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 عشر سنوات ىلع ثورة يناير: أحالم تراوح مكانها! 
 أسماء شكر

ولكن مع اقتراب نسائم الربيع العربي وبعد   ؛أحيانا تعجز منا الكلمات عن تسجيل التاريخ لثقل ما شهدناه وعايشناه 

انتهاء العشرية األولى للثورة املصرية التي تحول مناخها إلى شتاء قارس أهلك وأتعب كل من شارك فيها وكل من ردد 

هتاف الثورة املوحد "عيش، حرية، كرامة إنسانية". ومع التأكيد على الحاجة امللحة الستكمال الثورة املصرية، علينا 

التشويه   أن محاوالت  كل  رغم  املجيدة،  الثورة  هذه  أبناء  التحرير،  ميدان  أبناء  به  قام  الذي  الوطني  الدور  نبرز 

 واألزمات التي تعرضوا لها. 

في   التحرير  ميدان  إلى  والزحف  للخروج  الثورة  دعوات  ينس ي  أن  يستطيع  الذي  الذي 2011يناير    25فمن  من  ؟ 

تح كانت  التحركات  أن  ينس ي  أن  نظمتها حركة شباب  يستطيع  بحتة  وشباُب   6ركات شعبية  كفاية  وحركة  أبريل 

اإلخوان املسلمين وكذلك مجموعات من الشباب املستقلين عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر، والتي 

كان من أشهرها مجموعة »كلنا خالد سعيد« و»شبكة رصد«، ثم أعلنت بعد ذلك أغلب القوى السياسية املشاركة  

 في التظاهرات حتى تحقيق األهداف واملطالب. 

وال ننس ي املشهد الثوري خارج القاهرة، فقد خرجت الحشود متجمعة في امليادين الكبرى بشتى املحافظات، مثل  

املنفذ  بالزقازيق، وميداني  بالسويس، وميدان عرابي  األربعين  باإلسكندرية وميدان  إبراهيم  القائد  ساحة مسجد 

يوط وميدان الشونة في املحلة، وميدان الشهداء في بورسعيد، وميدان الثورة باملنصورة... وغيرها  وعمر مكرم في أس

 من امليادين. 

 الخاسر األول من الثورة
نظرا لعدم اكتمال ثورة يناير حتى اآلن، فإن هناك العديد من الخسائر التي تتفاقم مع مرور الوقت؛ ولكني اعتبر 

سر األول على قائمة الخسائر للثورة املصرية سواء قبل االنقالب أو بعد االنقالب، شباب الثورة أنفسهم هم الخا

في   واالنتخابات  التحالفات  فترة  من  بداية  السياس ي  املشهد  أكده  ما  كل 2011وهذا  بين  الفجوة  اتسعت  ، حيث 

تكوين   يتمكنوا من  يأخذوا فرصتهم، فلم  لم  إلى أن شباب الثورة  باإلضافة  لهم األطراف وقتها،  تتوفر  أحزاب ولم 

 فرص املنافسة العادلة مع الكيانات صاحبة الشعبية آنذاك. 
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رفضه   حال  في  العسكري  للنظام  سهال  هدفا  صار  الذي  الثورة  لشباب  األكبر  الكابوس  فكان  االنقالب  بعد  أما 

أو خارجها، داخل مصر  الهروب سواء  الشباب  االنقالب؛ فكان مصير هؤالء  والتطبيع مع  القتل    لالستقطاب  أو 

واالعتقال واإلخفاء القسري، أو الرضوخ واالعتراف باألمر الواقع؛ بل وصل حال البعض للعمل مع األجهزة األمنية  

 التي ثاروا ضدها في ميدان التحرير. 

 هل كفر شباب الثورة بمطالبهم السابقة؟
املتغيرات على شريحة شباب ال نستطيع أن نتحدث عن هذه النقطة بشكل تفصيلي خاصة بعدما طرأت العديد من  

التي أكتب فيها هذه السطور، فما حدث خالل السنوات العشر على  التنحي وحتى اللحظة  الثورة بدءا من لحظة 

 ألبعد الحدود.  
ً
 شباب يناير كان فجا

 مما حدث أنه مع كل ذكرى لثورة يناير يبدأ الصراع من جديد بين من أضاع الثورة ومن تعاون 
ً
مع   بل األسوأ أيضا

النظام العسكري ومن طّبع مع النظام لإلطاحة بأول حكومة منتخبة؛ ويتحدث كل طرف بأنه صاحب الثورة، "كلٌّ  

 يّدعي وصال بليلى، وليلى ال تقر لهم بذاك"، وتتجدد االتهامات املوسمية بال فائدة. 

فروضة واالنتهاكات التي لم تنتِه، مازال النظام يدرك عدم تغلبه على الشباب حتى اللحظة. فرغم القبضة األمنية امل

 يخش ي النظام من العنصر الشبابي حتى من فكرة التجمعات الشبابية وان كانت على املقاهي. 

بشهرين حمالت موسعة إلغالق مقاهي وسط البلد، بدعوى وقوع  2013حيث شنت قوات األمن بعد انقالب يوليو 

ب املقاهي آنذاك، وتحولت مقاهي تلك املنطقة عن دورها مخالفات وعدم وجود تراخيص، األمر الذي نفاه أصحا 

 2011السياس ي والثقافي إلى خوف وسكون حذر بعدما كان لها دور بارز في تشكيل الوعي السياس ي للشباب قبل ثورة  

 وقبيل االنقالب. 

 أحالم تراوح مكانها
بعض رفقاء الثورة بين الحاكم واملحكوم رغم اإلخفاقات والتدخالت اإلقليمية والدولية املضادة والتطبيع الهادئ ل

والضغوط االقتصادية وما تبعها من بطالة وتهميش وفقر ومخاوف أمنية وتداعيات اجتماعية غير مسبوقة على 

 املجتمع املصري وقتل واعتقال وهجرة خالل العشر سنوات األخيرة إال أن أحالم يناير تراوح مكانها حتى اللحظة. 
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القول  نستطيع  إننا  عمن   بل  باحثة  وامليادين  الشوارع  وتجوب  املصريين  نفوس  في  تسكن  مازالت  يناير  روح  بأن 

يستطيع أن يبعث فيها األمل من جديد؛ وهذا ما نشاهده في دعوات التظاهر املتكررة على مدار السنوات املاضية؛  

املتظاه بإقبال  ُنفاجأ  في كل مره  أننا  إال  الدعوات،  ثورة فرغم صعوبة وخطورة وعشوائية  رين الستكمال مطالب 

 يناير. 

 مؤشرات ضعف النظام الحاكم يف مصر 
واجه النظام املصري ثورة يناير وما تبعها من تظاهرات مطالبة بالتغيير منذ اللحظات األولى باالعتقاالت واملواجهات  

البالد في أزمات اقتصادية   املباشرة والغير مباشرة رافضا أي احتمالية لفكرة التغيير االجتماعي والسياس ي، مما أنهك

وأمنية وحالة واضحة من الوهن السياس ي، األمر الذي دفع النظام املصري لالرتماء في أحضان األنظمة الديكتاتورية 

الكارهة للثورات، وعلى رأس تلك األنظمة النظام اإلماراتي والنظام السعودي اللذان كان لهما الدور اإلقليمي األبرز  

 ظامه والبطش بالثوار واملعارضين. في دعم السيس ي ون

تيران وصنافير  جزيرتي  بيع  ننس ي  وال  في مصر؛  املشاريع  من  العديد  على  السيطرة  من  اإلمارات  ن 
ّ
مك الذي  األمر 

للسعودية. لم يكتفي النظام املصري بطلب الدعم السياس ي واملادي من تلك الدول، بل سعى مهروال لتمرير التطبيع  

املن في  "إسرائيل"  تحوالت مع  أي  ملنع  خارجية  حماية  مظلة  تأمين  بهدف  والغرب  أمريكا  ود  لطلب  وذلك  طقة، 

 اجتماعية داخلية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير سياس ي في نهاية املطاف. 

من  العديد  في  تسببت  والتظاهرات  االحتجاجات  ملواجهة  املصري  النظام  عليها  اعتمد  التي  السياسات  هذه  كل 

في تدهور املكانة اإلقليمية ملصر. فبعد أن كانت القاهرة صاحبة األزمات الداخلية ف  
ً
 رئيسيا

ً
ي مصر، وكانت سببا

الدور الريادي في منطقة الشرق األوسط والوطن العربي، تآكل موقع ودور مصر اإلقليمي بشكل سريع لصالح دول 

 أخرى، أبرزها دولة اإلمارات. 
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 وبعد...
ة والفساد، هو حق أصيل للشعوب، خاصة إذا ما بلغ االنتقاص من الحقوق  إن الثورات على األنظمة الديكتاتوري 

 ال يمكن السكوت عنه كما هو الحال في مصر اآلن. وفكرة استكمال مطالب الثورة واقعة ال محالة؛   والكرامة
ً
حدا

 فهذه قاعدة قديمة، ِقدم اإلنسان على ظهر األرض، ولكن األمر مسألة وقت فقط. 

مة املصرية هي استكمال مطالب ثورة يناير وال بديل عن هذه الخطوة حتى ولو بعد عشر سنوات. الحل الوحيد لألز 

فقراءة ِسَير الثورات عبر التاريخ تؤكد أن هذه التحديات والصعوبات كانت متكررة؛ فالثورة الفرنسية على سبيل  

العا والحريات  الحقوق  مجال  في   
ً
كبيرا  

ً
إلهاما كلها  أوروبا  ألهمت  مدار املثال  على  عاشتها  التي  التحديات  رغم  مة، 

روسيا في مرحلة من الحرب  1917سنوات، والتي دفع ثمنها العديد من األبرياء؛ وأدخلت أيضا الثورة البلشفية عام 

 األهلية واالقتتال واالغتياالت، إلى أن نجحت فيما بعد. 

في الثورة املصرية بكل أطيافهم وأعمارهم ومعاناتهم والتحديات التي واجهوها أن ال يسمحوا بكتابة  فعلى من شاركوا  

نعي لثورة يناير؛ فاالنتفاضات والثورات في مصر قد تتأخر في تحقيق أهدافها، لكنها ال تنهزم أبدا ولن تموت؛ والذين 

 صاف الثورات مقابر للشعوب!يصنعون أنصاف الثورات ال يفعلون شيئا سوى حفر قبورهم، فأن
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