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تكرس الطالق مع «اإلخوان»
«جمعة الغضب ّ »2

مثلما كان متوقعًا ،جاءت تظاهرات «جمعة الغضب» بنسختها
الثانية أمس ،حاشدة للغاية مع حديث البعض عن مليون ونصف مليون
مشارك في القاهرة وحدها« .اإلخوان» يعودون اليوم إلى منازلهم ،واآلخرون
معتصمون حتى رحيل العسكر عن السلطة

منصات الميدان
معارك ّ

ال للمزايدة vs
ال للعسكر
القاهرة ــ رضوان آدم
كساب
بيسان ّ
هي ثورة مستمرة إذًا .حشود
«ج �م �ع ��ة ال� �غ� �ض ��ب» ال �ث��ان �ي��ة
أو «جمعة العزة والكرامة» نافست من
ح�ي��ث ال �ح �ش��ود ،أم ��س ،ال��ذك��رى األول ��ى
ل�ل�ث��ورة ي��وم األرب �ع��اء امل��اض��ي ،حتى إن
«ب �ع ��ض امل� �س� �ي ��رات ل ��م ت �س �ت �ط��ع دخ ��ول
امل � �ي� ��دان ،ف �ل �ي��س ه� �ن ��اك م ��وط � ُ�ئ ل� �ق ��دم»،
بحسب مسؤولني ميدانيني .ق��در العدد
بنحو مليون ونصف مليون في ميدان
التحرير والشوارع املحيطة به ،من دون
حساب مئات اآلالف في باقي املحافظات.
محاكمة شعبية في قلب امل�ي��دان قضت
بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك،
وزوج� �ت ��ه س � � ��وزان ،ورم � ��وز م ��ن ال �ن �ظ��ام
السابق .أع�لام كبيرة وب��ال��ون��ات ملونة
حملت صور الشهداء ارتفعت في سماء
امل � �ي� ��دان ،وط��ال �ب��ت ب��ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س
امل�ق�ب��ل ق�ب��ل ص�ي��اغ��ة ال��دس �ت��ور ال�ج��دي��د،
مع دعوة البرملان لتشريع قانون يسمح
بمحاكم ث��وري��ة ألرك ��ان ال�ن�ظ��ام ال�ب��ائ��د.
وسط هذا كله ،خرج املجلس العسكري
املرتبك ،الذي اختلق قبل  25يناير رواية
تخويف املصريني من سيناريوات حرق
مصر ،ببيان هزلي يصف من استخدم
هذه الفزاعات بأنهم «مأجورون».
امل �س �ي��رات اآلت �ي��ة م��ن م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ي��زة
ض� ّ�م��ت ع� ��ددًا ك �ب �ي �رًا م ��ن أه ��ال ��ي ش �ه��داء
ال� �ث ��ورة ال ��ذي ��ن رف� �ع ��وا ص� ��ور أب �ن��ائ �ه��م،
وك��ان��وا ضمن مسيرة قدمت من املنيب
وش� ��ارع ال �ه��رم لتلتقي ب�م�س�ي��رة أخ��رى
انتظرت انتهاء صالة الجمعة للخروج
م �ع��ًا م ��ن أم � ��ام م �س �ج��د االس �ت �ق��ام��ة ف��ي
ميدان الجيزة ،لتسيرا في شوارع الدقي
ً
والتحرير ،وص��وال إلى ميدان التحرير،
ع�ل��ى وق��ع ه�ت��اف��ات «ع��اي��زي��ن ن��رج��ع زي
زمان إيد واحدة في امليدان».
وب� ��ال � �ع� ��ودة إل � ��ى ال � �ق� ��اه� ��رة ،ك � ��ان الف �ت��ًا
أن خ �ط �ي��ب امل �ن �ص��ة األك� �ب ��ر ف ��ي م �ي��دان
التحرير ،وهي منصة «اإلخ��وان» ،شدد
ع �ل��ى أن ��ه «ال ن��ري��د م ��ن أح ��د امل ��زاي ��دة»،
إضافة إلى التزام موعد تسليم السلطة
«ال��ذي ح� ّ�ددن��اه» ،على ح��د تعبيره «في
ت�م��وز امل �ق �ب��ل» .ك�ل�ام ع��اك��س ك��ل مطالب
املنصات األخ��رى ف��ي امل�ي��دان بالتسليم
ال �ف��وري للسلطة م��ن ق�ب��ل ال�ج�ي��ش ،في
ظ ��ل اإلدان � � ��ات ال �ت��ي ح�م�ل�ت�ه��ا ال�لاف �ت��ات
والهتافات ألع�ض��اء املجلس العسكري
وال � � �ت� � ��ي وص� � �ل � ��ت إل� � � ��ى ح� � ��د امل� �ط ��ال� �ب ��ة
ب �م �ح��اك �م �ت �ه��م ع �ل��ى «ج ��رائ �م� �ه ��م» ال �ت��ي
ارتكبوها خ�لال املرحلة االنتقالية من
ش �ب��اط امل ��اض ��ي ح �ت��ى ال� �ي ��وم .أك �ث��ر من
ذلك ،فقد نعتت إحدى أكبر الالفتات في
امليدان كل عضو في املجلس العسكري
الحاكم بوصفه «شاهد ال��زور» للمشير
حسني طنطاوي ،في إشارة إلى شهادته
ف��ي محاكمة م�ب��ارك ،حيث أن�ك��ر ص��دور
أوام � � ��ر ل �ج �ي �ش��ه م ��ن ال ��رئ �ي ��س امل �خ �ل��وع
ب ��إط�ل�اق ال ��رص ��اص ع �ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن،

و«ج � �ل� ��اد ال � � �ث� � ��وار» ل �ح �س ��ن ال ��روي � �ن ��ي،
و«خ��ائ��ن ال �ش �ه��داء» مل�ح�س��ن ال�ف�ن�ج��ري،
و«سفاك الدماء» لحمدي بدين...
إذًا ،ك��ان رج��اء ع��دم امل��زاي��دة هو املهيمن
ع �ل��ى س �ل��وك «اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن»؛ إذ
رفعوا الفتة كبيرة موقعة من «تحالف
ال�ق��وى اإلس�لام�ي��ة» إل��ى ج��ان��ب «ال��دع��وة
ال �س �ل �ف �ي ��ة» و«ال � �ج � �م ��اع ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة»
و«ج �ب �ه��ة ال �ح �ق��وق واإلص � �ل ��اح» ،ت��دع��و
إل��ى إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات مجلس ال�ش��ورى
وص�ي��اغ��ة ال��دس �ت��ور ال�ج��دي��د وان�ت�خ��اب
رئيس للجمهورية في املواعيد املحددة
مسبقًا من الجيش .دعوة أخرى حملها
اإلسالميون لـ«منع التخريب والتدمير
وال � �ف� ��وض� ��ى وال� �ب� �ل� �ط� �ج ��ة» ،ع� �ل ��ى غ� ��رار
ت�ح��ذي��رات املجلس العسكري م��ن خطة
إره��اب�ي��ة ل �ـ«ح��رق م�ص��ر» ،ح�ين ق��ال قبل
نحو شهر إن��ه اكتشف ن�ي��ات تنفيذها
ف��ي  25ي�ن��اي��ر .ح�ت��ى إن منصف أح�م��د،
أحد شباب «اإلخوان» املكلف من قيادات
جماعته «ح�م��اي��ة امل �ي ��دان» ،اع �ت��رف في

تحيي الثوار
من على
شرفتها في
املهندسني
أول من أمس
(عمرو مرغي
ـ أ ف ب)
دردش� ��ة م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ب��ال�ف�ج��وة التي
أصبح يالحظها بني شباب جماعته من
جهة ،وشباب القوى الثورية األخرى من
جهة أخ��رى« ،بعدما أصبحنا نبدو في
ع�ي��ون ال�ب�ع��ض ك�م�ج��رد ط�ل�اب س�ل�ط��ة»،
ف��ي م��ا ق��د ي�ك��ون إش ��ارة إل��ى االت�ه��ام��ات
املوجهة إلى جماعته بمهادنة املجلس
العسكري ،في مقابل إجراء االنتخابات
التشريعية بموعدها.

األح � � ��زاب وال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة األخ� ��رى
ذاب � ��ت ت �م��ام��ًا وس� ��ط ال �ح �ش ��ود ال�ك�ث�ي�ف��ة
ألب �ن��اء األح �ي��اء الشعبية (ب�ع�ض�ه��م ك��ان
ي �ش ��ارك ل �ل �م��رة األول � � ��ى) .م �س �ي��رة أخ ��رى
كبيرة انطلقت م��ن مسجد ال �خ��ازن��دارة،
في حي شبرا ،بهتافات وطبول ونعوش
رم��زي��ة ل�ش�ه��داء ال �ث��ورة ،علتها ص��وره��م
الضاحكة .املسيرة اآلتية من حي شبرا
ح��اص��رت مبنى ال�ت�ل�ف��زي��ون امل �ص��ري في

«م��اس �ب �ي��رو» ل �س��اع��ة ك��ام �ل��ة ،ع �ل��ى وق��ع
ه �ت��اف «ال�ش�ع��ب ي��ري��د تطهير اإلع �ل�ام»،
و«ي � ��ا إع �ل��ام ه ��ز ال ��وس ��ط ،ال �ح��ري��ة م��ش
بالقسط» ،باإلضافة طبعًا إل��ى «يسقط
حكم العسكر» و«ي�لا ي�لا ي��ا شباب على
وزارة اإلره� � ��اب» ف��ي إش � ��ارة إل ��ى وزارة
الداخلية .لكن الهتاف البارز في منتصف
ي ��وم أم ��س ك ��ان «ارح� ��ل ي��ا م �ش �ي��ر ...ال��دم
كتير» ،نافسه هتاف آخر هو «مسرحية

الثورة تواجه الفوضى
على عكس كل
ما أشيع سابقًا لم تكن
االحتفاالت بعيد الثورة
فوضوية ،بل جاءت
الثورة لتواجه الفوضى
التي يريد البعض زرعها

الفتاح
وائل عبد ّ
ال �غ �ض��ب وح � ��ده ف ��ي ش � ��وارع
مصر .اختفت جيوش الرعب.
دخ �ل ��ت ج� �ح ��وره ��ا .ال وج ��ود
ل �ل �ب��دالت ال � �س� ��وداء وال ال �ك��اك��ي .جمعة
ج��دي��دة يهندس ال�ث��وار فيها امل��دن التي
ك��ان��ت أس �ي��رة .اخ�ت�ف��ت م�ظ��اه��ر ال�ش��رط��ة
بعد « ٢٨يناير»  ،٢٠١١وتبعها اختفاء
القبعات ال�ح�م��راء وك��ل أش�ك��ال العسكر.
ُ
ه�ك��ذا اس��ت�ب��دل��ت امل��واق��ع ف��ي ع��ام واح��د،
ب �ع��دم��ا ك� ��ان ال � �ث ��وار ي �ه��رب��ون م ��ن أم ��ام
ال �ق �ط �ع��ان ال� � �س � ��وداء .ال � �ه� ��روب اآلن ه��و
االختيار اآلمن للقطعان نفسها.
امل�ل�اي�ي�ن ف��ي ال� �ش ��وارع ي �ه �ت �ف��ون :يسقط
ي � �س � �ق� ��ط ح � �ك � ��م ال � �ع � �س � �ك � ��ر .واأله � � ��ال � � ��ي
ف� ��ي ال � �ش� ��رف� ��ات ي � �ل� � ّ�وح� ��ون ب ��ال�ل�اف� �ت ��ات،
وحناجرهم تلتقي م��ع الهدير املخترق
ً
ل �ل �م��دي �ن��ة ال �ت ��ي ع ��اش ��ت ص �م �ت��ًا ط��وي�ل�ا.
امل�لاي�ين يحملون ن�ع��ش امل�ش�ي��ر وس��ري��ر
املومياء الذي التصق به حسني مبارك.
وت �ت �ح��رك امل �س �ي��رات م��ن أن �ح��اء ال�ق��اه��رة
األرب�ع��ة لتلتقي في امل�ي��دان .كيف أفلتت
ك��ل ه��ذه امل�لاي�ين م��ن حصار آالت الكذب
وال �ت �ض �ل �ي��ل وص �ن��اع��ة ال� �خ ��وف؟ ه��اج��ر
املصريون الكنبة والبالونات الشخصية
وق� ��رروا أن ه��ذا ال�ب�ل��د ي�خ�ص�ه��م .ليسوا
هاربني وال ضيوفًا.
ُ
ال� �ث ��ورة ف�ت�ح��ت ال �ش��رف��ات ،ال �ت��ي أغ�ل�ق��ت
باأللوميتال والحجارة ،وأسوار الحديد.
املصريون كانوا يشبهون شرفاتهم ،إما
ُ
أن ت�ت��رك للتراب ،وأن يأكلها ال�ص��دأ ،أو
تغلق لتوسيع مساحات ستظل ضيقة
ط ��امل ��ا أن ال � �ش� ��ارع ل �ي��س ل� �ن ��ا .امل �ج �ل��س

العسكري ح��اول إغ�لاق ال �ش��وارع ونشر
ال ��رع ��ب م ��ن ال � �ن� ��زول ال� ��ى ال � �ش� ��ارع .أراد
اس� �ت� �ع ��ادة دول� �ت ��ه األم �ن �ي ��ة ل �ي �ك��ون ل�ه��ا
الكلمة في الشارع.
ل��م ي�ك��ن األم ��ن ح ��راس ال� �ش ��وارع ،لكنهم
س� � ّ�ج� ��ان� ��وه� ��ا .ح � � ّ�ول � ��وه � ��ا ال � � ��ى س �ج ��ون
وغ� ��اب� ��ات .وال � �ث� ��وار ح� ��رروه� ��ا .ال �ش �ه��داء
دف� � �ع � ��وا أرواح � � �ه � � ��م وه � � ��ا ه � ��م ي � �ق� ��ودون
مسيرات ّ
تكمل تحرير الشوارع وفتحها
على ميدان الحرية« :على امليدان رايحني
ش �ه��داء ب��امل�لاي�ين» ،ه�ت��اف��ات تعلن أنها
«ث � � ��ورة م � ��وش ح� �ف� �ل ��ة» ،وأن ال �ض �ح��اي��ا
حاضرون ال حاصدي الغنائم.
وه��ا ه��ي «س��ت ال�ب�ن��ات» ح��اض��رة ببهاء
أزرق .ل��م ي��ر أح ��د م�لام��ح وج �ه �ه��ا .ب��دت
م �ج �ه��ول��ة ل �ل �ج �م �ي��ع .ص ��ورت� �ه ��ا ج � � ّ�ددت
ال� �ث ��ورة .ص�ن�ع��ت ف� ��ورًا ف�ي�ض��ان��ًا ي��واج��ه
ج �ب��روت ال �ح��ذاء ال�ع�س�ك��ري .ال�ج�ن��دي ال
يعرفها .يتصرف ضمن ماكينة تتحرك
ّ
بزر في الغرف العالية .لوحة فتاة البهاء
األزرق م�ن�ت�ص�ب��ة ف��ي امل� �ي ��دان ،والف �ت��ات
تضع قائمة سوداء تضم الفرعون النائم
في القفص ،وبقية نظامه الفرعوني ،من
امل�ش�ي��ر ال��ى أع �ض��اء امل�ج�ل��س العسكري:
«امل��رة دي بجد م��وش هانسيبها لحد».
ّ
تعلم الثوار إذن أنه ال أمان ملن اختارهم
ال� �ت� �م� �س ��اح ف � ��ي ب� �ح� �ي ��رت ��ه .ال �ت �م��اس �ي��ح
الصغيرة عجوزة أيضًا .ليس أمامها إال
الكذب.
امل�ج�ل��س ب�ع��د رح �ل��ة ك��ذب ط��وي�ل��ة أخ��رج
بيانًا أول من أمس يحمد الله فيه على أن
مصر مرت بخير من « ٢٥يناير» ،وأنه قد
ظهر كذب املأجورين ،الذين تحدثوا عن
مؤامرة تخريب وحرق مصر .إنه ال يكذب

فقط ،لكنه يصدق كذبته الى حد لم يعد
صانعها .أم��ا ال �ث��وار ،فال
ي��درك فيه أن��ه
ُ
يكتفون بالفتات امللقى م��ن غ��رف كهنة
الدولة القديمة ،ومجمع الديناصورات.
يريدون جمهورية جديدة ال مزيد.
املاليني أمس أربكت الحسابات ،وأعلنت
ف �ش��ل ك ��ل األدوات ال �ت��ي أخ��رج��وه��ا من
دوال� �ي ��ب م� �ب ��ارك :األول� � ��ى ،آل ��ة التضليل
اإلع �ل ��ام� � ��ي ،ال � �ت� ��ي ح� ��ول� ��ت ال� � �ث � ��وار ال ��ى
ش� �ي ��اط�ي�ن ،وال � �ج � �ن � ��راالت ال � ��ى م�ل�ائ �ك��ة.
والثانية ،ماكينات صناعة الخوف من
مخطط حرق البلد واألصابع الخارجية
ّ
للعب بمصير الدولة ،ومخططات إسقاط
ال��دول��ة ال��ى آخ��ر ه��ذه ال�ق��ائ�م��ة ال�ج��اه��زة
وامل� �ح� �ف ��وظ ��ة .أم � ��ا ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،ف��ال �ف �ص��ول
األولى من كتاب صالح نصر عن الحرب
ال�ن�ف�س�ي��ة ،ال �ت��ي اس �ت �ف��اد م�ن�ه��ا املجلس
العسكري في نشر الشائعات وتسريب
امل �ع �ل��وم��ات وص �ن��ع م� ��زاج ع �م��وم��ي ضد
ال �ث��ورة .وال��راب�ع��ة س�لاح «البغبغانات»
الشهير بمستوياته املتعددة من مرددي
ن�ش�ي��د ي�ح�ي��ا امل �ج �ل��س ،وب ��ال ��روح ب��ال��دم
ن �ف��دي امل �ش �ي��ر ،ال� ��ى م��رم �م��ي األس��اط �ي��ر
السياسية .والخامسة أدوات التيارات
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ب��اح �ث��ة ع ��ن امل� �غ ��ان ��م؛ ف�ل��م
ت�ف�ل��ح م �ح��اوالت اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين في
ح�ص��ار الغضب ملصلحة االح�ت�ف��ال ،وال
في الظهور بصورة من يحمي البلد من
ً
ال�ت�خ��ري��ب ،ألن ��ه أوال وب�ب�س��اط��ة ل��م يكن
ه�ن��اك مخطط للتخريب ،كما أن ال�ث��وار
ليسوا خربني ،هم بناة ومؤسسون في
دول��ة ال�ح��ري��ة ،واألده ��ى أن��ه عندما وقع
ت�خ��ري��ب ف�ع�ل��ي م��ن ميليشيات املجلس
ال �ع �س �ك ��ري (ف � ��ي م ��اس �ب �ي ��رو أو م�ح�م��د

