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  يف ندوة مبكتبة اإلسكندرية
  أكادمييونهام اليت روج هلا البعض ودعمها  يناير حطمت الكثري من األو٢٥ثورة : إمساعيل اإلسكندراين

  متام القمع الذي شهدناه يف عهد النظام السابق أزال اخلوف لدى املصريني
   واألمية والفقر من حتديات الثورةةفلول النظام السابق وأمن الدولة واستيعاب التيارات اإلقصائي: أمحد زايد

بالتعاون مع املنتدى األديب الفكري الذي يقوم   وحدة الدراسات املستقبلية مبكتبة اإلسكندرية،تنظم –  مارس٤اإلسكندرية يف 
م اليت  ندوة حول األوهام اليت خلقتها الثورة واألوها، مساء أمس اخلميس، السكندريعلى إدارته وتنظيمه جمموعة من الشباب

 .؛ الباحث السياسي والناشط أمحد زايد؛ الباحث يف احلركات االجتماعية،الناشط إمساعيل اإلسكندراين مبشاركة ،حطمتها

 يناير، أن أوهاماً كثرية ترددت ٢٥من بني ما أمثرته ثورة الشعب املصري اليت اندلعت شرارهتا ظهر الثالثاء وقال اإلسكندراين إن 
رغم تراكم هذه األوهام عرب السنني، سواء بشكل مؤسسي وأضاف أنه .  زيفهاتبنيمتر أيام قليلة حىت تبددت و قبل هذا التاريخ مل
 أن هناك حقاً  أثبتاق من دالئل على أن تلك األوهام حقائق وأمر واقع إال أن الالفت للنظر أن كل ما كان يس،أو بطريقة عفوية
 . به باطلكثرياً ما أريد

هام املتبددة مل تكن جمرد انطباع ساد يف وسط معني من شرائح اجملتمع املصري، بل كانت أعمق من ذلك األووأشار إىل أن 
نها ما روجه املنتسبون ملا يسمى وأرسخ، فمن تلك األوهام ما عرض يف أوراق حبثية ومت التدليل عليه بشكل أكادميي ومنهجي، وم

ن حيترفون اإلعالم وتكوين ثقافة اجلماهري، ومنها ما مت التواطؤ على بثه وتروجيه  سواء بالنشر أو التربية الفكرية ملالنخبة املثقفة
  .ة االجتماعية والثقافية املختلفةوتدعيمه بوسائل التنشئ

أثبتت الثورة املصرية، ومن وحصر اإلسكندراين األوهام الرئيسية يف عشرة؛ أوهلا أن املباركة األجنبية شرط التغيري يف مصر، حيث 
 تذبذب موقف الواليات املتحدة، وكان ا التونسية، أن التغيري الشعيب ال حيتاج إذناً وال تصرحياً من أية سفارة، بل يفرض نفسهقبله

أما الوهم الثاين الذي حطمته الثورة، وفقا لإلسكندراين، فتمثل يف القول بأن  .ع املصري، ال العكستبعاً ملوجات احلراك يف الشار
 نظرة ٢٠٠٥  عامانتشرت يف األدبيات األكادميية والفكرية منذسي هو السبب وراء تأخر التغيري؛ حيث غياب البديل السيا
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تشاؤمية ملستقبل مصر واحتمالية التغيري السياسي الدميقراطي فيها، وذلك بعد فوز مجاعة اإلخوان املسلمني خبمس مقاعد الربملان 
أشكاالً حتتية من احلراك أنتج تمع املصري  اجمل إال أن. وكأن ال ثالث هلماوظهور االستقطاب بني احلزب الوطين وبني اجلماعة

 يف النهاية إىل ثورة شعبية عارمةوالنشاط خارج األطر واملؤسسات السياسية التقليدية راكمت من تأثريها وخرباهتا اجلمعية مبا أّدى 
  .حتققت فيها السلمية والدميقراطية وقمة الرقي والتحضر

 يناير أجهضت املزاعم القائلة بأن الشعب املصري لن يثور وأن اإلصالح أنسب لثقافتنا ولشخصيتنا، ٢٥ن ثورة وشدد على أ
 من ك فاعليات الثورة امليدانية يدر يفكل من شاركإضافة إىل الترويج لفكرة أن األمية وقلة الوعي اجلماهريي تؤخر التغيري؛ إذ إن 

ركني أن أبسط الناس كانوا على وعي تام باملطالب الكلية والتفصيلية، وأن التفاوت يف مشاهداته وحواراته مع غريه من املشا
  . بل برؤاهم الشخصية اليت تتفاعل مع املستجدات،مطالب األفراد مل يكن مرتبطاً مبستواهم التعليمي أو االجتماعي

ال توجد  األوساط األكادميية واملتمثل يف أنه  يناير أثبتت افتعال الوهم الذي نشرته٢٥وأكد إمساعيل اإلسكندراين أن ثورة 
وأضاف أن األحداث . ؛ حيث جتاوزت الثورة املؤسسة واستغنت عن القيادةحركات اجتماعية قوية وال مؤسسات تقود التغيري
ية االجتماعية  الظاهري من أسباب تأخر التغيري ألهنا ترتبط بالسلبالتدين" لوثة"أسقطت كذلك ومها سادسا، والذي كان يدفع بأن 

التدين، رغم التنوع املصري واإلنساين اهلائل " مظاهر"مشاركة كافة مفردات وعناصر والسياسية؛ إذ مل يغب عن أي متابع للثورة 
  .بل إن التدين كان دافعا للبعض للثورة على النظام السابق. الذي ساد

لو كان   منّوًها إىل أنه، الطائفي يف مصر يعوق التغيري الدميقراطي السلمي"الغل"ولفت إىل أنه من األوهام اليت حتطمت أن 
 يناير نفت ٢٥كما أن ثورة .  حقيقياً لكان مقوضاً ألي حراك مجاهريي واسع من أجل التغيري الدميقراطي املدين"الكابوس الطائفي"

قة الوسطى هو اجلوهري يف إحداث أي تغيري؛ حيث كانت ، وأن دور الطبمقولة أن الثورة الوحيدة احملتملة يف مصر هي ثورة جياع
اإلسكندراين األوهام اليت أسقطتها الثورة بذلك الذي كان يرى أن دولة القمع واختتم  . يناير عصّية على التصنيف٢٥ثورة 

ء إخواهنم الشهداء أو هذا أول األوهام وأسرعها تبدداً حينما حمته أيدي املتظاهرين املضرجة بدماحمصنة ضد التغيري؛ إذ كان 
 أقوى من أية رقابة أمنية  متوغلة ومتغلغلة لدرجة جعلت الرقابة الذاتية يف أحيان كثرية كانت البوليسيةوأشار إىل أن. املصابني
  مبا، نائب رئيس معهد السالم األمريكي، أن يصف النظام املصري بأنه مقاوم للزالزل؛وصل األمر بستيفن هايدميان، حىت مؤسسية
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واقتبس القول املأثور بأنه  . بقاءه ما يضمنيعين أن لديه من مقومات امتصاص الضربات االحتجاجية واستيعاب احلركات السياسية
، ليدلل على أن متام القمع الذي شهدته البالد يف عهد النظام السابق، أدى إىل زوال اخلوف "ليس بعد متام الكمال إال النقصان"

  . الشارع إلسقاط النظام، ونزوهلم إىللدى الناس

أحد أهم أسباب جناح الثورات هو تغلغل الفساد والتصرفات القمعية لألنظمة، الفتا من جانبه، أكد الباحث والناشط أمحد زايد أن 
 املضادة وأوضح أن مفهوم الثورة .إىل أن الدول العربية متشاهبة إىل حد كبري، مما يؤشر إىل احتمال انتقال الثورة إىل العديد منها

وأضاف . موجود دائما يف مجيع الثورات؛ حيث حتاول فلول األنظمة البائدة القتال ضد الثورة، فهو صراع مصاحل وكيانات ودول
القضاء على النظام، وإنشاء نظام معتدل توافقي جديل، وعدم حكم الثوريني، وحكم الثوريني : أن الثورات عادة ما متر مبراحل؛ هي

  .وري، والصراع بني الثوريني والنقاهة الثورية، وأخريا استقرار النظام اجلديدوتطبيق الفكر الث

ونّوه إىل أنه من األوهام اليت روجها النظام السابق أن الرقابة الدولية على االنتخابات تدخل يف شأننا وضد مكانتنا، وأن هناك 
ن هو ضد النظام، وأن مصر لديها خصوصية الدولة املركزية فصل بني السلطات، وفكرة اإلساءة إىل مسعة مصر اليت يتهم هبا كل م

  .مما حيتم النظام الرئاسي، وأننا غري مؤهلني للدميقراطية

 يناير هي ثورة شباب؛ بل هي ثورة شعب أشعلها الشباب، وأن الثورة قضت ٢٥كما عدد زايد األوهام الثورية؛ ومنها أن ثورة 
فلول النظام السابق وجهاز أمن الدولة، والتيارات :  وقال إن الثورة تواجهها حتديات؛ منها.على االختالفات اإليديولوجية، وغريها

  .اإلقصائية وكيفية استيعاهبا، واألمية واجلهل والفقر، واملطالب الفئوية، والقبلية أو العائلية يف االنتخابات وشراء األصوات

املستقبلية ملبادرات ومشروعات لتوسيع الثورة أفقًيا ودراسة أبعادها يذكر أن هذه الندوة تأيت يف سياق تنفيذ وحدة الدراسات 
وتطمح هذه املبادرات إىل استقراء آفاق املستقبل املصري الذي يتبلور . املختلفة وتسليط الضوء على املواضيع املهمشة واحملورية

القوة وشكل املؤسسات املختلفة يف اجملتمع املصري  إىل املشاركة يف إعادة تشكيل عالقة السلطة وباإلضافةاآلن من خالل الثورة، 
  .وصياغة دور الدولة والنظام السياسي


