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مأزق الحوار الوطني.. مصطفى نور الدين
الجمعة 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011, بقلم مصطفى نور الدين عطية

البد من التفرقة بني قراءة الواقع و"فانتزم" القراءة أي القراءة التصورية. فالبعض يطمح ويطمع ويتمنى ويحلم بأن تكون
الثورة مازالت مستمرة. والغير يصرخ ويولول : "سرقت الثورة" و "تم االلتفاف حول الثورة" و "نجحت الثورة املضادة"..

فكيف نقيم التوافق بني قراءتني لذات املشهد ؟ من يرى ومن يقول الحقيقة ؟

من الوهم تصور أن املجلس العسكري سينفذ مطالب الثورة أو حتى بعضها على "طبق من الذهب".. ربما يقدم تنازالت
شكلية بعد جريان بحار دماء لو كان هناك صراع مسلح في األفق وهو ما نعرف أنه غير مطروح في الثورة املصرية.

ومن اليسير أن تكون ثوريا وتتجاوز بثوريتك كل املتواجدين على الساحة من املشاركني واملستمعني. فمن يقول الكلمة األكثر
حدة ويرفع الشعار األبعد مرمى ويسفه في رأي اآلخر هو دائما الذي يتصور أن الجمهور يصفق له. واملشكلة أنه يتصور

هو نفسه أنه الوحيد الذي يقول قوال صائبا وغيره جانبهم الصواب. فنحن أمام "سلفية رجعية" يقابلها "سلفية تقدمية"
كالهما أحادي النظرة. كل هذا متاح بكثرة في الحوار الوطني ولكن ... ولكن ما هو غير متاح هو التفكير العقالني ليس

ليكون رأي (أنا) هو الصحيح دائما وأبدا ولكن (التوصل معا) للرأي األقرب للصواب في عالم معرفي نسبي دائما ألنه
يتوافق مع واقع يشبه الرمال املتحركة. هذا النوع العقالني من التفكير نادر. والفشل في التوصل إلى هذا الجهد الجماعي
هو ما أنتج بدوره الفشل في التوصل في قيادة جماعية للثورة. قيادة جماعية ليست "توفيقية" ولكن "توافقية". واملدهش أننا

نطالب بتشكيل "مجلس مدني" يحكم بدال من العسكر وال نتمكن على صعيد حركة من ذات التوجه السياسي الواحد
االتفاق على برنامج حد أدنى مشترك وتنسيق واحد في املمارسة.

إن هناك ثوابت مبدئية رفعتها الثورة في شعاراتها وهي الدفاع عن املواطنني وحقوقهم في كل مجال من الحريات
الشخصية إلى حقوق املواطنة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وال يوجد طريق واحد النجاز كل مطالب الثورة ولكن كل
الوسائل ضرورية على أن يطرح الشعار الصحيح في الوقت األكثر مناسبة لتحققه. فكل إجهاض في انجاز شعار تم رفعه
في غير لحظته املواتية هو إضعاف للثورة وباعث لإلحباط لدي مواطنني يخطون خطوات أولى في طريق نضال ثوري يجسد

محصلة نضاالتهم طوال سنني.

وعلينا أن نطرح سؤال دون حرج: لو كانت الحالة الثورية بخير، فلما الخوف من االنتخابات فالثوريون سوف يسيطرون إذن
على مجلسي الشعب والشورى طاملا أن املد الثوري في أوجه ؟

موقع مصطفى نور الدين عطية

http://www.haoamish.com/spip.php?auteur1
http://www.haoamish.com/


مأزق الحوار الوطني.. مصطفى نور الدين - موقع مصطفى نور الدين عطية52'21 26/12/2016

Page 2 sur 3http://www.haoamish.com/spip.php?article295

بجانب أنه لو كان الحال تحت السيطرة وتوحد الحركة محقق لكان حدث االستفادة من أكثر من مناسبة مأسوية ملعاودة
تفجير الثورة في كل بقاع مصر وإجبار "السلطة املؤقتة الحاكمة" على التراجع عن إتمام االنتخابات وتنفيذ كل مطالب

الثورة أوال من التطهير إلى الدستور. وأهم هذه اللحظات كان مأساة ماسبيرو التي شكلت قمة العدوانية الفاشية واللحظة
التي لم تعي قيادات الثورة أهميتها كنقطة فاصلة في العالقة بني الشعب والسلطة.

فالذين يشككون في أهمية البرملان يستندون إلي املرحلة التاريخية املاضية بكل مساوئها ويعممون بالقول بأنه ال فائدة من
هنا "البتاع" (باستخدام توصيف الجنرال ديجول ملجلس األمن) بدال من تعبئة الجهد ليكون برملانا ثوريا . فالحالة الثورية
التي تمكنت من إسقاط رأس نظام عتيد من املفترض ان يكون لديها املقدرة علي السيطرة على برملان إذا كانت في حالة

مد ثوري مستمر.

فالشكل السياسي البديل بسيطرة شعبية على كل املؤسسات السياسية كان سيغير من موقف املطالبني باملقاطعة والذين
يرون في البرملان مجرد صفر على الشمال في حني أن البرملان يمكن أن يكون القوة السياسية التي تقيم التوازن بني
السلطات بتحجيم سلطات رئيس الجمهورية. فحتى اآلن لم يتبلور بديل سياسي يستند على اإلدارة الذاتية أو اللجان

الشعبية وهي أشكال تستدعي وعيا سياسيا رفيعا على صعيد الجماهير نعلم أنه لم يكتمل بعد غيابه نتيجة األمية
السياسية واألمية بشكل عام وال يمكن أن تعني مجرد رغبتنا في تحققه أنه في سبيله للتحقق اليوم. فنحن أمام عملية

إعادة تشكيل للتاريخ وللوعي السياسي طويلة املدى والقناعة بنقيض ذلك زراعة لألوهام ومثبطة للروح الثورية.

لو كنا نريد اختيارا حقيقيا ومتسقا مع الحالة الثورية فإننا لسنا بحاجة ملقاطعة االنتخابات وال املشاركة فيها ولكن بحاجة
لثورة.. ثورة ثانية لكي ال تقع االنتخابات هذا هو املطلوب.. فإن كان باإلمكان تفجير ثورة فليتم تفجيرها وإن لم يكن

باإلمكان فلنستخدم ما هو متاح من الوسائل ونبدع كل شكل جديد من وسائل املمارسة السياسية وليس االعتماد على
وسيلة وحيدة (املقاطعة).

والوسائل املتاحة، طاملا هناك مد ثوري، هو أن تقوم الجماهير بأحد أمرين : أما باختيار القوى السياسية التي تدافع عن
مطالبها أو إبطال االنتخابات بتصويت كاسح "ببطاقات بيضاء" ال تمنح للمجلس وجوده الشرعي لعدم اكتمال عدد

الناجحني أي بعدم اختيار من أفسدوا الحياة السياسية واالقتصادية والفكرية وبرفض التيارات السياسية ذات الطابع
الفاشي.

والشجاعة التي نحن بحاجة إليها تتجسد في إنه على الثوريني الذين يرون أن هناك مد ثوري فعلي ومستمر، عبر
اإلضرابات واملظاهرات واالعتصام، تحديد أين توجد املشكلة في تعبئة تلك الجماهير معها وحولها ليكون البرملان القادم

برملان ثورة.

إن مخاوفنا وقلقنا تجسيد إلدراكنا بضرورة الوعي بطبيعة اللحظة التاريخية واملهام املمكنة كخطوة لحلم دون حدود في
عدالته حتى ولو كان مثاليا. فكل خطوة صائبة اليوم تحقق تراكمات لخطوات أبعد في السنوات القادمة. أتحسس الكلمات
وال يصيبني من شيء بالقلق قدر ما يصيبني شعار ليس الشعار املناسب اليوم فعاقبة عدم تحققه أخطر من عدم رفعه منذ

البداية. يرفع الشعار املمكن في اللحظة املناسبة ليتحقق كله أو بعض منه فهو خير من العودة بعد جهد "بخفي حنني".

لم أكف عن ترديد الدعوة لتوحد الحركة التقدمية والوطنية منذ انطالق الثورة. هذا التوحد حتمي وعدم إنجازه "جريمة
تاريخية". ال أجد كلمة أخرى إال كلمة "خيانة للثورة". فاللحظة هي لحظة نسيان كل مطمح فردي نتيجة نضال بعض

القيادات التي ال ينكرها أحد.. واللحظة يجب فيها تأسيس ما أسميته "إيديولوجية مطالب الجماهير".. فهذه هي
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اإليديولوجية الصحيحة لكي تتجمع الغالبية من املواطنني حولها وتدافع عنها وتتبناها.

إن قراءة الواقع مهمة عسيرة ألنه واقع متحرك وبسرعة تفوق كل نظرية مسبقة ويلزم تكوين فكر في نفس سرعة تحرك
الواقع حتى ال تحدث فجوة وطالق بني الفكر والواقع.

أختم بكلمات راودتني وكتبتها على صفحتي في الفيس بوك يوم : "27 يناير 2011 :" ال تتسرعوا بإلصاق الفتة على
حركة عصيان 25 يناير التي فاقت في عظمتها كل خيال سياسي عبقري. التعبئة التلقائية الواسعة هي إشارة لتوجه

مجتمعي جديد وبديل. من دراسة ما جمع بني هؤالء الثوار ومن شعاراتهم يمكن طرح أفق مستقبلي يلتفون حوله في شكل
سياسي منظم يعبر عنهم ويفرز قادته الطبيعيني. ربما يشكلون التيار السياسي الذي بحث عنه الكثير وفشلوا بسبب

تنازعهم على كرسي الزعامة".

وفي 11 فبراير 2011 كتبت: "شباب الثورة في مصر مطالبون بتكوين حزب سياسي (٢٥ يناير) بسرعة يحمل قيمهم
ليشاركوا بشكل فعلي في صنع القرار للغد.. حزب ينضم إليه ماليني الشباب من كل التوجهات ويضع الديمقراطية

واملساواة والعدالة االجتماعية واإلخاء والحرية في كل املجاالت والتخلص من كل املؤسسات التي مارست القمع ضد
املصريني. يا شباب مصر أنتم صناع مستقبل مصر ال تتفرقوا وظلوا معا في إطار حزبي جديد.. جديد.. جديد. وعاشت

الثورة."

ما حدث في الواقع خيب آمال ولكن التاريخ ال نهاية له ومازالت الثورة في بداية خطواتها فال يأس وال تقهقر ممكن.

أي رسالة أو تعليق؟


