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ة بين مطلع األلفية مدلطبيعة الصراعات السياسية التي شهدتها مصر، في اليحاول المؤلفان، في هذا البحث، رسم الخطوط العامة 
الثالثة وحتى تاريخ كتابة البحث، من أجل تقديم صورة شاملة لمسارات خطابات القوى المختلفة وعوامل صعودها وتراجعها، 
ومعتمدين على الربط بين عدد من النظريات لتقديم تفسير حول ما حدث في مصر. وقد انطلق المؤلفان، في محاولتهما هذه، من 

تند إلى نظرية غرامشي عن المجتمع المدني والهيمنة األيديولوجية، ورؤية آرندت لعالقة العنف بالسلطة في النظم توليفة نظرية تس



 

    قراءة في كتاب 230  
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    بحث في صراع الخطابات في مصر في سنوات الضباب والثورة والدم

الشمولية، ونظرية بورديو عن رأس المال الرمزي، ومفهوم الخطاب عند فوكو، وذلك من أجل الخروج برؤية نظرية تفسر ما حدث 
  .)1(في مصر، خالل هذه المرحلة

ق البحث، يعني المنظومة المعرفية التي يعي الفاعلون في المجتمع المدني من خاللها ذواتهم ومواقعهم ومواقع والخطاب، وف
حلفائهم وخصومهم في الصراع على الهيمنة، ال الوعي باأليديولوجيا أو طبيعة التيار السياسي أو االجتماعي، وهو نوعان: خطاب 

إلى تسويغ ذاته، وأي تشكيك في أصالته، مثل الخطابين الديني والثوري، بينما يحتاج الجزئي كلِّي وآخر جزئي، وأما الكلَي فال يحتاج 
. وكذلك فإن السلطة، )2(لكي يسوغ ذاته إلى اإلحالة على الكلي، مثل الخطاب اإلخواني بالنسبة إلى الدين والثوري بالنسبة إلى الثورة

استخدام العنف إلجبار الناس على الرضوخ إلرادتها، بينما تعني الهيمنة قدر وفق البحث، هي اختزان مشروعية مجتمعية تعفيها من 
المشروعية المختزنة في مشروع أو فكرة أو تيار ما في المجتمع، وهي ناتجة عن تمثيلها فكرة أو مشروعية أكبر (الدين والثورة 

  .)3(عيتها، فالهيمنة شرط التمثيل، ومن ثم السياسةمثًال) تمكنها ممارسةَ عنف رمزي على خصومها، وتجبرهم على االعتراف بمشرو

ونقطة االرتكاز الرئيسة في التحليل الذي يعتمده البحث، تتمثل في أن المجتمع المدني يظل متماسًكا، ما دام استطاع أحد ممثلي 
استثناء العنف الخالص)، وهما  هذه الخطابات المهيمنة اكتساب السلطة الشرعية الالزمة لرسم الحدود بين المجتمع المدني و(منطقة

ما يُكّون مجموعهما مع رضا األطراف األخرى مجمَل النظام السياسي، فكل مجتمع مدني له أبناؤه األصليون القادرون على إنتاج 
ضاعت لحظتها خطاباته األصلية، سواء كانت من موقع الهيمنة أم المقاومة، وله (ديناصوراته) (بقايا العوالم القديمة المتفككة) التي 

األصلية، وهي بال قدرة على التماهي مع العالم القديم، ولو حتى مقاومة أصيلة له، وإنها غير قادرة على الهيمنة عليه، لعدم قدرتها 
  .)4(على اإلنتاج، لكنها قادرة، بوصفها (ديناصورات شبحية) على إرباك الجميع بالصورة التي قد تخلق فوضى تدمر العالم كله

هيار المجتمع، تغيب األيديولوجيا والهيمنة، ويتحلل المجتمع المدني، وتغيب قوانينه الحاكمة/حلوله الوسطى لصالح وعند ان
تصاعد كبير في ممارسة العنف المادي، فال يستطيع طرف حسم الصراع على التسلط لصالحه، وتنهار السياسة وتكثر، من ثم، 

ضارية) يقرر أحد أطراف المجتمع المدني الذي تشكل عبر صراعات سابقة . وفي مرحلة (الوحوش ال)5((الوحوش الضارية)
للخطابات والعنف، أن يزيح أحد األطراف األخرى األكثر أصالة فيه، من خالل العنف، ويتمكن بناَء مجتمع جديد تخضع له أطرافه 

على مجموعة الالعبين األساسيين في المجتمع  . وقد حاول المؤلفان تطبيق نظريتهما)6(كلها، عبر فرض حالة االستثناء على الجميع
  المصري، وهم:

 

  اإلخوان المسلمون

يؤكد المؤلفان أن جماعة اإلخوان (واإلسالميين عموًما) قد تحولوا من حالة القمع األمني بحقهم قبل الثورة، إلى الهيمنة الفكرية 
مارسة العنف المادي والمعنوي ضد من يتخطى تلك الحدود، والمعنوية على المجتمع، من خالل وضعهم حدوًدا للمناقشة العامة وم

ودخلوا في حال تنافس مع الخطابات الجديدة التي برزت مع نهايات حكم مبارك شبه العلمانية وشبه المحافظة. وبعد الثورة، حاولوا 
يث كانوا يفقدون رأسمالهم الرمزي، ترجمة سلطتهم الفكرية المهيمنة إلى إنجازات سياسية حقيقية، ولكن الزمن كان قد تجاوزهم، ح

  . )7(بالسرعة ذاتها التي يتقدمون بها سياسيًا

لقد سيطرت على الجماعة حال شبه طائفية انعكست في مجمل منتجاتها األيديولوجية والثقافية، وظلت عاجزة عن االنتشار 
ومنعها من توجيه منتجاتها الخطابية التي تعبر عنها بوصفها تياًرا، بسبب تنظيمها الصارم الذي شكل خندقًا بينها وبين المجتمع، 

مباشرة في صورتها األصلية إلى المجتمع. ولقد صار الوعي اإلخواني الداخلي ابنًا لهذه الروح الطائفية بالصورة التي منعته، وهو 
للتنظيم، األمر الذي رآه تدخًال في  يصل إلى رأس السلطة ويكّون حكومات، من تفّهم الرغبة المجتمعية في مناقشة التفاصيل الداخلية

  .)8(خصوصياته، بل ظل اإلخوان بعد خروجهم من السلطة يتذمرون من أي تدخل مجتمعي في مناقشاتهم التنظيمية وخياراتهم

والخالصة التي يصل إليها المؤلفان، هي أن اإلخوان فقدوا أي قدرة على إنتاج خطاب أيديولوجي جذري يّدعي أي انفصال عن 
المجتمع الذي يرفضونه والسلطة التي يعارضونها، بل كانوا، أصًال، هم الصيغة التوافقية التي تولدت بعد سحق الدولة للجماعة 

درتهم على (تثوير) خطابهم األصلي الحانق لصالح خطابات مراوغة بين اإلسالم والديمقراطية اإلسالمية، فتضاءلت مع الوقت ق
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والحرية، وصعدت خطابات جديدة تنافسهم في المجال الكلي القديم والجديد المتمثل في (الدين، الديموقراطية والخطاب 
  .)9(االحتجاجي)

انتصارات سريعة باهرة في أي انتخابات أو مناورات سياسية،  ماأولهفالجماعة كانت تسير في مسارين متضادين، تحرز في 
، فكانت انتصاراتها مصحوبة بابتعاد شرائح متزايدة عنها، وانكشاف ثانيهماوتفرض أولوياتها ورؤيتها في كيفية سير األمور. أما في 

اء الجسور مع القوى األخرى، وبعدم اكتراث فقرها األيديولوجي، وانشقاقات متوالية ألعضائها النوعيين الذين يقومون بمهمات بن
. ولقد حاول اإلخوان بعد وصول مرسي إلى الرئاسة احتواء أغلب الخطابات اإلسالمية تحت رايتهم، وقد واجه هذا )10(من قبلها

ا من هيمنته، الرهان مأزقًا مركبًا، حيث كان المجال الخطابي (خطاب الدين)، بأسره ومنذ بروز خطاب الثورة، يفقد جزًءا مهمً 
إضافة إلى فَْقد اإلخوان هيمنتهم الداخلية على مجال الخطاب الديني األوسع لصالح الخطابات السلفية والجهادية، فكان الخطاب 
اإلخواني أكبر الخاسرين، وكان رهان الباقين عليهم مغامرةً بوراثة تآكل الهيمنة اإلخوانية، ال تعزيزها من خالل هيمنة خطاباتهم 

  دة.الصاع

  

  الدعاة الجدد

بشعبية كبيرة في العقد األخير من حكم مبارك، فقد توجهوا إلى الطبقات العليا  -بحسب ما يشير المؤلفان–لقد حظي الدعاة، 
والشرائح المتوسطة والعليا من الطبقة الوسطى، عبر إصدارات سطحية عن التنمية البشرية ونسخة مبتسمة من اإلسالم المتسامح، 

  .)11(تملصوا منه، ونبذوا منتجاته الثقافية مع سقوط اإلسالميين األمر الذي

  

  الخطاب السلفي

نال السلفيون حرية واسعة بعد تصفية السلفية الجهادية في عهد مبارك، من خالل تنسيق مباشر مع األجهزة األمنية، وتبني نسخة 
والطقوس والمظاهر التعبدية. ولقد استطاع هذا الخطاب،  جديدة من الخطاب المنفصل عن السياسة تماًما، وهو ما تركز على الدعوة

بحسب المؤلفين، اختراق شرائح اجتماعية متنوعة، ما أكسبه هيمنة أيديولوجية وثقافية تتجاوز قواعده التقليدية. وعلى الرغم من أن 
المي بعد الثورة ساعده في ترجمة هيمنته هذا التيار لم يكن حاضًرا بصورة خطابية فاعلة في الثورة على مبارك، إّال أن الزخم اإلس

عبر أحزاب واندماج سريع وغير ناضج في الحياة السياسية، ما أدى إلى سرعة انكشاف فقر خطاب (قالت الصناديق للدين نعم)، 
أكثر جدة  في مقابل الخطابات األخرى الصاعدة، وأدى إلى انحسار المد السلفي، حتى بين الشرائح األكثر حماسة له، لصالح خطاب

  .)12(وراديكالية، وهو خطاب (حازمون)

  

  اللحظة الفارقة التي لم يدركها تيار حازمون

يرى المؤلفان أن تيار (حازمون) قد فرض بخالف اإلخوان والسلفيين هيمنة أيديولوجية سريعة على قطاعات واسعة ذات ارتباط 
بمكونات إخوانية، وذات ارتباط وجداني بالثورة، ما ساعده على منافسة حقيقي بالثورة، فهو تيار فتي ذو ميول سلفية جهادية مختلطة 

اإلسالميين وغيرهم على (خطاب الثورة)، وأخرج منتجات ثقافية صالحة لالستخدام خارج حدود قواعده األصلية. لقد كان شعار 
تآكل خطاب الدين عبر دمجه في خطاب صاعد  (أدركوا اللحظة الفارقة) منتميًا إلى عالم ما بعد الثورة، وكان فرصة كبيرة لمراوغة

آخر. لكن هذا النجاح تبخر مع عدم ترشح حازم أبو إسماعيل للرئاسة، باإلضافة إلى أنه لم يتمكن كسر التماهي مع جماعة اإلخوان 
  .)13(ن)التي كانت تخسر شعبيتها بسرعة هائلة، ويخسر معها كل مؤيد لها هيبته في المجتمع، بما في ذلك تيار (حازمو

يتناول المؤلفان بعد ذلك تطورات الخطاب االحتجاجي لما قبل الثورة وبعدها، منبهين إلى أن خطاب الثورة ليس هو، بالضبط 
الخطاب االحتجاجي لما قبل الثورة، على الرغم من أنه كان قد ورثه، فاألول خطاب منتصر، بينما الثاني محض خطاب صاعد. 

إلى أن يبرر ذاته، بينما الخطاب االحتجاجي جزء من خطاب الثورة ويحيل عليها، وهو ما تميز قبل وخطاب الثورة كلّي ال يحتاج 
الثورة بلغة ساخرة ومتجاوزة لما تعده الطبقة الوسطى حدود الخطاب المهذب، وبتمكنه توريَث صفاته إلى الخطاب االحتجاجي لما 

  .)14(الثغرة التي استغلها كالهما التهام الخطاب الثوري وتشويههبعد الثورة التي وجهت إلى الجيش واإلخوان. وهنا تكمن 
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  أبريل 6كفاية والمدونون و

يالحظ المؤلفان أن وسائل االتصال الحديثة واإلنترنت ووسائل التواصل الحديثة قبل الثورة، ومع انفتاح المجال العام جزئيًا، 
غير المسيس سلفًا من ناحية، وبث الروح في حركات سياسية قديمة  لعبت دوًرا محوريًا في صياغة أفكار طيف واسع من الشباب

ورموزها من ناحية أخرى. ولقد مثلت حركة (كفاية) نقطة التقاء الجيلين، فتطور الحراك في مستوييه الخطابي والسياسي، وخرجت 
. وقد تجددت روح 2006اء في عام مجموعات شبابية عدة في فعاليات مختلفة من قبيل تظاهرات التضامن مع تيار استقالل القض

، ليصل الحراك خطابيًا إلى ذروة نضجه 2010والجمعية الوطنية للتغيير في  2008أبريل في عام  6هذا الحراك مع تأسيس حركة 
  ووعيه الذاتي.

وتصاعد صوت فضح لقد كانت منتجات هذا الحراك الخطابية جديدة تماًما، فقد انتقل النقد السياسي من الوزراء إلى الرئيس، 
ممارسات التعذيب. وقد كان ذلك كله في ساحة فضاء عام يغص بالمدونات والمناقشات المتصاعدة بين مجموعات الشباب، مع نوع 
جديد من الصحافة والبرامج الحوارية، وغطاء صحافي ضاعف زخم التحركات الميدانية وساندها، وفرض سقفًا أعلى في التعبير. 

ز عن فرض هيمنته السياسية على حساب هيمنتي اإلسالميين والسلطة المتآكلتين، حيث كان ثمة عزوف شعبي لكن هذا الخطاب عج
عام عن السياسة وإحساس بغياب الثقة بها وبرموزها، لذلك كان البد من إيجاد حلقة وصل تتمثل في خطاب وسيط، وهو بالضبط ما 

  .)15(ثورة المهيمنفعلته صفحة (كلنا خالد سعيد) عبر التأسيس لخطاب ال

  كلنا خالد سعيد: خطاب معلق في الهواء

يشير المؤلفان إلى أن الحراك المتزايد في نهاية عهد مبارك، على األرض وفي الفضاء السيبراني، ومع سوء أحوال البالد، 
ن الدولة؛ قد مهد الطريق أمام وتراجع هيمنة الخطابات األيديولوجية اإلسالمية، وعجز ممثليها عن تقديم أي جديد، والبطش الشديد م

صفحة (كلنا خالد سعيد) لتنتشر بين صفوف الشباب الغاضب، فقد ركزت على ممارسات األمن وتعذيب المواطنين، ودعت إلى 
يناير بمناسبة عيد الشرطة، ثم تغيرت الصيغة لتصبح دعوة صريحة للثورة على  25فعاليات مختلفة بشكل جديد، وإلى التظاهر في 

مبارك. وقد مثلت الصفحة خطابًا متميًزا بصورة واضحة، ومتقاطعًا مع خطابات الحركات االحتجاجية األخرى، لكنه كان نظام 
مغايًرا من ناحية األدوات والمضمون، فقد وقف خطابها على حدود السياسي واالجتماعي واإلنساني والحقوقي واالقتصادي من دون 

  يزت بخطاب شديد النضج والقوة، حتى وإن لم يبد تماسًكا شديًدا من الناحية األيديولوجية.التورط في أي منها بصورة كاملة، وتم

لقد استطاعت الصفحة، على نحو مثالي، إيجاد صيغة تمثل شرائح وقطاعات مختلفة في المجتمع، ما حقق لخطابها انتشاًرا 
تصنيف القديم، فقد انطلقت من موقع يتحدث إلى الجميع سريعًا. ولقد كان منتجها الخطابي وطريقة صياغة الخطاب نفسه خارج ال

ومن دون انحياز، فحازت الثقة، ولعل الجهل بمن يقف وراءها أبعد عنها الشخصنة، ما أسهم في انتشار خطابها، فنجحت في إطالق 
تاج أي شكل من أشكال التمثيل الشرارة األولى للثورة. لكن الصفحة توقفت عند هذا الحد، ولم تستثمر الهيمنة األيديولوجية في إن

السياسي أو حتى االجتماعي، ألن الخطاب ولد بال ممثلين، بخالف الخطابات األخرى التي تعارضه أو تنافسه أو تعزز وجوده. لقد 
  .)16(ولد معلقًا في الهواء، فبهتت هيمنة الصفحة، في ما بعد الثورة، ومع اشتداد خطاب االستقطاب

  

  المؤسسة لخطاب الثورةيناير: اللحظة  25

اللحظة األكثر أصالة في تبلور الخطابات المتصارعة على السلطة في مصر، فقد كانت الثورة حدثًا  2011يناير  25تمثل ثورة 
مؤسًسا، إذ أصبحت هدفًا في حد ذاتها، أي مرجعية لنفسها ولمجالها األوسع، وأسست خطابًا كليًا يطغى على ما سبقه من خطابات، 

، هي نفسها، مصدر األصالة ومنبع المشروعية. وقد كان لها منتجات أيديولوجية ال تحصى، من مثل الهتافات والالفتات لتصبح
ومشاهد المعارك واالشتباكات الملحمية، وكان الميدان منتج الخطاب األول للثورة، وهو المتمحور حول ذاته التي قدمها مثاًال لما 

  .)17(يجب أن يكون

  

  لي المجهضالخطاب العما

سياسيًا صرفًا يتوخى مطالب سياسية واضحة،  -بحسب ما يوضح المؤلفان-لقد ظل الخطاب العمالي االحتجاجي لما قبل الثورة 
ويستخدم اإلضرابات العمالية في سبيل ذلك، وكان مطلبه األساس متمثًال في الحد األدنى من األجور. وبعد الثورة، زادت اإلضرابات 

نه لم يمثل خطابًا خاًصا، ما أسهم في تجزؤ قضاياه، في حين كان خطاب االستقرار المضاد له شديد الوضوح، واالعتصامات، لك
وتشترك فيه خطابات أخرى، وتلقي فيه بثقلها كله، ومن ذلك خطاب الدولة أو الجيش واإلسالميين واألجنحة الليبرالية والبرجوازية. 
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  زمن الوحوش الضارية  
    بحث في صراع الخطابات في مصر في سنوات الضباب والثورة والدم

ساري شعبي ينجح في إنتاج مثقفين عضويين بالشكل الكافي لتكوين وعي عمالي وفئوي ولقد افتقرت الحركة العمالية إلى تراث ي
قادر على التضامن العام بعضه مع بعض، وفرض مطالبه وشعاراته على الحراك السياسي، فلم يكن الحراك العمالي فكرة يسارية 

حراًكا ضخًما ال يستطيع إيجاد خطاب، فظل محصوًرا ال تستطيع إيجاد حركة، مثل الخطابات اليسارية في أوقات أخرى، ولكنه كان 
العلماني، مجاَل تجمع وحيد -بين صراعات الخطابات األخرى واستخداماتها له، وشكلت هزيمته فرصة لصعود االستقطاب اإلسالمي

  .)18(لصراعات واستقطابات ما بعد الثورة

  

  األلتراس

لهيمنة األيديولوجية من أكثر الحركات القادرة، في مرحلة ما بعد الثورة، يؤكد المؤلفان أن روابط األلتراس كانت وفق معايير ا
على تحويل منتجاتها األيديولوجية إلى منتجات جماهيرية قادرة على إلهام كثير من الشباب، وتحويل نفسها إلى ثقافة شعبية، فقد كان 

 أنها فشلت في ذلك، ألنها، وفق المعايير السياسية، لم تكن مهيمنة أسلوب التظاهر والهتافات واألغاني وليًدا خالًصا للعالم الجديد، إالّ 
  .)19(أو قادرة بسبب طبيعتها على تحويل جماهيريتها إلى انتصارات سياسية

 

  باسم يوسف

معينًا يرى المؤلفان أن برنامج (البرنامج) الذي كان يقدمه باسم يوسف، من أحد أهم منتجي الخطابات في الثورة، بوصفه نمًطا 
ألسلوب المناقشة، وطريقة جديدة في تناول السياسة والمجتمع سرعان ما فرضت نفسها، حتى على أعدائها الذين باتوا يقلدونها، 
األمر الذي وصل إلى أعلى درجات الهيمنة األيديولوجية في وقت حكم اإلخوان، وكان أحد األعراض الرئيسة لتقاطع خطابات الثورة 

يوليو أو خطاب الدولة المنتصر، ولكن إغالق (البرنامج) بعد ذلك جعله محض ذكرى  3ذي أنتج بعد ذلك خطاب مع خطاب الدولة ال
  .)20(باهتة لما كان عليه، ألنه لم يكن قادًرا على خلق منتجات جديدة تعيد له جزًءا من هيمنته القديمة
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  أخيًرا، يتناول المؤلفان خطابات الدولة، ممثلة في:      

  الوطني  الحزب 

لقد انطلق خطاب (الحزب الوطني) من اعتماده على الحد األدنى من الشرعية لنفسه؛ معتمًدا أيديولوجية فض الناس عن السياسة 
مع المحافظة على تركيبة الطبقة الحاكمة، ومكتفيًا بالحصول على الرضا السلبي غير المتحمس من الشعب. ولم يكن الحزب الوطني 

ذوي النفوذ من العائالت ورجال األمن واالستخبارات واألعمال. وبصعود جمال مبارك، حاول الحزب عبر سوى شبكة عالقات ل
لجنة سياساته خلق خطاب جديد، وحاول إعالم السلطة تطوير أدائه عبر برنامج (البيت بيتك) ومؤتمرات شبابية ولقاءات وشعارات 

ية فاشلة، ألنها لم تكن تريد النجاح بالفعل في مهمتها، وإنما تقويض هيمنة جديدة وما إلى ذلك. لكن ذلك كان محاولة ألدلجة دولت
  .)21(خطاب المعارضة فقط، وكانت تفتقر إلى أي رغبة حقيقية في توسيع قاعدتها الجماهيرية بصورة حيوية

 

  العنف الملجم

ومن ثم فقد ظن أن ممارسة العنف مع لقد ظن مبارك أن الجماهير المحايدة كانت محايدةً بصورة إيجابية ولصالح معارضته، 
المعارضين سينتج انضمام شرائح متزايدة إليهم، ال إليه، ما جعله عاجًزا عن تعويض فقده أي هيمنة أيديولوجية في سنواته األخيرة. 

ر االنتخابات لكن مبارك في النهاية وبدافع من مشروع التوريث، عمد إلى محاولة إرضاخ المعارضة عن طريق العنف الصافي، فزوّ 
تزويًرا كامًال، وتخلى عن أسلوب التفاوض واالحتواء الذي ساد طيلة حكمه، في محاولة أخيرة لإلمساك بزمام الهيمنة، عبر طرد 

  .)22(الخصوم جميعهم من المجال العام، لكن الوقت كان قد فاته
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  خطاب الدولة، الجيش

تبعًا لمكونه الوحيد الذي خرج منتصًرا من ثورة يناير، وهو الجيش. وفي يمثل خطاب الدولة خطابًا كليًا أعيدت هيكلته ليصبح 
البداية، فصل خطاب الجيش نفسه عن مبارك، واختلف عن خطاب دولته في صفة رئيسة تمثلت في توجهه إلى الجموع الغفيرة، 

دها بصورة إيجابية لمصلحته. ولقد تمكن ومحاولته التأثير فيها، وتعبئة شرائح واسعة منها لتكون متحمسة لمقوالته، ال محض تحيي
المجلس العسكري امتالَك شرعية الحكم الواسعة التي انتزعها من قلب ميدان التحرير نفسه وسحبها عبر خطاب خليط من المواءمات 

سهم في تعافي على البلد كله. وقد شجع اإلسالميون باستثناء تيار حازم أبو إسماعيل خطاب الجيش، ليصطدم بشرائح ثورية، مما أ
خطاب الدولة/الجيش من الجرح النرجسي على يد الثورة، وذلك حتى نجاح مرسي، األمر الذي تعزز وازداد عبر الدعم القوي له، 

  ). 84-80(ص )23(في معركته مع أطياف الثورة المختلفة، من قبل أنصار الدولة التقليديين

  

  تقاطع خطابات الدولة والثورة

، رغم أنف كل معارضيهم ومن دون أي تحالف، إال مع السلفيين 2013اإلخوان تمكنوا من تمرير دستور يرى المؤلفان، أن 
حصًرا، وتمكنوا من انتزاع موافقة الجيش عليه، على مضض. ولقد اعتمد تكتيك اإلخوان على دفع الناس إلى تحديد خياراتهم بين 

ا أنه سيؤدي، دوًما، إلى اختيار اإلخوان، كحل أقرب إلى لثورة من الدولة القديمة تأييد اإلخوان وتأييد الدولة القديمة، األمر الذي ظنو
  ).85-84(ص

  

  تحالف المهزومين

أدت هيمنة اإلخوان على الرئاسة ومجلس الشعب والشورى إلى وضع القوى الدولتية والثورية في حالة انهزام كامل، فنشأ 
، وتقاربت خطابات كال الطرفين وبدأ التواطؤ بينهما من أجل االصطفاف ضد تحالف المهزومين بين قطاعات من الثورة والدولة

). لقد حدث تبادل اختراق بين الخطابين، إذ اخترق خطاب الثورة خطاب الدولة، مما أسفر عن تثوير األخير وتعليمه 85اإلخوان (ص
مقابل، اخترق خطاب الدولة خطاب الثورة عبر توريثه كيفية التواصل مع الناس واالهتمام باإلعالم والتحكم فيه بشكل فعال. وفي ال

). ولقد كانت حركة (تمرد) نقطة التقاء 87قناعاته عن اإلخوان والسلفيين واإلسالميين وأهمية المؤسسات الدولتية غير المنتخبة (ص
تحالف النسبي مع خطاب الثورة، خطابي الثورة والدولة، األمر الذي كان تقاطعًا بين طرفين غير متساويين، حيث رضيت الدولة بال

ألنها عدت نفسها مهزومة تماًما، ونظرت إلى العلمانيين الثوريين على أنهم حصان طروادة الذي سيمكنهم من العودة إلى الحكم، 
 وكان الجيش واعيًا، بشكل كامل، إلى أنه يقدم تنازالت براغماتية تفرضها هزيمته، إال أن هذا لم يكن حال العلمانيين.

  

  يونيو؟ 30كيف وصل خطاب الثورة إلى لحظة 

يؤكد المؤلفان أنه من الناحية البنيوية لم يكن خطاب الثورة متماسًكا تماًما، وذلك ال لضعف الخبرة السياسية لممثلي الخطاب فقط 
برز منذ اللحظة األولى أو لقصر فترة الهيمنة األيديولوجية وتذبذبها ودخولها في منحنيات صعود وهبوط سريعة، وإنما لعامل مهم 

لتأسيس الخطاب، وزاحم الخطابات األخرى على الهيمنة، وهو عامل االستقطاب وداللته بين خطابات تآكلت هيمنتها، بالفعل، على 
)، فقد وصل المجتمع المصري بحسب ما يقول المؤلفان إلى الحالة البونابرتية التي وصفها 90قواعدها الشعبية معظمها (ص

عبر عن وضع التوازن المأساوي بين قوتين متصارعتين ال تستطيعان حسم الصراع، حيث تتدخل قوة ثالثة من الخارج غرامشي، وت
  لتحسم الصراع لصالحها، وتقصي باقي القوى.

ة لقد كان الصراع آنذاك بين أربع قوى ال اثنتين، وهي: خطاب اإلسالميين السياسي، ونظام مبارك والشبكات االقتصادية المرتبط
به، وخطاب مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، وخطاب الثورة. وما حدث هو أن خطابات الثورة، في لحظة معينة من مرحلة 
حكم اإلخوان، تخلت عن كامل موقعها في الصراع، وانضمت إلى معسكر الدولة وداعميه من نظام مبارك والشبكات المرتبطة به، 

  .)24(ه إلى البونابرتية، وبهذا لم تعد الثورة طرفًا أصيًال في النزاععلى نحو أقرب إلى الفرانكشتاينية من
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  يونيو 30

يعد، بالمعنى الثوري، حدثًا مؤسًسا، حتى تغيرت نفسية المشاركين فيه لصالح خطاب أكبر  2013يونيو  30يرى المؤلفان أن 
ون ضد من يمتلك أدوات العنف، وكان الخطاب المسيطر يخترقهم جميعًا، ولكن من دون أن يكون ثورة تماًما، فالثورة تستدعي أن تك

يونيو شيئًا جديًدا، ولم تتضمن أفكاًرا تأسيسية، وإنما ركزت فقط على إزاحة  30عليه، مختلًطا بين الثورة والدولة، فلم تؤسس 
سقط مرسي ومعارضوه جميعهم . لقد )25(اإلخوان عن السلطة والمجتمع، وعلى أوهام فتح الباب على مصراعيه لنقد الخطاب الديني

يوليو، ما عدا الجيش، وكان خطابه األخير وفَْقد اإلخوان أي قدرة على إعالن مبادرات توافقية قادرة على إرباك المسار  1يوم 
 .)26(الجديد؛ أحد أبرز الدالئل على انهيار العالم القديم

  مرحلة الوحوش الضارية

يوليو، وصار الطرف الوحيد القادر على مهمة الحكم، من  3ه منتصراً بعد يخلص المؤلفان إلى أن خطاب الجيش خرج وحد
دون وسائط، ومن خالل العنف، ومناورة إشراك التيار المدني الثوري المؤقتة في الحكم، وذلك لتحييده إلى حين القضاء على 

ما فيه سلطة على اآلخر، ومما ال يمكن . لقد بدأ صراع مفتوح وصريح بين اإلخوان والجيش، وهو ما ال يمتلك أحده)27(اإلخوان
خوضه إال بالعنف، فانتصر الجيش بالضرورة. وبدا خطاب الجيش، في مرحلة صياغة نفسه في شكل منتصر، وهو شكل لم يكن قد 

ع خطاب جربه بعد. ولعل الجيش لم يتخيل أن المجتمع المدني كان قد تحلل، وأن خطاب الثورة العلماني قد تماهى بصورة شبه تامة م
  .)28(الجيش، ألنه األقدر على إنجاز المهمة، ولكنه كان يستوعب ذلك ببطء

 

  حالة االستثناء

يذهب المؤلفان إلى أن فرض الجيش حالة استثناء على اإلخوان في المجتمع، بعد إقصائهم عن السلطة، تطلبت أن يموت معها 
وى أخرى جديدة أو تزداد قوة أطراف قديمة، وتطلبت أن تتغير مهامات المجتمع المدني القديم، عبر توازنات القوة فيه، وأن تصعد ق

كل القوى، وأن تعيد تشكيل نفسها في إطار هذه المهمة، فعمل خطاب الجيش على احتواء العلمانيين بالقدر األدنى من التنازالت في 
. وبعد تحجيم اإلخوان واستسالم )29(م خطابهمما بعد الهيمنة الكاملة على التصورات والرؤية، حتى استسلموا تماًما للجيش وهز

العلمانيين، قام الجيش والشرطة باالعتقاالت والقتل، وبدأ شبح ما للسلطة بالتكون، بعدما كانت (وحوًشا ضارية) تتجول في الشوارع، 
عي أنها سلطة قادرة على ولم تعد تلك السلطة تحتاج إلى حجم عنف مهول لفض تظاهرة، إذ باتت تعتمد على اختزان الناس لذاكرة ت

. ولقد صاحب عملية تكون ذاكرة القوة بدء خروج المجتمع )30(المضي في العنف حتى النهاية، وهذا أحد مظاهر تحولها إلى سلطة
المدني من مخبئه، بعدما كان منتفي الوجود، في الوقت الذي كانت (الوحوش الضارية) تجوب الشوارع، كما بدأت شرائح مختلفة 

عن خطاب الجيش لصالح خطابات أخرى تستند إما إلى الثورة أو إلى خطاب إصالحي دولتي. وعلى الرغم من أن الخطابات، تتمايز 
في تمايزها، كانت تمتلك قدرة نقدية حادة وإمكان هيمنة على شرائح واسعة من الكتل الشبابية، فإن ذاكرة القوة المتكونة أقصت تلك 

  ونية واإلعالمية.الخطابات إلى الفضاءات األلكتر

لقد عانى الخطاب االحتجاجي العائد تضارب ذاكرتين تاريخيتين، وهما ذاكرة خطاب الثورة أوًال، وهي ذاكرة لخطاب فتي 
ومنتصر وجذري وعنيف وساخر ولد في عصر مختلف عن العصر الذي نشأ فيه الخطاب االحتجاجي الجديد. أما الذاكرة الثانية، 

م منطق حكم الجيش وغياب القدرة، من ثم،  30ضد اإلخوان وتقاطع خطابات الثورة والدولة وفهي ذاكرة االستقطاب  يونيو، وتفهُّ
. ولقد واجه الجيش/الدولة، بعدما كان في مرحلة (الوحوش )31(على تخيل عالم مختلف جذريًا عن العالم الذي يعد به الجيش نفسه

خرى ذات حس نقدي أو تمايزي عن مواقفه، وهو ما استجاب له الجيش عبر الضارية) المنتج األساس للخطاب، مجموعة خطابات أ
ممارسة سلطته وتحجيم كل خطاب يحاول أن يتمايز عنه وضربه سريعًا، حتى ال يجد وقتا كافيًا لالنتشار مثلما كان في حالة برنامج 

فاف على مجموعة منهم، عبر تلميعهم . وفي الوقت الذي كان يحرض فيه على شباب الثورة، ويحاول االلت)32((باسم يوسف)
وتصدرهم المشهد (حركة تمرد وحزب مستقبل وطن)؛ تمكن في النهاية من مراكمة سلطة على األطراف جميعها، وعمل من خالل 

 .)33(أجهزته األمنية على توسيع حالة االستثناء اإلخواني في مرحلة انفالت (الوحوش الضارية) على الجميع
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    قراءة في كتاب 238  

  زمن الوحوش الضارية  
    بحث في صراع الخطابات في مصر في سنوات الضباب والثورة والدم

  معضلة الثورة 

المؤلفان أن المعضلة الرئيسة التي أربكت الثورة قد تمثلت في أن تياًرا ضخًما وقديًما من مثل اإلخوان، كان جاهًزا لتصدر  يرى
أي انتخابات بعدها، ولكنه كان في طور انهيار هيمنته، بحيث إن تلك االنتصارات لم تكن لتعني أي قدرة على السيطرة الفعلية، سواء 

على الحراك الثوري نفسه. عالوة على أن تياًرا فتيًا مثل الثوريين العلمانيين كان في أقصى لحظات انتصاره  على أجهزة الدولة أم
الخطابي والمجتمعي، في الوقت الذي كان فيه ما يزال في طور النشوء، ومن ثم، كان عاجًزا عن ترجمة تلك الهيمنة في شكل 

يونيو،  30سية واضحة. ولقد بدت الهيمنة الكاملة لخطاب الجيش/الدولة، بعد تنظيمات متماسكة قادرة على تحقيق انتصارات سيا
بوصفه عمالقًا ال يمكن النيل منه، إال أنها سرعان ما تراجعت مرة أخرى في المساحات التي لم تكن لها منذ البداية (الشباب والطبقات 

كل شيء، ولكنه غير قادر على إنجاز أي هيمنة أو سلطة بصورة عنيف علةى  ،الوسطى)، ليجد خطاب الجيش/الدولة نفسه مسيطًرا
 .)34(على شرائح شبابية ومجتمعية شديدة االتساع

  

  خاتمة

إن (زمن الوحوش الضارية) تمرين فكري جيد حاول أن يصف المشهد السياسي المصري، وقد كتبه اثنان من الجيل الجديد من 
اهدوا مرحلة الحلم الكبير في التحرر، وشهدوا انكساره، وحاولوا البحث عن تفسير الباحثين الشباب الذين ولدوا من رحم المعاناة، وش

له من شأنه أن ينتج معرفة بمجتمعاتنا وواقعها، وهي معرفة تعطينا تنظيًرا ومفهومات يمكن أن تعيننا على فهم واقعنا بصورة أكثر 
قراءة هذا الكتاب إلى مزيد من البحث والدراسة المقارنة بين دول  تفسيرية. والسؤاالن الرئيسان اللذان يحتاجان في هذا السياق وبعد

الربيع العربي، هما: كيف يمكن أن تصبح المعاني الذاتية إدراًكا غير موضوعي للحقيقة في المجال السياسي؟ وكيف يمكن أن تنتج 
  األيديولوجية وعيًا زائفًا/حقيقياً يدمر/يحفظ مكتسبات النضال كلها؟. 

تاب أيًضا أسئلة أخرى تحتاج إلى أجوبة، وهي: ما طبيعة العالقات بين الجيش واإلخوان، التي لم يكشف عنها يستدعي الك
الطرفان حتى اآلن، وقد تقلب كثيًرا من تصوراتنا وتحليالتنا حول ما حدث؟ وكيف حدث، ولماذا؟ وما دور الفاعلين اآلخرين من 

حكومة اإلخوان) من مثل المؤسسات الدينية الكبرى (الكنيسة القبطية واألزهر)؟ ولماذا غير الدولة الذين تحولوا إلى موقع الضد من (
تعود الخطابات القديمة لتسود مع كل زخم ثوري في بالدنا؟ ولماذا كانت الدولة األمنية في صف التظاهرات، على الرغم من مرونة 

على  لجيش نوع من الفرانكشتانية فعًال، أم خوفًا حقيقيًا، له مبرراته،اإلخوان، بل شبه تحالفهم معها؟ وهل كان تحالف العلمانيين مع ا
الدولة؟ وهل فعًال ما يزال الخطاب العلماني الثوري قادًرا على فرض نفسه وقيمه على شرائح شبابية ومجتمعية واسعة؟ وإذا كان 
هذا صحيًحا، فلماذا يعجز، حتى اليوم، عن تكوين تحالف قادر على الظهور مظهَر معارضة للسيسي شبيهة باإلخوان في عهد مبارك، 

ولماذا عاد الجيش بهذه القوة ومن دون منازع إلى المجال السياسي؟ وما عالقة ذلك بهشاشة الخطابات السياسية أو حتى أقل قليًال؟ 
  األخرى وبراغماتيتها الفاقعة؟.

أخيًرا، ثمة مالحظات وأسئلة تحتاج الطبعات الالحقة من الكتاب إلى تالفيها، ومن ذلك: أين (حزب الكنبة) الذي غاب تماًما عن 
وما التراث اليساري الشعبي الذي أشار إليه المؤلفان؟، وتحتاج نقطة المثقف العضوي التي أشارا إليها إلى توسع وتوضيح.  التحليل؟

ولكن يبقى تحليل المؤلفين، في كثير من مالحظاته، مصيبًا وفي محله بشأن مواقف الفاعلين السياسيين، ومبشًرا بمولد باحِثين جادين 
  لمهموم بقضايا األمة.يمتلكون ناصية البحث ا
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