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ورد كاسوحة *

ربط حلقات الثورة ببعضها

ً
م ـ ّـرت قـبــل أسـبــوعــن أو أك ـثــر قـلـيــا الــذكــرى
ال ـســادســة ملــوجــة يـنــايــر ،وه ــي ذك ــرى تحمل
ً
ً
فــي طـ ّـيــاتـهــا مــدلــوال رمــزيــا هــائــا ،إن لجهة
ّ
ارتـبــاطـهــا بحجم اإلن ـجــاز ال ــذي تـبــدد الحقًا
املستمرة ّ
ّ
ضد اإلخوان
في معارك االستنزاف
وال ـج ـي ــش ،أو ل ـنــاح ـيــة اق ـتــران ـهــا بــاألس ـمــاء
وال ـع ـنــاويــن ال ـتــي م ـ ّـي ــزت ال ـت ـجــربــة املـصــريــة
عن سواها ،قبل أن تندثر هي األخــرى تحت
ط ـب ـق ــات ال ـت ــاع ــب األمـ ـن ــي وال ـب ـي ــروق ــراط ــي
بالرموز .في الحالتني ّ
ثمة رغبة في إحــداث
قطيعة مع هذه املرحلة ،وقد ظهر ذلك ّجليًا
من خالل طمس الحالة الرمزية التي مثلتها
رسوم الغرافيتي ،بحيث ال يعود ممكنًا بعد
ّ
محوها الربط بني الرسم والحدث الذي يدل
عليه أو يؤرشف له .هذا ال ّ
يعبر عن القطيعة
ِ
ال ـتــي ي ـقــودهــا ال ـن ـظــام م ــع املــرج ـع ـيــات الـتــي
أت ــت ب ــه ف ـح ـســب ،ب ــل ي ـن ــزع ال ـشــرع ـيــة أيـضــا
عــن القطيعة األول ــى والتأسيسية مــع نظام
م ـبــارك ،ويـعـيــد االعـتـبــار إل ــى سلسلة كاملة
من املمارسات ّ
ضد املجهود الذي ُبذل لربط
حلقات الثورة املختلفة.

عبر هــذه املـمــارســات يـحــاول الـنـظــام تدمير
السياق ،ومنع التراكم الذي أحدثته النضاالت
املختلفة الستعادة الحقوق واملكتسبات على
مرحلتني .هنا تلعب الــرمــوز واألمـكـنــة دورًا
أساسيًا في استعادة املشهدية التي اندثرت
أو تكاد ،فهي الرابط الفعلي واملوضوعي بني
أحداث ال يجمع بينها إال وقوعها في سياق
ّ
تطور الفعل االحتجاجي ،وانتقاله من مرحلة
إلى أخرى .هكذا تصبح إسهامات رموز مثل
عــاء عبد الـفـتــاح ،ن ــوارة نـجــم ،سـنــاء سيف،
م ـح ـمــود بـ ــدر ،أح ـم ــد دومـ ـ ــة ...إل ــخ أســاسـيــة
فــي فـهــم الـعــاقــة ال ـتــي تــربـطـهــم بــالـحــدث أو
ّ
بــامل ـكــان ،جــاعـلــة مـنــه مـحــطــة أســاس ـيــة على
طريق «نضوج الثورة» و«تعافيها» .ويمكن
إي ــراد أمثلة عــديــدة فــي هــذا الـسـيــاقّ ،
أهمها
أح ــداث شــارع محمد محمود بــن املحتجني
ووزارة ال ــداخ ـل ـي ــة فـ ــي ع ـ ــام  ،2011وال ـت ــي
كــانــت بـمـثــابــة اخـتـبــار لطبيعة الـعــاقــة بني
«ال ـث ــوري ــن» وال ـن ـظــام االن ـت ـقــالــي ال ــذي ق ــاده
املجلس العسكري بعد ّ
تنحي مبارك .في هذه
املعركة اتضحت للمحتجني نــوايــا اإلخــوان

ّ
ال ــذي ــن ف ــض ـل ــوا ع ـقــد ت ـس ــوي ــات م ــع الـسـلـطــة
جانب حلفائهم
العسكرية على الوقوف
إلى ّ
في الثورة ،وهو خروج ّ
عجل بفض التحالف
معهم ،وبإيجاد صيغة تسمح ّبمواجهتهم
ميدانيًا في حــال انتقلوا إلــى صــف السلطة.
لم يكن ممكنًا فعل ذلــك بــدون وضــع العالقة
معهم على املـحـ ّـك واخـتـبــارهــا ميدانيًا على
مرحلتني (في أحداث محمد محمود ومجلس
َ
املكتسبة من هاتني
الوزراء) ،وبفضل الخبرة
املحطتني استطاعت «الثورة» نقل املواجهة

تلعب الرموز
واألمكنة دورًا أساسيًا
في استعادة المشهدية
التي اندثرت أو تكاد

بـ ــأدوات مختلفة إل ــى قـصــر االت ـحــاديــة (فــي
أواخــر عام  )2012حني نزلت قواعد اإلخــوان
الشعبية ملــواجـهــة املحتجني عـلــى «اإلع ــان
الدستوري» الــذي أصــدره محمد مرسي .في
هــذه املــواجـهــة سقط أكـثــر مــن شهيد بينهم
الـصـحــافــي ال ـش ـجــاع الـحـسـيـنــي أب ــو ضيف،
وبسقوطهم ش ـهــداء إل ــى جــانــب مــن سبقهم
فــي أح ــداث يناير ومحمد محمود ومجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أعـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـث ـ ــورة رب ـ ــط امل ــواجـ ـه ــات
املختلفة مــع السلطة س ــواء كــانــت عسكرية
ّ
أو دينية ،وبالتالي عجلت بصياغة سردية
تربط بني ّ
تطورات الثورة املتالحقة ،بحيث ال
يكون هنالك تعارض بينها حتى لو اختلفت
ه ــوي ــة ال ـفــاع ـلــن فـيـهــا ب ــن مــرح ـلــة وأخـ ــرى.
اس ـت ـمـ ّـر ذل ــك حـتــى ت ــاري ــخ  30يــونـيــو 2013
حــن خرجت القواعد الشعبية التي قادتها
ّ
حركة تمرد (وجلها من الطبقتني ّ الوسطى
والفقيرة) لتطالب الجيش بالتدخل إلنهاء
حكم اإلخوان.

دور الجيش في الداخل

هـنــا تـغـ ّـيــرت طبيعة «الـفـعــل االحـتـجــاجــي»،
وانتقلت بفعل املوقف املشترك تجاه اإلخوان

ّ
من الصعب قيادة اعتراض ّ
جدي على أداء السلطة التي يتولها السيسي (أيه بي أيه)
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ماهو مصير السلطة االشتراعية إذا لم يتم االتفاق على
سعيد َّ
الصباح *
يدور هذا السؤال في أذهان الغالبية الساحقة
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـس ـبــب قـ ــرب ان ـت ـه ــاء والي ــة
املجلس النيابي الحالي املمد له ،وقرب موعد
االسـتـحـقــاق اإلنـتـخــابــي .وإن املـتـتـبــع ملسار
ال ـحــوار حــول مـشــاريــع الـقــوانــن االنتخابية
يالحظ بأن هناك فريقني يرفضان «النسبية»
وهما «الحزب التقدمي االشتراكي» و»تيار
ُ
ظهر الفريق الثاني هذا األمر
املستقبل» ،وال ي ٍ
صراحة ،بل إنه يداور ويناور ويتلطى خلف
الرفض الصريح لوليد جنبالط! وفي املقابل،
ف ــإن «ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر» و»حـ ــزب الـلــه»
و»حركة أمــل» يطرحون «النسيبة الكاملة»،

لـكـنـهــم أبـ ـ ــدوا االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـق ـبــول ب ـقــانــون
«مـخـتـلــط» يجمع مــابــن النسبي واألك ـثــري
مــراعــاة لخاطر «اإلش ـتــراكــي» و»املستقبل».
أمــا «ال ـقــوات» ،فإنها فــي الخفاء تريد إجــراء
االن ـت ـخــابــات وف ـقــا لـلـنـظــام األكـ ـث ــري ،لكنها
م ـض ـطــرة مل ـســايــرة «ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي» حيث
تبدي االستعداد للسير بالنظام «املختلط».
في ظل هذا الوضع امللتبس ،ماهو مآل هذا
االستحقاق؟ هناك عدة احتماالت وهي:
ً
أوال ،وص ـ ـ ـ ــول األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ع ـلــى
م ـش ــروع ق ــان ــون يـعـتـمــد «ال ـن ـظ ــام املـخـتـلــط»
ما بني النسبي واألكـثــري ،وهــذا احتمال من
ال ـص ـعــوبــة ب ـم ـكــان عـلــى ض ــوء ه ــذه املــواقــف
املتعارضة إلى حد كبير.

ثالث سوابق عمدت فيها
المجالس النيابية إلى
تفويض إصدار المراسيم
االشتراعية إلى الحكومة

ث ــان ـي ــا ،عـ ــدم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى مـ ـش ــروع ق ــان ــون
ان ـت ـخ ــاب ــي جـ ــديـ ــد ،وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي اس ـت ـم ــرار
ً
سريان قانون الـ 60معدال ،وهذا يؤدي إلى 3
احتماالت:
ً
 -1إجراء اإلنتخابات وفقًا لقانون الـ 60معدال
ضمن املهلة القانونية.
 -2الـتـمــديــد ملـجـلــس ال ـن ــواب ال ـحــالــي للمرة
الثالثة.
 -3رفــض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم
الــدعــوة إلــى االنتخابات وهــذا يعني انتهاء
أجل مجلس النواب الحالي.
فهل ي ــؤدي إنـتـهــاء أجــل مجلس ال ـنــواب إلى
ت ـعــذر االشـ ـت ــراع؟ الـ ـج ــواب :يـمـكــن اس ـت ـمــرار
التشريع عن طريق إعطاء الحكومة الحق من

