن الثورة وماهيتها.
فمنذ البداية اختار الكاتب �أن يكون
مع ال�شباب ويثق بهم لكنه يخاف
عليهم ويريد للثورة �أن ت�ستمر .كان
ال�شيطي مع بقاء الثورة في الميدان
ومع تطويرها ،كما كان �ضد �إعادة
انت�شار ال�شرطة التي ان�سحبت من
ال�شوارع ،فهو مع الذين يعتبرون
ال�شرطة ''ذراع النظام للبط�ش
والنهب'' (�ص .)98
يكتب �أن ''على المظاهرة تطوير
نف�سها'' ،فهو يخ�شى من تحويلها �إلى
''حركة مطلبية'' (�ص � .)93شاهد
النا�س ينامون في الخيام وانتابه

القلق �إزاء فكرة عزلة الميدان
وتحوله �إلى ''مولد �شعبي'' (�ص ،)94
لكن ال�شعارات التي يبتكرها الثوار
كل يوم تطمئنه .ففي � 6شباط/
فبراير ،ال�ساعة الثانية من بعد ظهر
يوم �أحد ال�شهيد ،يقر�أ الفتة ظهرت
لأول مرة تقول ''ال تفاو�ض وال
تمثيل �إ ّال بعد الرحيل ...ال حكماء وال
�إخوان ،المطالب في الميدان''
(�ص  .)93كان هذا ''هو ر ّد الميدان
العاجل على ذهاب الإخوان
للتفاو�ض مع نظام فقد �شرعيته''
(�ص .)94 – 93
�إ�صرار الثوار ي�ؤتي ثمره الثالثاء
� 8شباط/فبراير في ''�أ�سبوع
ال�صمود''� ،إذ يعاين الكاتب �أعداد
الح�شود التي فاقت المليونيات
ال�سابقة كلها .جماعات من �شرائح
متعددة :محامون ،و�أ�ساتذة
جامعات ،وعمال يتحدثون عن
الت�أميم�( ...ص  .)107ويلخ�ص
الم�ؤلف لنا �أهم ما ورد في خطابات
ذلك النهار ،ويعلّق على ال�شعارات
يف�ضل
ويختار الأف�ضل منها .وهو ّ
�شعار ''كفاح ال�شعب الم�صري'' على
''كفاح الطبقة العاملة'' (�ص ،)110
ويعطي ر�أيه في الإخوان الم�سلمين
وينقل بع�ض التطورات ال�سيا�سية.
في � 9شباط/فبراير ،قبل انت�صار
الثورة بيومين ،يكتب ال�شيطي �أنه ال
ي�صدق �أن ''هذا ال�شيء الذي يجري
ويعبر عن
هو ثورة'' (�ص ّ ،)121
هواج�سه و�أحالمه بـ ''دولة مدنية
حديثة ،وبرلمان حقيقي ،وحكم
ديمقراطي'' (�ص  .)121خياله
ي�أخذه بعيداً ،لكنه يخاف ،وهو
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ي�شاهد تدفق متظاهرين يحملون
الأعالم والالفتات ،من �أن يتحول
الميدان �إلى مزار للنزهة والتقاط
ال�صور التذكارية (�ص  .)123يعدد
�أخطاء ال�سلطة ور�أيه بالديكتاتور
(�ص  ،)124ويذهل له�ؤالء النا�س
الذين في الميدان ''هم َمن خ�ضع
طوي ًال وداهن وهادن وتملّق وانحنى
�أمام الريح ...ك�أنما يعتذرون عن
�سنوات �صمتهم'' (�ص – 124
 ،)125فيفيقون من غيبوبتهم،
ويكت�شفون ذواتهم.
وعلى الرغم من الي�أ�س الذي كان
ينتابه حين يغيب عن التظاهرة،
ف�إن هذا ال�شعور يزول حين يعود
�إليها ويراها ''في كامل عنفوانها
ك�أنها بد�أت للتو'' (�ص ،)125
''فتزيل هواج�سي حول التاريخ
الدامي للثورات العظمى المجه�ضة''
ويعبر عن
(�ص ّ ،)126 – 125
م�شاعره وخوفه و�أمله ويتعجب من
الح�شود التي تتغير وتتلون ،ومن
الجماهير التي تدخل �إلى التظاهرة
''كما لو كنا في عيد'' (�ص .)126
''عبقرية هذه الثورة الم�صرية �أن
الكل قائد حتى َمن ح�ضر و�شارك
لمدة دقائق'' (�ص � ،)127إنها
عبقرية ب�سيطة ''كالماء والهواء''
(�ص .)135

كارمن �أبو جودة

باحثة و�صحافية لبنانية

