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 الملخص التنفيذي 

تراتيجي الثاني للثورة المصرية، ضمن إصدارات "المعهد المصري للدراسات السياسية يأتي التقرير االس

 1واالستراتيجية" حيث يتناول تحوالت الثورة المصرية بعد عامين من االنقالب، وُيغطي التقرير الفترة بين 

 01و 5110يوليو  0، بعد أن تناول التقرير االستراتيجي األول الفترة بين 5112سبتمبر  01حتى  5112يناير 

 .5114ديسمبر 

 ويتناول التقرير االستراتيجي الثاني المحاور التالية: 

 المبحث األول: العسكر وإدارة الدولة

 أواًل: نظام العسكر وخارطة الطريق

 ـ مشروع قانون انتخابات مجلس النواب1

 ـ وضع ميثاق شرف إعالمي5

 ـ تمكين ودمج الشباب0

 الحرياتثانيًا: التشريع والحقوق و

 ثالثًا: العسكر وفزاعة مكافحة اإلرهاب

 رابعًا: جرائم العسكر في سيناء

 المبحث الثاني: محددات التحوالت في الثورة المصرية

 المجموعة األولي: المحددات الداخلية

 أواًل: عوامل ترتبط بالنظام وممارساته

 ثانيًا: عوامل ترتبط بالصف الثوري

 الثوري ثالثًا: عوامل ترتبط بالحراك

 رابعًا: عوامل ترتبط باألوضاع االقتصادية واالجتماعية

 الخارجية المحدداتالمجموعة الثانية: 

 أواًل: الدور اإلقليمي للمملكة العربية السعودية

 ثانيًا: تطورات األوضاع في اليمن

 ثالثًا: تطورات األوضاع في سوريا



 

 

 التقرير االستراتيجي للثورة المصرية 3   21 ديسمبر 1024

 

 رابعًا: تطورات األوضاع في تونس

 وضاع في تركيا واألزمة السوريةخامسًا: تطورات األ

 سادسًا: توقيع االتفاق النووي اإليراني

 المبحث الثاني: االصطفاف الوطني: المبادرات والتحديات

 أواًل: مبادرات االصطفاف )خالل فترة التقدير(

 ثانيا: ضوابط وإشكاليات االصطفاف

 ثالثًا: الفئات المستهدفة لالصطفاف

 حة لتحقيق االصطفافرابعًا: بدائل وسياسات مقتر

 المبحث الثالث: إدارة الصراع: البدائل والسيناريوهات

 أواًل: بدائل النظم العسكرية لتجنب الخروج الكامل من المشهد

 )بديل اغتيال قائد االنقالب األول )السيسي 

 بديل االنقالب على االنقالب 

 ة:سيناريوهات/ الخيارات المتاحوال ثانيًا: بدائل القوى اإلسالمية

 القبول بالحوار والتفاوض 

  رفض الحوار والتفاوض 

 ثالثًا: بدائل المعارضة الليبرالية واليسارية

 المبحث الرابع: اإلخوان وإدارة المشهد الثوري الراهن

 سياق الخالف داخل الجماعة 

 كيف يمكن إدارة األزمة داخل اإلخوان 

 

سيولة شديدة وفراغ قيادي كبير، سواء على مستوى  وقد أظهر التقدير الشامل للموقف أن مصر تمر اآلن بحالة

الدولة أو على مستوى الثورة، فالدولة تعاني من مشاكل جوهرية في االقتصاد والسياسة واألمن، وهناك حالة 

كبيرة من التخبط في كافة نواحي إدارة شئون الدولة ويضطر النظام الحاكم للجوء إلى ممارسات قمعية غير 

ع السيطرة على األوضاع، ويساعد في حالة السيولة تلك مرور اإلقليم بتغييرات حيوية مسبوقة لكي يستطي
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وصراعات كبيرة تؤثر وتتداخل بشكل كبير مع الحالة المصرية بأشكال مختلفة، وفي المقابل فإن جانب الثورة 

نة الشعبية يمر بأزمات كبيرة منها عدم تحقق حالة االصطفاف المنشودة حتى اآلن وعدم اكتمال الحاض

المطلوبة للثورة إضافة الى األزمة الداخلية في جماعه اإلخوان وانخفاض وتيرة الحراك الشعبي نتيجة 

 الممارسات القمعية للنظام وعدم وضوح أفق لحسم الصراع.

النظام الحاكم والثورة -تصور استطاعة جانبي الصراع -في الوقت الحالي على األقل -ولذلك فإنه من الصعب 

ى حسم الصراع لصالحه مما يرجح سيناريو استمرار الوضع القائم وإدارة الطرفين لتحركاتهما من منطلق عل-

 إدارة األزمة.

سواء -إال أن تدهور األوضاع األمنية والمعيشية وتصاعد وتيرة أعمال العنف وزيادة نفوذ الجماعات العنيفة 

باب لتبني هذا النهج مع عدم قدرة النظام على السيطرة واتجاه أعداد متزايدة من الش-كانت لداعش أو أمثالها 

قد تصل بالبالد إلى سيناريو الفوضى والعنف واالضطراب األهلي مما سيترك البالد في حالة ال يمكن التنبؤ بها 

 او بعواقبها.

فرض  وتشير الشواهد إلى أنه إذا تسارعت احتماالت سيناريو الفوضى فإن أطرافا كثيرة قد تتدخل لمحاولة

السيناريو الخامس المتعلق بمحاولة الوصول إلى تسوية ما بين أطراف النزاع تتصدر معالمها طبقا لموازين 

القوى على األرض وإذا كانت هذه الموازين في غير صالح الثورة فمن الممكن أن تكون النتيجة مشابهة لنتيجة 

الثورة ولكن دون أن تمتلك القدرة على إدارة  سيناريو تحقيق النظام النتصار كاسح أو حتى سيناريو انتصار

 يناير. 52قواعد اللعبة على غرار ما حدث في أعقاب ثورة 

وعلى أساس هذا التقدير فإن الثورة ينبغي عليها إصالح أوجه الخلل فيها سواء كان داخل فصائلها أو على 

ي الواضح الذي تحتاجه الثورة مع مستوى التنسيق بين قواعدها المختلفة، والعمل على ملء الفراغ القياد

السعي المتالك وسائل القدرة على حسم الصراع لصالحها سواء كانت من خالل تحرك شعبي كبير أو من خالل 

 تسوية سياسية تكون على مستوى آمال وطموحات الشعب.

 

 



 

 

 التقرير االستراتيجي للثورة المصرية 5   21 ديسمبر 1024

 

 مقدمة التقرير

 12ت السياسية واالستراتيجية، وفي كانت االنطالقة األولى لنشاطات المعهد المصري للدراسا 5114في سبتمبر 

قام المعهد بإصدار تقديره النصف سنوي األول الشامل حول "الثورة المصرية وتحوالتها الرئيسية  5114ديسمبر 

 بعد عام ونصف من االنقالب العسكري". 

د ليسويستهدف المعهد ان تكون هذه التقديرات توطئة إلصدار سنوي كبير يخرج كتقدير استراتيجي شامل 

ليستفيد  5110ثغرة قائمة في دراسة الثورة المصرية وتحوالتها الرئيسية خاصة بعد انقالب الثالث من يوليو 

منه الباحثون وصناع القرار في سلوك أفضل السبل في البحث عن تحوالت تتناسب مع طبيعة التحوالت التي 

ح لها الشباب متمثال في ثورات الربيع العربي يمر بها اإلقليم والعالم وحالة السعي نحو التغييرات التي يطم

 التي شكلت عالمة فارقة في التحوالت المأمولة

رفع الواقع السياسي واالقتصادي ، المحاور التالية: 5114وتضمن التقرير االستراتيجي األول الصادر في ديسمبر 

لصراع )البدائل والسيناريوهات(، الداخلي والخارجي، طبيعة الصراع وأطرافه )اإلمكانات والقدرات( مستقبل ا

 .جماعة اإلخوان المسلمين وإستراتيجية المبادرة في مواجهة قوى الثورة المضادة

)يناير/ سبتمبر(، لبيان ما  5112ويأتي التقرير االستراتيجي الثاني ليغطي األشهر التسعة األولي من العام 

ترة، واقتراح كيفية التعاطي مع هذه التحوالت شهدته الثورة المصرية من تحوالت وتطورات خالل هذه الف

 وتلك التطورات، وهو ما تم تناوله وفق المحاور التالية:

 

 المبحث األول: واقع الثورة المصرية: القضايا والمحددات

 المبحث الثاني: االصطفاف الوطني: المبادرات والتحديات

 المبحث الثالث: إدارة الصراع: البدائل والسيناريوهات 

 اإلخوان وإدارة المشهد الثوري الراهنمبحث الرابع: ال
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 المبحث األول

 واقع الثورة المصرية: القضايا والمحددات

يناير، باستخدام آلة إعالمية قوية يقوم عليها محترفون،  52يوليو" بحملة ممنهجة لتشويه ثورة  0قام نظام "

الثورة، وعزز اإلعالم متالزمة الثورة والفوضى،  ما دفع قطاعات شعبية واسعة لتبرير ما يحدث من قمع لشباب

وقام بشيطنة وتشويه أحد أهم الفصائل والقوى السياسية في مصر، وهو جماعة اإلخوان المسلمين، بنشر 

األكاذيب وتهيئة األجواء للتخلص من قياداتها، ووصل األمر إلى حد قبول المجتمع بقتل اآلالف من المنتمين 

شريد عشرات اآلالف، وذلك لكي يضمن عدم وجود تهديد حقيقي لسلطته. كما فرض للجماعة، واعتقال وت

حصاراً قانونياً على كل من يفكر بالتظاهر أو االحتجاج على األوضاع القائمة، فأصدر عشرات القوانين والقرارات 

في كل شيء التي تضمن له السيطرة على كل مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية، بحيث أصبح متحكما 

  .(1) تقريبًا، وقام بعملية اختطاف منظمة لعشرات من الشباب وإخفائهم قسريًا، من دون أن يعلم عنهم أحد

 

 المطلب األول

 قضايا المرحلة وتحوالتها

 

شهدت الفترة التي يتناولها التقدير عددًا من األحداث والتحوالت البارزة التي انعكست على مسارات األوضاع في 

ي ظل تعبئة من جانب القوى الثورية إما لتحقيق اصطفاف وطني جامع، وفي المقابل تعبئة مضادة مصر، ف

 من جانب داعمي االنقالب العسكري، ومن بين هذه التحوالت:

 

 أواًل: نظام العسكر وخارطة الطريق:

النتقالية للبالد، عن خارطة طريق للمرحلة ا 5110أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 

وكان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الدفاع والقائد العاًم للقوات المسلحة المصرية. وكانت هذه الخارطة 

بمثابة عقد بين السلطة االنتقالية التي تولت حكم البالد بعد إسقاط نظام محمد مرسي وبين الشعب المصري 

 01عبرت عنها أعداد غفيرة خرجت للتظاهر في سياق أحداث الذي كان داعمًا في ذلك الوقت وبأغلبية ساحقة 

 يونيو إلنهاء حكم االخوان المسلمون. 

                                  
 الرابط، 3102يونيو  32( خليل العناني، التسوية في مصر بين المسارين السياسي والثوري، العربي الجديد، 1)

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A#sthash.OPoQjh8g.YPKxBV2i.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A#sthash.OPoQjh8g.YPKxBV2i.dpuf
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يونيو، وكما جاء في نص الخارطة  01هذه الخارطة بمثابة األرضية الشرعية التي وقفت عليها دولة ما بعد 

ع مصري قوى ومتماسك ال التي تم اإلعالن عنها أنها "خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتم

  يقصى أحًدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع واالنقسام"، وهو الوصف الذي لم يتحقق منه الكثير.

 وقد كان ضمن البنود المتعددة التي تضمنتها خارطة طريق المرحلة االنتقالية:

 ـ مشروع قانون انتخابات مجلس النواب: 1

بشأن انتخابات مجلس النواب، ولكن بالرغم من  5114لسنة  44القانون رقم  وهو ما حدث بالفعل عندما صدر

الوضوح التام لما جاء في نص خارطة الطريق بالبدء في إجراءات اإلعداد لالنتخابات البرلمانية، ولكن القانون 

اآلن لماذا الصادر تغاضى عن شق إجرائي هام وهو عملية تقسيم الدوائر االنتخابية، ومن غير المعروف إلى 

تم إفراد عملية تقسيم الدوائر بقانون خاص لها بداًل من إلحاق المواد المنظمة لهذه العملية بقانون انتخاب 

مجلس النواب، وهو ما كان سيتفق مع نص الخارطة الذي ناشد المحكمة الدستورية بسرعة اإلعداد لالنتخابات 

 البرلمانية. 

وائر االنتخابية أحد العوائق أمام وجود مجلس تشريعي ورقابي وفقًا لما وتظل إلى اآلن أزمة قانون تقسيم الد

وتماشيًا مع أية رؤية موضوعية للعملية الديمقراطية في أي مكان في العالم، وهو ما  5114نص عليه دستور 

فتح الباب أمام مقترحات تقضي بالبدء في صناعة برلمان ُمخلق من خالل بعض التشريعات واإلجراءات 

سياسية في المقام األول كدعم الدولة لقائمة موحدة بين األحزاب السياسية أو ما يتم الترويج له مؤخرًا من ال

  ضرورة إصدار قانون جديد لتحصين البرلمان المنتخب من الحل.

 ـ وضع ميثاق شرف إعالمي:5

يحقق القواعد المهنية جاء في خارطة الطريق بندًا ينص على وضع ميثاق شرف إعالمي يكفل حرية اإلعالم و

والمصداقية والحيدة وإعالء المصلحة الُعليا للوطن، وهو أيضًا ما لم يحدث إلى اآلن. وما حدث في هذا الشأن أن 

قام باعتماد مشروع ميثاق مقدم من وزارة اإلعالم، وقرر طرحه للحوار المجتمعي  5114مجلس الوزراء في مارس 

 ذ ذلك التاريخ لم ير هذا الميثاق النور. تمهيدًا إلقراره وتفعيله، ولكن من

ولكن مشروع الميثاق الذي قام مجلس الوزراء باعتماده منذ أكثر من عام شابه الكثير من السلبيات، لعل أهمها 

أن هذا الميثاق صادر عن الدولة التي قامت بكتابته وصياغته دون الرجوع للجماعة اإلعالمية أو استشارة 

ني المعنية بقضايا حرية اإلعالم والصحافة وحقوق اإلعالميين والمواطنين على منظمات المجتمع المد
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السواء. كما أن مشروع الميثاق لم يرتكز على دراسة مسبقة لجوانب الخلل في قطاع اإلعالم ومن ثم الشروع في 

عض، خاصة معالجة هذه الجوانب من خالل بنود الميثاق، وتعارضت الكثير من بنود الميثاق مع بعضها الب

فيما يتعلق بالتعبيرات الفضفاضة وغير الواضحة بخصوص القيود الموضوعة على العمل اإلعالمي ثم 

 التأكيد بعد ذلك على حرية اإلعالم والصحافة من خالل الرأي والتعبير أو عدم وجود قيود على الممارسة. 

هنية واألخالقية، ويظل العاملين بمجال وبالتالي، تظل صناعة اإلعالم في مصر تفتقد للكثير من الضوابط الم

  اإلعالم ُعرضة لقوانين وتشريعات ال تضع حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة في أولوياتها.

 ـ تمكين ودمج الشباب:0

وكان ثالث البنود التي لم تتحقق من خارطة طريق المرحلة االنتقالية هو البند الخاص بالشباب، فقد نصت 

حد بنودها على اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكًا الخارطة في أ

 في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. 

، اومما ال شك فيه أن مثل هذا التوجه يعد مطلوبًا وبشدة في دولة كمصر يشكل الشباب أكثر من ُثلث سكانه

ويعاني من مشكالت جمة تبدأ من الفقر والبطالة وتنتهي بالتهميش المجتمعي والبحث عن فرص الهجرة، 

ولكن واقع األمر أنه إلى اآلن لم تظهر أية توجهات أو سياسات واضحة لمؤسسات الدولة المصرية تتم فيها 

 ب. مراعاة ما جاء في هذا البند من تأكيد على العمل على دمج وتمكين الشبا

بل على النقيض من ذلك، تعرض الشباب المصري، خاصة تلك الفئة المعنية والمهتمة بالمشاركة السياسية، 

للعديد من العوائق التي جعلت من دخوله أو تواجده في المجال العام أمرًا في غاية الصعوبة، وانتهى العديد 

زوف عن المشاركة السياسية في ظل غلق من الشباب المصري في السجون والمعتقالت، أو اتخذ قرارًا بالع

المجال العام من قبل الدولة، أو حتى التوجه للتطرف والعنف في بعض األحيان، ولعل االنخفاض المستمر في 

أو االنتخابات الرئاسية خير  5114نسب مشاركة الشباب في االستحقاقات السياسية كاالستفتاء على دستور 

 دليل على ذلك.

 والحقوق والحريات: ثانيًا: التشريع

الحق لرئيس الجمهورية في إصدار القوانين، والجمع بين السلطتين  5114أعطى دستور العسكر الصادر في 

من الدستور على أنه "إذا حدث في  124التشريعية والتنفيذية في ظل غياب مجلس النواب، حيث نصت المادة 

اذ تدابير ال تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخ
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المجلس النعقاد طارئ لعرض األمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار 

قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خالل خمسة عشر 

جلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما يوما من انعقاد الم

كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إال إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، 

 أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". 

لة في مجلس نواب منتخب، يجب أن تكون هناك جهة أخرى تتولى وفي ظل غياب سلطة التشريع الشرعية ُممث

هذه المسئولية الجسيمة، وتختلف تلك الجهة من نظام سياسي آلخر في الدساتير العالمية، ولكن في السياق 

المصري، تقبع هذه السلطة في يد رئيس الجمهورية. وقد نصت المادة الدستورية على حق رئيس الجمهورية 

رات بقوانين "إذا طرأ ما يستوجب ذلك"، وهي عبارة فضفاضة ال تضع الحد األدنى من الضوابط في إصدار قرا

 الحاكمة لهذه المهمة التي من المفترض أن تخضع لمعايير واضحة ومحددة.

قانون، وهو ما  011وخالل العام األول من حكم السيسي، طرأ ما يستوجب إصدار قرارات بقوانين فاق عددها 

ا حقيقيا لمجلس النواب الذي من المفترض أن يتم انتخابه، حيث أنه من المفترض، ووفقًا لذات ُيمثل تحدي

المادة الدستورية، أن يقوم مجلس النواب بمراجعة هذه القوانين والموافقة عليها خالل خمسة عشر يومًا، 

  خالل عامه األول. وهو ما ال يمكن تحقيقه في ظل هذا العدد من القوانين التي قام السيسي بإصدارها

ولكن المشكلة ليست في عدد القوانين الصادرة عن السيسي، فأغلبها في الحقيقة قوانين تنظيمية أكثر 

ولكن المشكلة تقبع في حزمة من التشريعات التي صدرت عن السيسي وكان أثرها منها تشريعات حقيقية، 

من القيود والضوابط غير الموضوعية على العمل  هو الحد من القدرة على الدخول للمجال العام، ووضع العديد

، واستخدام تعبيرات ذات تفسيرات متعددة في بنود هذه التشريعات العام وعلى منظمات المجتمع المدني

 دون وضع تعريفات واضحة أو معايير محددة. 

 وكان من ضمن هذه القوانين:

  ح للسيسي إقالة رؤساء الجامعات وعمداء ، والذي أتا5114يونيو  54تعديل قانون تنظيم الجامعات في

الكليات وتعيين آخرين بعد أن كان قد تم تعديل القانون النتخاب القيادات األكاديمية والتعليمية، 

وهو ما ُيعد تدخاًل سافرًا من السلطة التنفيذية في استقاللية الجامعات. وكان الهدف من وراء هذا 
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و التخلص من بعض القيادات الجامعية المحسوبة على جماعة التعديل، وفقًا لما أعلنته الدولة، ه

اإلخوان، ولكن الواقع يقول إن القيادات التي تم تعيينها بموجب هذا التعديل من قبل رئيس 

الجمهورية، عملت على تقويض حرية الرأي داخل الجامعات، بل وأصدرت تعليماتها بمنع التجمع 

 ما يكفله الدستور كحق لكل مواطن. والتظاهر السلمي والعمل السياسي، وهو

  وهو القانون الذي كان سببًا 5114القرار الجمهوري بتغليظ عقوبة التمويل األجنبي الصادر في سبتمبر ،

في غلق عدد من الجمعيات األهلية وانسحاب عدد آخر من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في 

مل العام، لم يتضمن القانون تعريفات واضحة مصر، ومثل سائر القوانين الصادرة الخاصة بالع

لألفعال التي يجرمها، واستخدم مرة أخرى تعبيرات فضفاضة مثل "القيام بعمل ضار بمصلحة قومية" 

و"اإلخالل بالسلم العام"، وهو ما يفتح الباب للكثير من التأويل وللحد من مساحة الحرية المتروكة 

مشروعة على أرضيات تحكمها التوجهات السياسية  لمنظمات المجتمع المدني لتمويل أنشطة

 والمصالح الضيقة. 

  "تعديل قانون األزهر والذي أعطى الحق لرئيس جامعة األزهر بفصل أي طالب يسيء "لهيبة األزهر

دون تحديد لماهية اإلساءة أو للمقصود بهيبة األزهر، وقانون الكيانات اإلرهابية الذي ُيتيح للجهات 

د من السلطات لتوصيف أية جماعة أو مجموعة من األفراد على أنها كيانًا إرهابيًا دون أي األمنية العدي

تفصيل أو توضيح لمعايير هذا التوصيف، وهذا بالطبع بخالف "قانون التظاهر" والذي صدر في فترة 

 . يحوالية عدلي منصور، والذي تم بموجبه الزج بعدد غير قليل من الشباب بتهمة التظاهر بدون تصر

وُيشير األداء التشريعي خالل العام األول من حكم السيسي أن الهدف هو إصدار تشريعات تحد من مساحة 

الحريات المتاحة للعمل العام، واستخدام المساحة العامة، وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، 

ريعات تحت مظلة مكافحة اإلرهاب والحفاظ ، وتصدر هذه التش5114وهي حقوق كفلها كلها الدستور الصادر في 

 على األمن القومي. 
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 ثالثًا: العسكر وفزاعة مكافحة اإلرهاب:

جاء التحرك الداخلي فيما يتعلق بفزاعة اإلرهاب على عدة مستويات، كان أبرزها اإلجراءات األمنية والقمعية 

ب السيسي الجماهير المصرية بالخروج ، عندما طال5110يوليو  54التي قام بها النظام وكانت بدايتها في 

يوليو  54للشوارع والميادين لتفويضه لمكافحة خطر اإلرهاب، وقد خرج بالفعل عدد ضخم من الجماهير يوم 

 في استجابة لطلب وزير الدفاع آنذاك بتفويضه شعبيًا ومعه الجيش والشرطة لمكافحة اإلرهاب.  5110

يتم تقديمه لتبرير كل االنتهاكات والممارسات التي يقوم بها النظام،  وأصبح هذا التفويض بمثابة المبرر الذي

كما أصبح مبرراً لالنتشار الميداني للقوات المسلحة داخل المدن وحول المنشآت العامة وفي الميادين الرئيسية، 

ل أخطرها وقد صاحب التواجد العسكري واألمني مجموعة من التشريعات والقرارات التي صدرت لهذا الغرض، لع

، وبدأ العمل به 5112أغسطس  12قانون اإلرهاب الذي تم التصديق عليها ونشره في الجريدة الرسمية في 

 رسميًا في اليوم التالي لنشره.

جريمة تحت مسمى جرائم اإلرهاب؛ هي كال من جريمة إنشاء أو تأسيس أو  51مادة، وحدد  24وجاء القانون في 

ى زعامة أو قيادة فيها، وجريمة االنضمام إلى جماعة إرهابية أو االشتراك فيها إدارة جماعة إرهابية، أو تول

بأية صورة مع علمه بأغراضها، وجريمة أكراه شخص على االنضمام إلى الجماعة اإلرهابية، أو منعه من 

أو هيئة أو االنفصال عنها، وجرائم تمويل اإلرهاب، وجريمة السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية 

منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف ارتكاب أو اإلعداد الرتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها 

 .أو مصالحها

وجريمة إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال األسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل االتصال 

نية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية السلكية أو الالسلكية أو اإللكترو

 .أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها الستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية

ويع، المقار الرئاسية أو باإلضافة إلى جريمة االستيالء أو الهجوم أو الدخول بالقوة أو العنف أو التهديد أو التر

مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو 

مديريات األمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو األجهزة األمنية أو الرقابية أو األماكن األثرية أو 

أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب  المرافق العامة

 .جريمة إرهابية
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وجريمة الدخول عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية 

عضائها في مصر أو في الخارج، وجريمة قلـب نظام الحكم أو اإلقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أل

أو تغيير ُدستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك 

من وسائل العمل اإلرهابي، وجريمة إخفاء أو التعامل في أشياء استعملت أو أعدت لالستعمال في ارتكاب 

 مة إرهابية، أو األموال التي تحصلت عنها.جري

كما تضمن القانون جرائم من نوع اإلتالف العمدي أو اختالس أو إخفاء مستند أو محرر من شأنه تسهيل كشف 

جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه، وجريمة تمكين مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب، 

لتحاق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من وجريمة التعاون أو اال

الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو الُمنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن اإلرهـاب 

 ية أو الحيل أو المهارات وسائلأو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو األساليب القتالية أن التقن

 لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب جرائم إرهابية.

وجرم القانون القبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من 

ى مزية أو منفعة ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو االمتناع عنه أو الحصول عل

من أي نوع، كما جرم تصنيع أو تصميم سالح من األسلحة التقليدية او غير التقليدية أو حيـازتها أو إحـرازها 

 .وذلك الستعمالها أو إعدادها لالستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية

ة من وسائل النقل الجوي كما يعاقب القانون كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيل

أو البري أو البحري أو النهري، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيُتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو 

استغالل الموارد، أو ألية أغراٍض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيًقا لغرض إرهابي، ويعاقب أيضًا كل من أتلف 

طع أو كسر شبكة أو خطًا من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو ق

 .المنشآت الالزمة ألي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت

كما جرم القانون التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو مقاومته بالقوة أو 

تعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وجرم أيضًا العنف أو بالتهديد باس

الترويج أو اإلعداد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر، الرتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو 

 .بأية وسيلة أخرى
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تصاالت أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وجرم القانون أيضًا من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات اال

وسائل االتصال الحديثة، بغرض الترويج لألفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما 

يهدف إلى تضليل السلطات األمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل 

لتكليفات بين الجماعات اإلرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات وإصدار ا

 .اإلرهابيين أو الجماعات اإلرهابية في الداخل والخارج

كما يعاقب كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو 

ل بطاقات أو عالمات أو إشارات عسكرية أو عالمات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل الشرطة، أو حم

 .(2) بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو اإلدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات الرتكاب جريمة إرهابية

لتي يتم وصفها باإلرهابية لم ورغم ممارسات وإجراءات النظام، وترسانة التشريعات التي أقرها، فإن العمليات ا

تنته أو تخفت حدتها، بل على النقيض من ذلك، زادت كثافتها وتنوعت أنماطها وتعددت أهدافها، واتسعت 

  الرقعة الجغرافية لها لتشمل كل محافظات مصر شمااًل وجنوبًا وغربًا، هذا بالطبع بخالف سيناء في الشرق.

مكافحة اإلرهاب يشوبه الكثير من القصور، ولعل أهم أوجه هذا القصور فاألداء األمني ألجهزة الدولة في ملف 

هو اإلصرار على التعامل مع القضية من منظور أمني بحت يتم معالجته عسكريًا وأمنيًا دون التطرق ألبعاد 

 11أخرى باتت محورية في مكافحة األنماط المتطورة من اإلرهاب التي شاعت في العالم في مرحلة ما بعد 

بتمبر. إن الشق األمني والعسكري أحد أهم أبعاد مكافحة اإلرهاب، ولكنه ليس الُبعد الوحيد، ولكن هناك س

أبعادا أخرى سياسية، واقتصادية، وثقافية، وتنموية من غير الممكن فصلها عن الرؤية األمنية والعسكرية 

  .(3)لمواجهة خطر اإلرهاب 

-51توقيت واحد والتي شهدتها عدة مناطق في القاهرة الكبرى )ولعل التفجيرات المتعددة والمتزامنة في 

ساعة من التطبيق الرسمي لقانون اإلرهاب، بغض النظر عمن يقف خلفها هي  48(، بعد أقل من 8-5112

 .(4) دليل على قصور المعالجة األمنية والقمعية لهذا الملف

                                  
 3102-8-02مكرر بتاريخ  22الجريدة الرسمية، النص الرسمي لقانون اإلرهاب، العدد  (2)

 .4/7/3102زياد عقل، تقييم سياسي لعام من حكم السيسي،  (3)

شخص، من بينهم  32، في محيط مبنى األمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة وأدى إلى إصابة 3102-8-31وقع انفجار في ساعة مبكرة من صباح الخميس  (4)

يانها أن اإلصابات متوسطة وسطحية، بينما لم تقع أي وفيات جراء الحادث. عدد من رجال الشرطة، بحسب بيان وزارة الصحة المصرية، وأكدت الوزارة في ب

اجة نارية مستقالً در وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن االنفجار وقع باستخدام سيارة مفخخة، توقفت خارج الحرم األمني للمبنى وتركها قائدها

حطم واجهة مبنى األمن الوطني، وجزء من السور الخارجي للمبنى، كما تسبب في تصدع عدد من المباني كانت تسير خلف السيارة، وأسفر االنفجار عن ت

مصر" مسؤوليته عن التفجير الذي -من رجال الشرطة. وأعلن تنظيم يطلق على نفسه "الدولة اإلسالمية 6المجاورة، وقال البيان إن التفجير أسفر عن إصابة 

ي منطقة شبرا الخيمة، وقال التنظيم في بيانه الذي بثه على موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، إن التفجير جاء في إطار عملية استهدف مبنى األمن الوطني ف



 

 

 التقرير االستراتيجي للثورة المصرية 14   21 ديسمبر 1024

 

 رابعًا: تطورات الملف في سيناء:

اء عمليات قتل ممنهجة واعتقاال يطال الجميع نساء ورجاال وأطفاال، تحولت معه تشهد شبه جزيرة سيناء سين

التي ” اإلرهاب“عمليا من ميدان يدافع عن أرض الوطن، إلى عمليات تصفية ضد أهلها وشعبها تحت ذريعة 

ش في لجياتخذتها السلطة الحاكمة في مصر ستارًا للتغطية على مطامعها في السلطة. وتمثلت أبرز انتهاكات ا

سيناء، في القتل العشوائي، ألي مشتبه فيه، وهو ما يعرف بـ "التصفيات الجسدية"، أو القتل خارج القانون، 

وأسماه بعضهم بـ "استرخاص التصفية الجسدية المباشرة"، وهو ما أدى إلى انتشار حالة احتقان بين أهالي 

 سيناء، وخاصة أن أي مشتبه فيه يجب توقيفه وليس قتله.

ات الجيش استمرت في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف، كأن إعالن حالة الطوارئ كان لفتح المجال قو

لقوات الجيش والشرطة لتوسيع انتهاكاتها من ناحية النطاق الجغرافي وكمية الجرائم المرتكبة بحق 

ة شهر الستة األولى لتطبيق حالالمدنيين. وفاقت كمية االنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في شمال سيناء األ

 .5110الطوارئ ما تم ارتكابه في عام كامل منذ بداية ما يسمى الحرب على اإلرهاب في شمال سيناء في سبتمبر 

، رصد المرصد المصري للحقوق والحريات ارتكاب الجيش جرائم بحق المدنيين 5112وخالل النصف األول من 

 تمثلت في اآلتي: 

  حالة. 481القانون: القتل خارج إطار 

  :حالة اعتقال. 1481االعتقال التعسفي 

  :حالة 5442اعتقال تحت بند االشتباه 

  :عشة 1241حرق عشش للبدو 

  :دراجة بخارية( 1521-سيارة 244) 1802تدمير وحرق منقوالت مادية خاصة بالمدنيين 

  :منزال 5184المنازل المهدمة 

  :أسرة 0124عدد األسر المهجرة 

 فردا ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ. 095ألفا و 51اد المهجرين: عدد األفر 

  :(5) كم طول 10.2× م عرض  1111مساحة المنطقة المهجرة. 

                                  
 " بالمالحقةمين"الثأر" التي يستهدفها التنظيم لمن أطلق عليهم "شهداء ملحمة عرب شركس"، وتوعد التنظيم، بحسب البيان، "كل من تلطخت يده بدماء المسل

 (.الرابط، 3102-8-31من أفراد التنظيم. )موقع بي بي سي، 

 .الرابط. 3102يونيو  10المرصد المصري للحقوق والحريات، حصاد عام الطوارئ في سيناء تحت حكم السيسي،  (5)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150819_egypt_cairo_shubra_explosion
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150819_egypt_cairo_shubra_explosion
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-44148395
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-44148395
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ومثل هذه الممارسات وغيرها ليست خطرًا فقط على النظام العسكري الحاكم في مصر، ولكنها تشكل خطرًا 

ية، في ظل الخطط التي كثر الحديث حولها عن على مستقبل شبه جزيرة سيناء وارتباطها بالدولة المصر

 تقسيمها، أو إدخالها في مخططات لتبادل األراضي مع الكيان الصهيوني واألردن.

ومع الفشل الكبير في سياسات النظام العسكري في سيناء برز تمدد ما يعرف بتنظيم "والية سيناء" ونوعياتها 

ت التي تخدم هذا الهدف مهاجمة عناصر التنظيم للقوات والدعايات المكثفة للتنظيم، ومن ضمن التكتيكا

النظامية بشكٍل مفاجئ ومستمر، ووحشية التعامل مع أسرى النظام، واستهداف شبكات الدعم المحلية 

)المخبرين باألساس(؛ إلضعاف القدرة االستخبارية والمعلوماتية للنظام، مع شرعنه ما يقوم به التنظيم من 

ت المرئية. وال تهدف هذه االستراتيجية إلى تأمين نصر عسكري سريع، بل استنزاف دموي عمليات عبر الدعائيا

 .(6) طويل المدى

ومع تعدد المحطات التي مر بها تنظيم والية سيناء وتصاعد العمليات التي يقوم بها في سيناء، فإنه يمكن 

ذه المحطات، للوقوف على حجم التطور أن يشكل أحد آليات التخلص من هذا النظام، وهنا تبرز اإلشارة ألهم ه

 :5110في العمليات التي أشارت بعض التقارير لوقوف التنظيم خلفها بعد االنقالب العسكري 

  في عملية ُعرفت إعالمًيا باسم "مذبحة رفح 5110أغسطس  19من جنود األمن المركزي في  52قتل ،

 الثانية".

 عقب استهداف موكبه.5110راهيم في سبتمبر محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إب ، 

  واستهداف مبنى المخابرات 5110الهجوم بسيارة مفخخة على مديرية أمن جنوب سيناء في أكتوبر ،

 العسكرية في اإلسماعيلية في الشهر نفسه.

 أمن الدولة سابقا-قتل المقدم محمد مبروك مسؤول ملف اإلخوان المسلمين في جهاز األمن الوطني-

 .5110نوفمبر في 

  من ضباط األمن، والهجوم على  14بينهم  14، وقتل 5110تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر

 من ضباط الشرطة. 4كمين أمني في محافظة بني سويف أودى بحياة 

  أشخاص،  4أعلن "بيت المقدس" تفجير مديرية أمن القاهرة، الذي قتل فيه  5114يناير  54يوم

 .24وأصيب 

                                  
 .3102يوليه  32د. عمر عاشور، تنظيم والية سيناء: الصعود العسكري واآلثار السياسية، مركز الجزيرة للدراسات، األربعاء ( 6)
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 52 من الطيارين  2أعلن "بيت المقدس" إسقاط مروحية عسكرية بسيناء وقتل فيها  5114اير ين

 المصريين ومعاونيهم.

 58  اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية أمام منزله في منطقة  5114يناير

 الهرم بمحافظة الجيزة.

  مجندًا وضابطًا. 11يخ زويد، قتل على إثرها : استهداف حافلة لنقل الجنود بالش5114سبتمبر 

  جندًيا مصرًيا. 00: الهجوم على كمين كرم القواديس بشمال سيناء، الذي راح ضحيته 5114أكتوبر 

  إعالن تنظيم "أنصار بيت المقدس"، عن مبايعة تنظيم الدولة االسالمية )داعش( 5114نوفمبر :

سيناء"، وبدأت تصدر ألول مرة إصدارات ما يسمى "إعالم والية  –وتغيير اسمه إلى "الدولة اإلسالمية

"، وما تبعها 1والية سيناء" ليؤرخ للعمليات المسلحة لهذا التنظيم في صورة ما سمي "صولة األنصار 

 .(7) من أنشطة الحقة

  في العريش، واستراحة للضباط  111: استهداف نادي وفندق القوات المسلحة ومقر الكتيبة 5112يناير

 05أطنان، وقد ُقتل في الهجوم قرابة  11قسم شرطة العريش ليال، بثالث سيارات مفخخة تحمل  قرب

 عسكريًا ومدنيًا.

 5  هجمات استهدفت مواقع للجيش المصري  2: أعلن "والية سيناء" في بيان مسؤوليته عن 5112أبريل

 آخرون. 12مدنيين وأصيب  0جنديا و 18في شمال سيناء، وأدت إلى مقتل 

 14  آخرين في ثالث هجمات  42شخصًا، معظهم من رجال األمن، وأصيب أكثر من  14: قتل 5112أبريل

 تبنتها "والية سيناء".

 51  أعلن تنظيم "والية سيناء" مسؤوليته عن تفجير مدرعة قرب ميدان صالح الدين 5112أبريل :

 آخرين. 2عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب وإصابة  0برفح، وقتل 

 52 بدأ "والية سيناء" نهجًا جديدًا عبر استهداف إمدادات الجيش من المياه والغذاء والمواد 5112بريل أ :

 البترولية.

  بدأ تطور جديد بدعم قبائل سيناويه للجيش، بعدما دعا الشيخ موسى الدلح، أحد 5112مايو  2في ،

 سيناء".زعماء قبيلة "الترابين" لالنضمام لتحالف قبلي لقتال تنظيم "والية 

                                  
داف رجال األعمال، وتنفيذ عمليات في قناة السويس والمقاصد السياحية دعا "أبو مصعب المقدسي"، القيادي في "والية سينا"( لـ "ضرب االقتصاد، واسته (7)

 بجنوب سيناء، إضافة إلى شركات ومؤسسات الجيش".
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  لقضاة مصريين، بعد تفجير باص  –ألول مرة –: أعلن تنظيم "والية سيناء" استهدافه5112مايو  14في

 قضاة من محكمة شمال سيناء بمنطقة حي المساعيد بالعريش. 0يقلهم في شمال سيناء ومقتل 

  عمل فجر مسلحون خط غاز العريش بمنطقة السبيل جنوب العريش، وعطلوا  5112في أول يونيو

 المصانع ومنها مصانع للجيش.

  هدفاً عسكرياً وشرطياً في الشيخ  51قام "والية سيناء" بأكبر هجوم من نوعه على  5112في أول يوليو

ألول مرة أدت لخسائر كبيرة في صفوف المهاجمين وأعلن  14زويد، لكن الضربات الجوية بطائرات إف 

 من مسلحي والية سيناء. 545، مقابل قتل عسكريًا 51المتحدث الرسمي للجيش المصري مقتل 

  أعلن المتحدث العسكري المصري أن قوات الجيش أحبطت "هجومًا إرهابيًا" بسيارة 5112يوليو  12في :

مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق القطامية السويس، ما أسفر عن مقتل قائده"، وأعلن 

 التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

  حدث تطور نوعي خطير في هجمات "والية سيناء" تمثل في إطالق صاروخ موجه 5112يوليو  14في :

علي سفينة حربية مصرية قبالة شاطئ مدينة رفح، وظهر أن التنظيم يمتلك صواريخ "كورنيت" 

 الحرارية، القادرة على اختراق المدّرعات، وصواريخ إلسقاط طائرات، وأخرى لضرب قطع بحرية.

  عسكريين. 2مواقع للجيش المصري جنوب الشيخ زويد وقتل  0الهجوم على  :5112يوليو  18في 
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 المطلب الثاني

 محددات التحوالت في الثورة المصرية

في إطار ما شهدته مصر من تحوالت خالل المرحلة الماضية يمكن الوقوف على مجموعتين من المؤشرات أو 

 رحلة:العوامل التي حكمت المسار الثوري خالل تلك الم

 المجموعة األولي: المحددات الداخلية:

 يمكن التمييز في إطار المحددات الداخلية الحاكمة لتحوالت وتطورات الثورة المصرية بين عدد من العوامل:

 

 أواًل: عوامل ترتبط بالنظام وممارساته:

الرغم من وجود حالة من ـ استمرار قوة النظام من خالل استمرار والء المؤسستين العسكرية واألمنية له؛ فب1

اإلنهاك النسبي للمؤسسة األمنية تحديًدا بسبب المظاهرات شبه اليومية لرافضي االنقالب، فإنه يتم التغلب 

 .(8) على هذا من خالل االعتماد على ما يطلق عليه جيش "المواطنون الشرفاء" أو البلطجية

ش والشرطة منذ نظام عبد الناصر، فضالً عن معايير ـ النهج القائم على استبعاد اإلسالميين والمتأصل للجي5

الوالء والعائلية في عملية االختيار، يجعل هناك صعوبة على رافضي االنقالب في التأثير داخل هاتين 

المؤسستين؛ بل إن بروز بعض الحركات الرافضة لالنقالب، التي تستهدف أفرادهما كالعقاب الثوري وأجناد 

 دهما أكثر والًء للنظام.مصر وغيرهما، جعل أفرا

ـ استمرار هيمنة نظام االنقالب على كل المؤسسات المهمَّة في الدولة؛ "اإلعالم، والقضاء، والمؤسسة 0

الدينية"، بل توظيفها في صراعه ضد رافضيه. فاإلعالم يعمل على "شيطنة" الثورة واإلسالميين تحديًدا؛ 

لصامتة بشأنهم، ثم يأتي دور المؤسسة الدينية لتبرير األعمال بحيث يؤثر في الصورة الذهنية لدى األغلبية ا

القمعية التي تقوم بها مؤسستا الجيش والشرطة؛ الذي يكتمل بدور المؤسسة القضائية في إصدار أحكام 

رادعة إلجهاض الثورة وصلت إلى اإلعدام حتى بحق الرئيس محمد مرسي؛ وبذلك تكتمل ثالثية قمع الثورة، 

 عوبة على أتباعها في الدعوة لعصيان مدني شامل.وتصبح هناك ص

صارت مصر ُتْحَكم بتحالٍف للجيش واألمن والرأسمالية الكبيرة التي ترعرعت في عهد  5110يوليو  0ـ منذ 4

مبارك، مع استحواذ الرئيس على سلطتي التشريع والتنفيذ في غياب أي نوع من المشاركة أو الرقابة الشعبية، 

                                  
د.  : ملخص تنفيذي،آليات تفعيل الحراك السلمي في ظل الظروف الراهنةحول آليات مواجهة هذا الجيش، قام المعهد المصري بإعداد تقدير موقف بعنوان: ( 8)

 (3102مايو  20ناصر عبد العال )عبد ال
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من الدستور تقضي ببدء إجراءات االنتخابات النيابية خالل مدة ال تزيد على ستة  501ن المادة وعلى الرغم من أ

بعد أكثر من  5112(، اال انه تم مؤخرا تحديد موعد االنتخابات في أكتوبر 5114أشهر من تاريخ العمل به )يناير 

 عامين من االنقالب.

يعمل على استمرار الملف القائم الذي تسيطر فيه السلطة ـ مما يزيد األمور سوًءا أن البرلمان القادم قد 2

التنفيذية على السلطة التشريعية؛ وذلك بالنظر إلى غلبة المقاعد الفردية بمجلس النواب، والعمُل بنظام 

للقوائم االنتخابية ينطوي على إهدار الكثير من أصوات الناخبين، وذلك في ضوء قانون تقسيم الدوائر 

ي صدر مؤخًَّرا وكثرت انتقاداته، وفي ضوء القوانين الجاري الحديث عن مشروعاتها بشأن مجلس االنتخابية الذ

 .(9) النواب والحقوق السياسية

ـ إن النظام في مصر في مرحلة التمكين السياسي من خالل سيطرته على كل مفاصل ومؤسسات الدولة، 4

قرة في الحجم والكثافة ولكنها ترتبط بتحوالت فضاًل عن وجود حاضنة شعبية لالنقالب، وإن كانت غير مست

األوضاع الداخلية والخارجية وكذلك الدور الخطير الذي تمارسه وسائل اإلعالم الداعمة للنظام في دعم وترسيخ 

 هذا التمكين.

ـ أن مركز القوة في مصر في وزارة الدفاع، وليس في قصر االتحادية، في المنصب، وليس في الشخص، لذلك 2

السيسي مترددا في ترك المنصب، وحاول أن يضع ضمانات في الدستور تضمن احتفاظه به، وعندما ترك كان 

السيسي منصب وزير الدفاع، فقد قوته الحقيقية، وبمرور الوقت ستترسخ هذه الحقيقة لدى القطاعات 

والخيارات، وهو األمر  المؤثرة في النظام، خاصة لو تنامى الخالف العسكري العسكري إلى درجة تباين القرارات

الذي يحاول السيسي تجنبه من خالل التوسع في المزايا والعطاءات التي يتم تقديمها للمنتسبين للمؤسسة 

العسكرية، أو الظهور بالزي العسكري في عدد من المناسبات المدنية )كان آخرها خالل الفترة التي يغطيها 

 (.5112أغسطس  4لسويس، التقرير في حفل افتتاح وتوسعة تفريعة قناة ا

ـ حاول السيسي أن يعوض فقدانه للقوة العسكرية، بأربعة أمور، هي: تأمين الساحة التنافسية بــــــ 8

"تمويت البدائل" المحتملة، العسكرية والمدنية، وترسيخ شعبيته لدى الجماهير، وجمع السلطات التنفيذية 

 ر اإلخوان كعدو مشترك لشركاء االنقالب.والتشريعية في يده أطول فترة ممكنة، وتضخيم خط

                                  
 3102أغسطس  03إبراهيم العيسوي، مصر اليوم ومصر التي أرادتها ثورة يناير، مركز الجزيرة للدراسات، األربعاء  (9)
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ـ الواضح من الكثير من المؤشرات أن تزايد قمع اإلخوان سببه األول هو الخشية من استغاللهم للفرصة، 9

وتعاظم الخوف من كونهم القوة األكثر قدرة على أن تلعب دور البديل، لذلك يبذل العسكر جهدا هائال إلعادة 

 .(10) سياسي محتمل، وإنما ككيان إرهابي تكفيري عنيفتصنيف اإلخوان ليس كبديل 

ـ تشير خبرات الحكم للنظم العسكرية إلى أنه في حالة عدم قدرة الجيش على السيطرة على األوضاع وفرض 11

االستقرار لتثبيت شرعيته السياسية، فإن استمرار القمع لفترة طويلة يعنى عدم قبول أجزاء كبيرة من 

ذا يعنى احتمال تحول قطاعات المجتمع النشطة إلى استخدام العنف الممنهج للمقاومة المجتمع بشرعيته وه

 كبديل للسياسة المختطفة من قبل النظام الحاكم، هذا العنف تزداد وتيرته وتتصلب فلسفته تدريجيًا.

لصين وهو ـ إن أي صعود ألشخاص غير السيسي إلى السلطة أو منازعته لها يعني تهديد حياته ورجاله المخ11

ما لن يسمحوا به. ومع تردي األوضاع يصبح االستمرار مستحياًل ومع ارتفاع تكاليف القمع بشكل غير مسبوق 

 تنخفض تكاليف استبدال النظام الحالي الذي سيتم اختزاله عند األزمة في شخص السيسي.

ترام األقدميات وعدم ـ الذي يحمي الجيش من التفكك ويجعله متماسكًا كطائفة عسكرية واحدة هو اح15

تجاوزها أو حتى إهانتها لحساب المدنيين. لذلك ووفقًا لتجربة التاريخ المصري سيزداد العبء على النخب 

 . (11) العسكرية بحكم السيسي حتى يصل لحد يهدد مصالحها وحتى وجودها ذاته

 

 ثانيًا: عوامل ترتبط بالصف الثوري:

ثوري الرافض لالنقالب الراهن بسبب أزمة الثقة مع اإلخوان تحديًدا؛ ـ استمرار حالة من التفكك في الصف ال1

وغيرهما تتهم اإلخوان باالنتهازية السياسية وإقصاء  (12) إبريل واالشتراكيين الثوريين 4إذ ال تزال حركات كـ 

مها؛ اآلخرين، وبالتالي ترفض الدخول معهم في مظلة ثورية؛ السيما في ظل وجود نقاط خالفية لم يتم حس

 .مثل عودة الشرعية والرئيس محمد مرسي للحكم

ـ وجود حالة من االنقسام لدى "الحاضنة الشعبية" في الحالة المصرية، ربما ألن النظام في مصر لم يمارس 5

بأن عدم تحقيق تقدم اقتصادي مرتبط -من خالل اإلعالم-القمع بصورة كبيرة ضد هؤالء، كما أنه يروج 

                                  
 الرابط، 6/7/312دعنا نحدد بعض الثوابت في المشهد الحالي، الصفحة الشخصية على شبكة التواصل االجتماعي، الفيس بوك، ، أحمد فهمي (10)

 .الرابط، 3102يوليو  10مصر العربية، ، موقع فكرى نبيل، كيف نقطع دائرة العنف؟ (11)

 20/7/3102ستأتي اإلشارة الحقاً للبيان الصادر عن االشتراكيين الثوريين في  (12)

https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A/153257294756859?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A/153257294756859?fref=nf
http://www.masralarabia.com/%D8%B1%D8%A3%D9%89?view=print&id=645867:%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%9F&tmpl=component&print=1&layout=print&page=
http://www.masralarabia.com/%D8%B1%D8%A3%D9%89?view=print&id=645867:%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%9F&tmpl=component&print=1&layout=print&page=
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، هذا االنقسام يجعل هناك صعوبة في استجابة هذه الحاضنة لدعوات اإلضراب؛ كما بوجود "إرهاب" الثورة

 . (13)"5112من يونيو  11إبريل في ذكرى تولي السيسي الحكم " 4حدث بالنسبة إلضراب 

وفي هذه السياق تأتي أهمية القيام بعدد من الدراسات العلمية والميدانية حول بناء الحاضنة الشعبية للثورة 

رية، وقد بدأ المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية في تبني هذه القضية فعليًا، وتم تكليف المص

 عدد من الخبراء والمتخصصين إلعداد مثل هذه الدراسات وتلك التحليالت بشكل علمي وموضوعي.

ثرا، وأن يفرض ـ إن أي "تكتل" سياسي يتشكل اآلن من قوى حقيقية مؤثرة، سيمكنه أن يلعب دورا مؤ0

 تكون الثورة، قوة بقدر خياراته، المعادالت السياسية ال تعرف المجامالت، لذلك تأتي أهمية التأكيد على أنه

 .وسطية ببدائل القبول عليها سيكون الثورة، ضعفت وإذا مطالبها، مع متوافقة السياسية البدائل

( وما تبعها تعدد البيانات والمواقف 5112طس أغس 14ـ شهدت الذكري الثانية لمجزرة الرابعة والنهضة )4

أبريل، التي  4اإليجابية الصادرة عن قوى ثورية وشخصيات سياسية ليبرالية ويسارية، كان في مقدمتها حركة 

أطلقت عدد من الفعاليات اإلعالمية على شبكات التواصل االجتماعي إلحياء هذه الذكري باعتبارها جريمة ضد 

لبيانات والتصريحات الصادرة عن الدكتور عمرو حمزاوي، وغيرهما من تيارات وشخصيات اإلنسانية، وكذلك ا

يمكن البناء عليها في تحقيق توافق على مبادئ أكثر شمولية فيما يتعلق بموقع العسكر من العملية 

 السياسية وترسيخ الديمقراطية ووقف انتهاكات الحقوق والحريات.

 

 لثوري:ثالثًا: عوامل ترتبط بالحراك ا

اختلف الحراك الثوري في مصر عن ذي قبل، ولم يعد بذلك التدفق والحماس الذي كان عليه عقب االنقالب 

وبعد مجزرة رابعة وحتى عهد قريب، حيث تضافرت عدة عوامل حتى يصل إلى هذا المستوى: فمنها: اكتمال 

ات على أساس أنها لن تجدي، مؤسسات دولة نظام السيسي وهو ما جعل البعض يزهد في استمرار التظاهر

خاصة في ظل قبول معظم دول العالم بالتعامل مع السيسي باعتباره رئيسا شرعيا للبالد. ومنها: انسحاب 

بعض فرقاء الحراك الثوري المعارض لالنقالب، حيث رأى هؤالء تغليب حقن الدماء على تطلعات الثوار، ومنهم 

تقود الشارع المصري ال يهمها سوى استعادة السلطة دون النظر إلى من رأى أن جماعة اإلخوان المسلمين التي 

الخسائر العامة، وأنها تخرج عن السياق العام وتعمل وفق أجندتها الخاصة. ومنهم كذلك من رأى التعاطي مع 

 الواقع الجديد، والبدء مرة أخرى وفق المعطيات الجديدة، ونحو ذلك مما اختلفت إزاءه وجهات النظر.

                                  
 الرابط. 3102يونيو  32د. بدر حسن شافعي، محددات نجاح الثورات ـ الثورة المصرية مقارنة بالثورتين الهندية واإليرانية، مركز الجزيرة للدراسات، الثالثاء  (13)

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2015/6/23/20156235310411580success-revolutions.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2015/6/23/20156235310411580success-revolutions.pdf
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لى ذلك وجود ظهير شعبي للسيسي وُثّلة من المنتفعين، الذين يمررون كل أساليب القمع التي ينتهجها أضف إ

مؤيدين ومطالبين، وهو ما  –الذي يلبس ثوب القضاء على اإلرهاب –األمن المصري، باعتبار أن لذلك القمع 

حراك محل اختالف بين رفقاء جعل األمل في ظل وجود هذا الظهير ضعيفا في قلوب البعض. فصار استمرار ال

 . (14) الثورة

، تحواًل نوعيًا كانت بدايته مع ذكري 5112إال أنه رغم ممارسات النظام فقد شهدت الشهور الماضية من العام 

العوامل ، ونجاح الموجة الثورية في تحقيق العديد من الضربات والقفزات المهمة، وكان من بين 5112يناير  52

وجود خطة مقنعة لصفوف الثائرين ألول مرة، ووجود استقرار إداري وتواصل  اح الموجة:التي ساهمت في إنج

جيد بين مفاصل جماعة االخوان، وتطوير األداء اإلعالمي، وتطوير الحراك الثوري في الشارع وتراكم خبرات الثوار 

الصندوق التقليدي، في الحركة والتنظيم ومواجهة الشرطة، وتصعيد وتيرة بعض التحركات الثورية خارج 

فبراير.  11ديسمبر إلى  12ومفاجأة الداخلية وارتباكها، هذا بجانب أن الموجة كانت طويلة جدا حيث بدأت من 

 مما ترتب عليه حدوث إنهاك شديد للداخلية.

وظهرت آثار نجاح الموجة على المستوى الثوري والداخلي واإلقليمي والدولي، ساعد على ذلك حالة هدوء سبقت 

 الموجة فلما ظهرت الموجة واستمرت علم الجميع أنه كان هناك عمل وتخطيط من نوع جديد.

لم تكن هناك أحداث مميزة لكنها أفضت إلى مرحلة تالية بالغة ، 5112وخالل الفترة من اوائل فبراير إلى مارس 

عناصر الثورة متماسكة إلى التأثير، في هذه الفترة كان أداء الداخلية بالغ الضعف في الوقت الذي كانت فيه 

 حد كبير. 

 وكان من المالمح المميزة لهذه الفترة: 

  ظهور أسماء وجماعات متعددة مثل العقاب الثوري والمقاومة الشعبية تميل إلى استخدام بعض

 الوسائل الخشنة.

 االتجاه  لىتنامى عمل والية سيناء بشكل ملفت غيَّر كثيرا من حسابات النظام الحاكم التي كانت تسعى ا

 نحو ليبيا ونحو غزة.

 .قامت الداخلية بحمالت اعتقال يشوبها الخوف في الحركة والعشوائية في اختيار المعتقلين 

 .استهداف رموز التحالف المعلنة باالعتقال والتضييق 

                                  
 .3102فبراير  02، استمرار الحراك الثوري في مصر. ضرورة أم حماقة؟، األحد، إحسان الفقيه( 14)

http://arabi21.com/authors/603/0/0/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://arabi21.com/authors/603/0/0/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
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  حالة ارتباك في المؤسسة األمنية من عدم وضوح رؤية لمواجهة الوسائل الخشنة الجديدة تمثلت في

لقدرة على الوصول الي قيادات الحراك إال بشكل محدود، ضعف في تأمين قواتهم، وانحسار في عدم ا

معدالت الكمائن الثابتة والمرورية، وأخبار عن ضعف معنوي متزايد؛ وتعليمات للضباط بإخفاء 

 هوياتهم وتغيير مساكنهم وسياراتهم، وتجنب السيارات الميرى إال في حالة حشد القوات.

، وضح تماما التركيز في الجانب 5112مارس  2بعد تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في اال انه 

المعلوماتي واستهداف الشخصيات القيادية الوسيطة والشابة باالعتقال، وأحيانا بالتصفية، وانتشار كاميرات 

 نجاحات )تقنية(.المراقبة في الشوارع والتتبع من خالل التليفونات واالنترنت وتحقيق 

ابريل جاءت عملية مدينة اإلنتاج اإلعالمي، وكانت عملية متميزة جدا ضد رمز من رموز 14في المقابل في 

سيادة الدولة وقوة انقالبية شديدة التأثير وقد أظهرت وجود قدرات معلوماتية ودقة تنفيذية رغم وجود 

 قوات حماية ضخمة للمدينة.

تعد من أحرج الفترات التي مرت بالثورة وباإلخوان، والتي بلغت ذروتها بمجزرة  اال ان الفترة التي تلت ذلك

 أكتوبر والقبض على عدد من قيادات االخوان، وقد تداخلت عوامل عديدة لظهور وتصعيد األزمة: 4مدينة 

  وجود خالف في الرؤية بين عدد من قيادات االخوان ما بين محاولة إنقاذ الجماعة بتحمل تبعات

رحلة وقسوتها حتى يتم عبور المحنة، بالصبر وتقديم التضحيات، وبين رؤية المواجهة والفعل الم

اإليجابي المنظم والمنضبط لكسر االنقالب حيث أن الصبر على االنقالب قد يؤدى إلى القضاء ليس فقط 

 اهداف على الجماعة ومشروع اإلسالم السياسي ولكن على كل فرص تحقيق التغيير المنشود من خالل

 يناير وإجهاض كل أمل في وجود نظم مدنية ديموقراطية. 52ثورة 

  الذي يمكن أن يؤدى إلى حوار بناء، -خصوصا بالداخل وبين الداخل والخارج -غياب التواصل الجيد

وعدم ظهور قيادة كاريزمية قادرة على اإلقناع وجمع األطراف. حيث يعاني الصف الثوري من أزمة 

ة، ومن مالحقات أجهزة االمن ليظهر أثر ذلك بوضوح شديد في تناقص أعداد الخالف في القياد

المتظاهرين أحيانا إلى العشرات، أضف إلى ذلك حالة الهجرة الكبيرة في هذه الفترة مما كان يتوقع 

معه إنهاك الصف الثوري وربما أدى إلى التوقف أو العجز. أضف إلى ذلك عوامل سياسية وإقليمية حيث 

التطور اإليجابي الكبير المنتظر في الموقف السعودي، وتذبذب المواقف القطرية والتركية.  لم يحدث

 وكانت مرحلة من القلق الشديد على مستقبل الثورة.
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وفي إطار هذه االعتبارات تأتي أهمية التأكيد على عدد من األمور األساسية، فيما يتعلق بالحراك الثوري في 

 مصر:

 يناير، وهذا الزخم شهد حراكًا نوعيا  52طفرات مهمة في الذكري الرابعة لثورة  أن الحراك الثوري شهد

داخليًا مهما، كما توافق مع التغييرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك عبد 

ة اهلل، ورغم استمرار المظاهرات والمسيرات بشكل دوري، إال أن الحجم والكثافة تراجعت بدرجة كبير

مقارنة بالشهور األولي التي أعقبت االنقالب أو تلك التي أعقبت فض رابعة، وهو تراجع منطقي في 

ظل العديد من االعتبارات، لكن استمرارها، بغض النظر عن الحجم واالنتشار يبقي ملمحًا ثوريًا مهما 

 يجب الحفاظ عليه واستمراره وتدعيمه. 

  الثورية بمعناها العام، يزيد من إنهاك النظام، وعجزه، ويرفع التأكيد على ضرورة استمرار الفعاليات

 (15) غير مستحبة-بدائل  –تكلفة بقاء السيسي في المشهد، كما يقطع الطريق على أية إفرازات 

  إن استمرار الحراك هو المعضلة التي تواجه السيسي، وال تجعله يهنأ بعرشه، فاستمرار التظاهرات منذ

ي ظل اقتراب اكتمال مؤسسات النظام االنقالبي، هو رسالة للعالم بأن حكم االنقالب وحتى اآلن ف

السيسي مرفوض من قبل قطاع كبير من الشعب المصري، وهو القطاع الذي يتمسك بالشرعية التي 

قامت وفق آليات ديموقراطية في فترة ما، ولذا يعتبر هذا الحراك هزيمة للسيسي ونظامه، بل يسلبه 

 ا في الداخل والخارج.في كل يوم أنصار

  البعض قد ينظر إلى مظاهرات رافضي االنقالب على أنها صورية ولن تسمن أو تغني من جوع، وأنها ال

طائل من ورائها سوى مقتل او اعتقال المزيد من الشباب، وأّنه يجب على قادة الحراك تحكيم العقل 

ؤيتهم، إال أنها رؤية قاصرة ال تدرك أبعاد وعدم االنسياق وراء الحلم اإلخواني الستعادة السلطة وفق ر

 الموقف.

  فالموجة الثانية للثورة آتية ال ريب، فما حدث في مصر ودول الربيع بصفة عامة، ليس انتفاضة عابرة

مدفوعة بمطالب فئوية أو تطلعات محدودة، إنما هي ثورة اجتمع عليها الشعب من أجل إحداث تغيير 

بية ال تنجح بين عشية وضحاها، وتتعرض لكبوات وخفوت، وهو شأن شامل. ومثل هذه الثورات الشع

جميع الثورات التي حققت أهدافها كالثورة الفرنسية على سبيل المثال، نظرا ألن الثورة البد لها من 

ثورة مضادة من قبل المنتفعين بوجود النظام المستبد في داخل البالد وخارجها، ومن ثم تسعى 

                                  
 الرابط، 6/7/312ا نحدد بعض الثوابت في المشهد الحالي، الصفحة الشخصية على شبكة التواصل االجتماعي، الفيس بوك، دعن، أحمد فهمي (15)

https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A/153257294756859?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A/153257294756859?fref=nf
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ية، بوسائل كثيرة أبرزها عدم السماح بوجود قيادة ثورية موحدة تقود الشارع، لعرقلة المسيرة الثور

وهو ما نراه بوضوح في الثورة المصرية. ولذلك يطول أمد الثورات الشعبية وتترنح أحيانا وتنشط 

 أحيانا أخرى، إال أنها بمجرد انطالقها يصعب اجتثاثها بصورة نهائية.

 رية ثانية يشير إلى ضرورة وجود نواه لالصطفاف الثوري حتى ال هذا السياق الحتمي لوجود موجة ثو

تكون البداية من الصفر، وحتى ال يمر المصريون بمرحلة التعبئة من جديد ومواجهة صعوبات ضربة 

البداية، فهذه النواه سوف ينحاز إليها جميع ثوار مصر عند وجود صيغة توافقية لجميع الفصائل 

 المصريون. وأهداف موحدة يجتمع عليها

  تبقى مسألة سلمية الثورة أبرز المشكالت التي تواجه الثوار، فحتى اآلن ال نستطيع القول إن الثورة

خرجت عن مسارها السلمي، حيث أن عمليات العنف يقوم عليها غالبا الجماعات الجهادية خاصة في 

فردية مدفوعة بما تراه من قهر سيناء، والتي ال تؤمن بالحل الثوري السلمي، باإلضافة إلى وجود حاالت 

واستبداد وظلم وتنفذ بعض العمليات المحدودة، في ظل غياب التواصل بين الثوار وبين القيادات 

الكبرى. إال أن الثوار لم يتبّنوا العنف كمنهج ومسار حتى اآلن، ألن الخروج عن السلمية يلزمه من أجل 

 .(16) ة المصرية الراهنةالنجاح حاضنة شعبية، وهو ما ال يتوفر في الحال

  يحتاج الصف الثوري بالداخل إلى: وحدة الصف، االستفادة من الكفاءات المتخصصة التي هاجرت إلى

الخارج، استثمار عنصر الزمن في إعداد كوادر إدارة الدولة، تضافر جهود الصف الثوري المخلص، الدعم 

على مستوى االستراتيجية والتخطيط مع المالي المتزايد )وليس المتناقص(، تنامى العمل الثوري 

وجود روح عالية عند الشباب لالستجابة للنداء مما يمثل احتياطيا استراتيجيا لطول النفس وعنف 

المواجهة، تطوير أداء العمل الدولي والعالقات الدبلوماسية وعدم ترك أية فرصة لكسب تأييد خارجي 

 عة استراتيجية تحتاج ضخ أموال وامكانات ضخمة.للقضية، تطوير األداء اإلعالمي واعتباره صنا

 

 رابعًا: تطورات الملف االقتصادي:

خالل العامين الماضيين بعد االنقالب، وعلى الرغم المليارات التي تدفقت من الدول الداعمة لالنقالب، إال أن 

ن المنظمات الدولية معدالت التنمية االقتصادية ومؤشرات النمو في تراجع مستمر، وهو ما كشفته العديد م

 المتخصصة، وأكدته الوقائع الحياتية اليومية لماليين المصريين.

                                  
 .3102فبراير  02، استمرار الحراك الثوري في مصر. ضرورة أم حماقة؟، األحد، إحسان الفقيه( 16)

http://arabi21.com/authors/603/0/0/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://arabi21.com/authors/603/0/0/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
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  الصادر عن البنك الدولي إلى أن مصر احتلت  5112يشير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال لسنة

فإن  األسوأ أداًء من الدول؛ وعلى ذلك %41دولة؛ أي إنها كانت قريبة من الـ  189من بين  115المرتبة 

؛ حيث كانت مصر تحتل 5114هذا الملف البائس لم يتغيَّر تغيًُّرا ُيذكر عن الملف المقابل في تقرير 

دولة، وطبًقا لمؤشر التنافسية العالمية الذي ُيصدره المنتدى االقتصادي  189من بين  110المرتبة 

أي إنها كانت ضمن الربع ؛ 5112-5114دولة في تقرير  144من بين  119العالمي؛ فقد كان ترتيب مصر 

دولة،  148من بين  118) 5114-5110األسوأ أداًء من الدول. وبالمقارنة بترتيب مصر الوارد في تقرير 

 دولة( يتضح أن تنافسية مصر قد تراجعت بنحو أربع درجات. 144من بين  112وهو ما يعادل المرتبة 

 الخامس عالميا في ترتيب الدول صاحبة  أوضح تصنيف بنك "بنك أوف أمريكا"، أن ِمْصر في المركز

الديون السيادية األكثر خطورة بعد باكستان مباشرة، ويسبقهم فنزويال واليونان وأوكرانيا، وصنف 

"بنك أوف أمريكا" الدول صاحبة الديون السيادية األكثر خطورة استنادا على أسعار مقايضات العجز عن 

عثر الدولة عن السداد، ومثلها مثل أي منتج تأميني، تزداد سداد االئتمان، التي تستخدم كضمان ضد ت

 .(17) قيمة مقايضة العجز كلما كان الدين خطيًرا

  وهو ما يقل عن معدل %5.5كان متوسط معدل النمو االقتصادي في السنوات الثالث الماضية نحو ،

النمو المنخفض  نمو السكان، بما يعني تعرُّض متوسط الدخل الحقيقي للفرد لالنخفاض. واقترن

من قبل، والراجح أن المعدل الفعلي أعلى كثيًرا. كما  %11مقابل  %10.4بارتفاع في معدل البطالة إلى 

وفًقا لصندوق النقد الدولي؛ بينما  %44اقترن بوصول نسبة الفقراء والقريبين من خط الفقر إلى 

اة لالعتبارات اإلنسانية. كما أن يرتفع معدل الفقر كثيًرا لو انطلق القياس من خط فقر أكثر مراع

، بعد أن كان في حدود 5112في مايو/أيار  %10.2الغالء في تزايد؛ حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم 

، ومن المعلوم أن وطأة الغالء على الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة أشد كثيًرا من وطأته على 11%

نحازة لألغنياء، وتقلُّص دور الحكومة في تقديم إلى جانب السياسات الم-األغنياء؛ وهو ما يسهم 

في تدهور توزيع -الخدمات العامة، والتحول إلى النظام النقدي واالستهدافي للدعم بدعوى ترشيده

 .الدخل، واتساع الفوارق بين الطبقات

                                  
لوبة على سندات طتكلفة، وتبلغ الفائدة على سنداتها ضعفي الفائدة المتحتل فنزويال قائمة التصنيف وتعد الدولة األكثر خطورة على اإلطالق، واألعلى  (17)

ين األقل بحت من باليونان أو أوكرانيا، كما أظهر تصنيف البنك أن السندات اإلسبانية واإليرلندية التي كانت من بين األكثر خطورة في وقت من األوقات أص

دول غير قادرة على سداد ديونها،  2تلك الخاصة بإيطاليا والبرتغال )بنك أوف أمريكا: مصر ضمن خطورة، وأصبحت السوق تعتق أن سنداتهم أكثر أمنا من 

 (.الرابط، 02/8/3102

http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=85466
http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=85466
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 ،ى حت إذا كانت الحكومة تتحدَّث عن تحسُّن بعض المؤشرات مؤخًرا؛ كمعدل النمو ومعدل البطالة، فإنه

وإن كان صحيحا حيث هناك شك في هذه البيانات، تحسُّن محدود وغير قابل لالستمرار؛ ألنه مرتبط 

بعوامل طارئة كاالنخفاض العالمي في سعر البترول والمعونات والقروض التي قدمتها بعض دول 

ي من الطبيعالخليج، وليس مرتبًطا بتحوالت إيجابية في السياسات االقتصادية والتنموية. كما أنه 

مليار جنيه أن يحدث بعض التحسن في  811عندما توضع تحت تصرف الحكومة موازنة تقترب من 

بعض القطاعات، أو في األجور، أو المعاشات، أو الخدمات أيًّا كان مقداره؛ ولكن األمر المقلق مع هذا 

وأن تبقى المؤشرات الحاكمة اإلنفاق الضخم هو أن تستمر تلك الحالة العامة من تواضع األداء وتذبذبه، 

( %14( ومعدل االستثمار )%2.5للنمو االقتصادي في وضع بائس، وعلى رأسها معدل االدخار المحلي )

، وليس لذلك من نتيجة سوى تراكم الديون المحلية واألجنبية، والتهام أعباء 5114-5110حسب بيانات 

ر غير يسير من دخل األجيال القادمة للوفاء خدمتها لنسبة كبيرة من اإليرادات العامة، وارتهان قد

 بفوائد هذه الديون وأقساطها.

  ومن أبرزها التعديالت في قانوني 5112يوليو  0فشل التشريعات االقتصادية للسلطة الحاكمة منذ ،

الضرائب على الدخل واالستثمار بدعوى تحفيز المستثمرين، وتأجيل تنفيذ قانون الضريبة على أرباح 

وقصر حق الطعن في العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف على طرفي العقد، والتوسع  البورصة،

في تنفيذ المشروعات باألمر المباشر؛ السيما من خالل الجيش الذي توسع نشاطه االقتصادي توسًعا 

 هائاًل، عالوة على امتداد نفوذه لشؤون األمن واإلدارة والسياسة؛ بما يسوِّغ الحديث عن عسكرة

االقتصاد والمجتمع، والتسرع في اإلعالن عن مشروعات كبيرة؛ بل تنفيذ بعضها، قبل التثبت من 

أولوياتها وجدواها في تناقض صارخ مع منطق التخطيط؛ وهذه اإلجراءات تكرس أسلوب اقتصاد 

الفساد  باالنفتاح المنفلت؛ وتعمل على ترسيخ التبعية؛ ومن َثمَّ استدامة التخلف، كما أنها تزيد أسبا

 .(18)والالمساواة

  الناتج المحلي اإلجمالي من أفضل المؤشرات االقتصادية المبينة لألداء االقتصادي ألية دولة، فمن خالله

يمكن الوقوف على معدالت النمو، ومصادرها، وكذلك التعرف على طبيعة اإلنتاج واالستهالك، 

 ومساهمة كل من االستثمار واالستهالك داخل االقتصاد.

                                  
 3102أغسطس  03راسات، األربعاء إبراهيم العيسوي، مصر اليوم ومصر التي أرادتها ثورة يناير، مركز الجزيرة للد (18)
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 يانات وزارة المالية توضح أن الناتج المحلي اإلجمالي بمصر الزال دون المستوى، فخالل الفترة ب

. بينما تشير 19%5.4و %5.8و %5.2، كانت معدالت النمو على النحو التالي 5110/5114 – 5111/5115

ام سبتمبر( من الع –البيانات ربع السنوية إلى أن معدل النمو شهد قفزة كبيرة خالل الربع األول )يوليو 

ديسمبر( من  –، وفي الربع الثاني )أكتوبر %4.8حيث وصل معدل النمو لنسبة  5114/5112المالي 

 %4.0نفس العام حقق معدل النمو 

  كان األفضل بنسبة  5115/5110على صعيد المقارنة السنوية نجد أن معدل النمو خالل العام المالي

. والجدير بالذكر %1.4، وكذلك عن العام التالي له بنسبة %1.0بة ، ليزيد عن العام السابق له بنس5.8%

، هو العام الذي تولى في السلطة أول رئيس مدني منتخب وهو الدكتور 5115/5110أن العام المالي 

 محمد مرسي.

  كان حافًلا بمظاهر عدم االستقرار 5115/5110مع مراعاة، أنه خالل النصف الثاني من العام المالي ،

اسي واألمني الذي تعمدت حدوثه المعارضة، ومع ذلك األداء اإليجابين إال أنه لم يعاود معدالت ما السي

 يناير، وال بما يتساوى مع المطلوب للزيادة المتحققة في معدالت نمو السكان. 52قبل ثورة 

  فيحتاج إلى  ،5114/5112ما تبينه البيانات الرسمية بخصوص الربعين الثاني والثالث من العام المالي

شواهد تؤيده، إذ أن هذه الفترة شهدت تراجع الدعم الخليجي، الذي قدم خالل العام المالي 

مليار جنيه. كما شهدت مصر العديد من األزمات المتعلقة بإمدادات الوقود،  111بنحو  5110/5114

لى تحقيق معادلة وبخاصة الغاز الطبيعي، الذي تعثرت اتفاقيات استيراده أكثر من مرة، مما أدى إ

شديدة السلبية على معدالت التنمية، فيما يخص الوقود، حيث عمدت الحكومة على توزيع األزمة، ما 

بين مستلزمات المساكن والخدمات بإمدادات الوقود، واحتياجات المصانع، فكان تشغيل كل طرف على 

 حساب الطرف اآلخر.

 بل الحكومة، والمدونة ببياناتها الرسمية خالل مما يثير الشكوك حول معدالت النمو المعلنة من ق

، أن الشواهد سلبية فيما يخص معدالت التضخم، التي وصلت لم 5114/5112النصف األول من عام 

، كما أن معدالت الفقر لم تتأثر بمظاهر زيادة هذا النمو، فال زالت معدالت 20خالل الفترة %11تقل عن 

                                  
 . 0، ص 3102وزارة المالية، التقرير الشهري، يونيو  19
 .08المصدر السابق، ص  20
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اهد األكبر أن هذا النمو لم ينعكس إيجابًيا على الميزان التجاري، من السكان، والش %54الفقر عند حدود 

 إذ المالحظ استمرار زيادة الواردات، واألمر األكثر سلبية هو تراجع الصادرات.

  أن االستهالك ال يزال هو عماد الناتج المحلي 5114/5112تبين الخطة العامة للدولة للعام المالي ،

من  %90.9وارد واالستخدامات بالخطة أن االستهالك النهائي بلغ نسبة اإلجمالي، حيث يوضح جدول الم

نسبة  5114/5112، والمستهدف في عام 5110/5114قيمة الناتج المقدر بأسعار السوق لعام 

90.4%. 

 :(21) واستنادًا لدراسة قام بها أحد الباحثين لألوضاع االقتصادية خلص إلى أنه

صالح االقتصادي في مصر، فاإلدارة االقتصادية بعد االنقالب ال تلوح بارقة أمل، يرجى منها اال -1

العسكري، على نهج اإلدارة االقتصادية إبان عصر مبارك، كل يعمل في جزر منعزلة، فما يتخذ من 

قرارات ظاهرها االصالح، كما هو الحال على سبيل المثال في محاوالت القضاء على السوق السوداء، أضر 

ين مًعا، كما فتح الباب لتهريب العملة األجنبية تحت أغطية قانونية مثل بالمستوردين والمنتج

 االستثمار في البورصات األجنبية.

أن النظام بعد االنقالب اليزال يصدر أحالم للشعب المصري ال تتفق والموارد المالية، التي تعاني من  -5

مور تدار في إطار عسكري، وال يعتمد ندرة، ومما يرسخ إلدارة اقتصادية بعيدة عن األداء الطبيعي، أن األ

النهج االقتصادي السليم، مثل توفير دراسات جدوى للمشروعات أوًلا، ثم اعطائها الوقت المناسب 

للتنفيذ، أما أن كل ما يعن في رأس قائد االنقالب فيصبح مشروًعا قومًيا، فهذه كارثة، جربتها مصر 

ء آنذاك كمال الجنزوري مشروع توشكي، حيث لم تتوفر قبل ذلك في عهد مبارك، حيث صدر رئيس الوزرا

له دراسات جدوى، واعتماد على التمويل البنكي، مما تسبب في وجود أزمة سيولة بالبنوك، أحدثت حالة 

 من الركود االقتصادي عانت منه مصر لسنوات.

 عول االنقالب العسكري كثيًرا على عاملين أساسيين: -0

استمر لعام، ثم تراجع بمعدالت كبيرة في العام الثاني، إما لتوجهات األول: الدعم الخليجي، الذي 

استراتيجية تخص دول الخليج، تجاه دعمها لمصر، أو لما حدث من أزمة انهيار النفط، ووضعت دول الخليج 

 الداعمة لالنقالب أمام وضع مالي جديد جعلها تعيد حساباتها.

                                  
 .3102يوليو مؤسسة مصر الحرة، بعد عامين من االنقالب العسكري،  مجموعة من الباحثين والخبراء االقتصاديين، حصاد االقتصاد المصري (21)
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ن سوء تخطيط االنقالب االقتصادي، أنه لم يحسن تقديم نفسه الثاني، وهو االستثمار األجنبي المباشر، وم

للمستثمرين األجانب، وتصور أن الدعاية اإلعالمية يمكنها أن تغير قناعات المستثمر، فغابت الرؤية 

االقتصادية، ولم تراع قواعد مناخ االستثمار الجاذبة، فالمستثمر األجنبي يراهن على وجود دولة القانون، 

الفساد، وحرية الدخول والخروج من السوق، وكل هذا لم يتوفر في ظل االنقالب العسكري،  والقضاء على

بل تراجعت هذه مؤشرات خالل العامين الماضيين، ومن هنا سوف يواجه االقتصاد المصري المزيد من 

 األزمات االقتصادية.  

 

 خامسًا: تطورات الملف االجتماعي:

تحوالت جذرية أثمرت مناخا فاسدا  5110ب العسكري في الثالث من يوليو ـ شهد المجتمع المصري منذ االنقال1

وانفالتا أخالقيا غير مسبوق، إضافة إلى بروز مظاهر االنحراف االجتماعي كتزايد نسب تعاطي المخدرات وجرائم 

 رع، وأزماتالتحرش والعنف، كما تفاقمت المشكالت االجتماعية كالتسول والبطالة، وازدياد أعداد أطفال الشوا

الباعة الجائلين، كل هذا بجانب تزايد معدالت الفقر التي رافقها ارتفاع معدالت التضخم وزيادة األسعار مع 

 .(22) رفع الدعم المخصص للفقراء تدريجيا

، وتنامت بعدها بتسارع ملحوظ بفعل 5110من يونيو  01ـ حالة االنقسام المجتمعي؛ التي بدأت قبل أحداث 5

صاء، وحمالت الكراهية والشيطنة والتخوين والتنكيل؛ التي شنتها السلطة وأذرعها اإلعالمية بحق عمليات اإلق

من يوليو بالتوجه إلى  0قطاع من المجتمع. إن استمرار هذه الحالة يناقض حتى ما وعدت به خريطة طريق 

لة الصراع واالنقسام". كما أن "بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك ال ُيقصي أحًدا من أبنائه وتياراته، وُينهي حا

السلطة الجديدة لم تِف بما تعهَّدت به في خريطة طريقها من "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من 

شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية، وتمثِّل مختلف التوجهات". بل إنها سارت 

سعت في عمليات الترهيب واالعتقال واإلخفاء القسري بأقصى سرعة في طريق إقصاء وقمع المعارضين، وتو

للناشطين، وفي ممارسة التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وفي فضِّ التظاهرات واالعتصامات بالقتل 

 .والحرق، وفي فصل طالب وأساتذة الجامعات وصدور أحكام قاسية بحق الكثيرين منهم

                                  
اد تقرير شامل عن األوضاع االجتماعية بعد عامين من االنقالب في إطار ملفات متكاملة ستصدر تحت عنوان "الكتاب األسود: قام المعهد المصري بإعد (22)

 عامان بعد االنقالب".
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عت إليها خريطة طريق االنقالب، صار مستهجًنا من السلطة ـ أن الحديث عن المصالحة المجتمعية التي د0

واإلعالم الخادم لها، وصار َمْن يدعو إليها ُيرمى بأقذع الصفات وُيتَّهم بخيانة الوطن. كما تستهجن السلطة 

دعوات المصالحة والحل السياسي ألزمة االستقطاب، وُتَواِصل السير في طريق تأجيج الصراع السياسي 

في مصر؛ بينما تحث األطراف المتنازعة في ليبيا وسوريا واليمن على ضرورة بلورة حل سياسي والمجتمعي 

 (23) .سلمي لصراعاتها باعتباره الخيار الوحيد المتاح

 

 سادسًا: تطورات الملف االعالمي:

 5114ام عانت حرية الصحافة وحرية الصحفيين واإلعالميين في مصر المزيد من القيود واالنتهاكات في العـ 1

، وما تال ذلك من انتخاب المشير السيسي رئيسا للبالد 5110على يد السلطة الحاكمة عقب الثالث من يوليو في 

، والتي 5111يناير  52، إذ فقدت حرية الصحافة المكاسب العملية التي حققتها بعد ثورة 5114منتصف العام 

جاءت بالمزيد  5114ت الدستورية مطلع العام تجسدت نصوصا دستورية وممارسات عملية، ورغم أن التعديال

من الدستور( إال ان الممارسة العملية كانت تسير في طريق معاكس تماما،  21من الحريات الصحفية )المادة 

فرغم أن الدستور منع إغالق الصحف بأي طريق، كما منع الحبس في جرائم النشر إال ان السلطة أغلقت واوقفت 

 .(24)عالم، كما حبست المزيد من الصحفيين واإلعالميينالمزيد من وسائل اإل

ـ طغى على الساحة اإلعالمية الكثير مما ينافي القواعد المهنية، وما تقتضيه من حيدة ونزاهة وتأدب، 5

وسيطر إعالم الصوت الواحد والرأي الواحد في إهدار َبيٍِّن لقيم التعددية وحرية الرأي والتعبير. وكثر ترديد 

الصطفاف الوطني، ال بمفهوم الوحدة الوطنية التي تحتمل اختالف اآلراء والتوجهات، بل بمفهوم الدعوة ل

انضواء الجميع في طابور المواالة للحاكم والتهليل له واالبتهاج بكل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، حتى إذا 

نقالب مجموعة من الفنانين اتسم بعضها باالبتذال وأثار االستهجان؛ مثلما حدث عندما اصطحب قائد اال

 .واإلعالميين الموالين له لمساندته في زيارته أللمانيا

ـ تحوَّلت بعض البرامج اإلذاعية والتليفزيونية بل واألعمال الدرامية )األفالم والمسلسالت( إلى أبواق خاصة 0

وقذفهم وشيطنتهم، وفي لألجهزة األمنية والمخابراتية، وتمادى بعض القائمين عليها في سبِّ المعارضين 

الدعوة ألقصى درجات العنف معهم، وفي التحريض على قتل المتظاهرين. وما كان لهذا من نتيجة سوى تهتك 

                                  
 3102أغسطس  03إبراهيم العيسوي، مصر اليوم ومصر التي أرادتها ثورة يناير، مركز الجزيرة للدراسات، األربعاء  (23)

لمصري بإعداد تقرير شامل عن أوضاع اإلعالم وحرية الصحافة بعد عامين من االنقالب في إطار ملفات متكاملة ستصدر تحت عنوان "الكتاب قام المعهد ا (24)

 األسود: عامان بعد االنقالب".
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النسيج االجتماعي، وتنامي االستقطاب السياسي، وتحوُّل المجتمع إلى جماعات يتوجَّس بعضها من بعض؛ بل 

وما إليها من مقتضيات العيش المشترك، واْفُتِقَد الحدُّ  ُيعادي بعضها بعًضا؛ وبهذا ُأهدرت قيمة التسامح

 .األدنى من التماسك االجتماعي؛ الذي ال غنى عنه للشعور باألمن واألمان، وإلنجاز تنمية قابلة لالستدامة

 

 سابعًا: تطورات الملف الحقوقي والقضائي:

قوقية، بداية من السب والقذف مرورًا وحتى اليوم آالف االنتهاكات الح 5111يناير  52شهدت مصر منذ ثورة 

باالختطاف القسري واالعتداء الجسدي والجنسي واالعتقال والتهجير والتشريد وصواًل إلى القتل والحرق. هذه 

االنتهاكات التي أفرزت مئات اآلالف من الحاالت التي تضررت جرائها، إال أنه على الرغم من هذا الكم من االنتهاكات 

دارة هذا الملف، داخليًا وخارجيًا، قد شهد العديد من السلبيات والتحديات، وإن كانت هذه والحاالت فإن إ

التحديات قد اختلفت باختالف المراحل والتطورات التي مرت بها الثورة المصرية سواء خالل مرحلة حكم 

ل من حكم الرئيس محمد (، أو خالل العام األو5115يونيو  01إلى  5111فبراير  11المجلس العسكري األولي )من 

، وحتى 5110يوليو  0(، أو في مرحلة ما بعد االنقالب العسكري منذ 5110يوليو  5إلى  5115يوليو  1مرسي )من 

 اآلن.

وتمثل مرحلة ما بعد االنقالب العسكري هي األخطر واألصعب في إدارة هذا الملف؛ األخطر: ألنها أسوأ فترات ما 

نتهاكات الحقوقية. واألصعب استنادًا لحجم التحديات التي يواجهها القائمون بعد ثورة يناير من حيث كم اال

 على إدارة هذا الملف، ميدانيًا وسياسيًا وقانونيًا وتمويليًا وإعالميًا.

كشفت تقارير المنظمات الحقوقية المحلية واإلقليمية والدولية عن خروقات صارخة للمبادئ والضمانات 

ن ممارسة السلطة القضائية؛ فثمة تجاهل للكثير من اإلجراءات والحقوق المقررة القانونية المستقرة بشأ

من الدستور لألفراد عموًما، ولمن ُيقبض عليه أو ُيحبس أو ُتَقيَّد حريته خصوًصا. وقد  41إلى  21بالمواد من 

، أو حتى دون ألف شخص بتهم يراها بعض القانونيين واهية أو ملفقة 41ُزجَّ في السجون بما يزيد على 

 توجيه تهم محددة. 

من الدستور، فإنه تحوَّل من إجراء احترازي  24ومع إزالة الحد األقصى للحبس االحتياطي بالتعارض مع المادة 

إلى إجراء عقابي، ويصدر بعض األحكام بتعجل في غيبة الشهود، ودون إتاحة فرصة كافية للدفاع عن 

وجه إلصدار تشريع يجيز للقاضي إصدار حكمه دون استدعاء شهود، أو المتهمين. وازدادت األمور سوًءا بالت
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بإعالن السلطة التنفيذية رغبتها في اختصار مراحل التقاضي بدعوى اإلسراع بالبت في القضايا، بما في ذلك 

 .(25) االتجاه إلى إلغاء طعن النيابة على أحكام اإلعدام، وهو أمر ملِزم طبًقا للقانون الحالي

في مطلب تطهير القضاء مثلما اختفي مطلب تطهير الشرطة، وضاع أمل القصاص من قتلة كذلك اخت

المتظاهرين مع توالي أحكام البراءة لمبارك ورموزه، وللمتهمين من رجال الجيش والشرطة؛ وبينما تتوالى أحكام 

تتوالى أحكام المؤبد واإلعدام على  البراءة لمن عاثوا في األرض فساًدا إداريًّا وماليًّا وسياسيًّا طوال ثالثة عقود،

 الخصوم السياسيين للسلطة ألوهى األسباب. 

وتراجعت االدعاءات باستقالل القضاء وابتعاده عن السياسة عندما يستهل بعض القضاة أحكامهم ببيانات 

في  اتنضح باالنحياز السياسي للسلطة الحاكمة؛ كما يكشف بعض األحكام عن ميل لمسايرة السلطة، كما بد

الحكم بتجريم اإلضراب ومعاقبة الموظفين المضربين باإلحالة إلى المعاش. وكيف ُيْطَمَأنُّ إلى الحيدة السياسية 

؛ أي من 5110للمحكمة الدستورية وقد عاد ليرأسها َمْن َقِبل أن يكون رئيًسا مؤقًتا للبالد في الثالث من يوليو 

 رجل سياسة بامتياز. 

تهامهم باالشتغال بالسياسة، ُيكافأ بالوزارة قاٍض اشتهر باالنغماس في السياسة، وبينما ُيعاقب قضاة ال

وبعدها، وتبدَّد األمل في  5110من يونيو  01وجعل من نادي القضاة منتدى سياسيًّا إبَّان االستعداد لتظاهرات 

وزارة لها في غياب  العدالة االنتقالية مع غياب أية إرادة سياسية لتفعيلها؛ فقد اكتفى النظام بتخصيص

قانون تنفذه تحقيًقا لهذا النوع من العدالة، حيث رحَّلت لجنة الخمسين مهمة إصدار هذا القانون إلى مجلس 

 .(26) النواب في أول دورة النعقاده

وخالل العامين الماضيين بعد االنقالب العسكري يمكن رصد عدد من الصعوبات التي تواجه إدارة الملف 

 انب القوى الرافضة لالنقالب العسكري، من بينها:الحقوقي، من ج

ـ القصور في عدد من القائمين على إدارة هذا الملف ويتصدرون المشهد الحقوقي، ألن بعضهم يفشل في 1

 إدارة بعض المواقف الجزئية والمحدودة، فكيف نتوقع منه أن يدير قضية بهذا الحجم وملف بهذه الخطورة.

ني االعتماد في إدارة هذا الملف على عدد من المتحمسين للقضية، والمتأثرين ـ اإلدارة بالحماس: بمع5

باالنتهاكات الحقوقية، وهذا وإن لم يكن في ذاته عيبًا إال أنه يصبح تحديًا عند عدم توفر الخبراء 

                                  
 0231أغسطس  03إبراهيم العيسوي، مصر اليوم ومصر التي أرادتها ثورة يناير، مركز الجزيرة للدراسات، األربعاء  (25)

 3102أغسطس  03إبراهيم العيسوي، مصر اليوم ومصر التي أرادتها ثورة يناير، مركز الجزيرة للدراسات، األربعاء  (26)
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والمتخصصين بجانب المتحمسين، حتى لو تطلب األمر تكليف عدد من المكاتب الحقوقية وبيوت الخبرة 

 ستشارية، لإلدارة والتنسيق أو للتدريب والتأهيل.اال

ـ التشرذم والتفتيت وبالتالي ضياع الجهود بسبب غياب التنسيق تارة، وتشويه اآلخرين العاملين في هذا 0

 الملف تارة ثانية، ونقص الخبرات في إدارة العمل الجماعي والتنظيمي تارة ثالثة.

كل التيارات السياسية إلى تسييس القضايا والملفات الحقوقية، ـ التسييس: حيث اتجاه معظم إن لم يكن 4

بمعني أن كل تيار يهتم بالدفاع عن المنتمين إليه فقط، وتجاهل من تعرضوا النتهاك حقوقهم من تيارات 

 أخري، بل ولجوء البعض للشماتة في التيارات األخرى عند تعرضها لالعتداء واالنتهاك.

جانب بعض الناشطين السياسيين أو المعنيين بالملف الحقوقي، في تناول بعض  ـ المبالغات اإلعالمية من2

القضايا أو األحداث أو المواقف أو الزيارات، وما سيحدث لبعض الشخصيات الفاعلة في االنقالب العسكري حال 

عدام، وهو ما سفرهم للخارج، والتبشير بعظيم الويل والثبور، وأنهم في انتظار القبض واالعتقال وأحيانًا اإل

يرفع سقف توقعات المواطنين والثائرين في الميادين، ثم تأتي النتائج عكسية حال فشل المبشرين في 

 تحقيق ما بشروا به.

ـ العشوائية في إدارة كثير من قضايا الملف الحقوقي، وغياب الرؤية االستراتيجية، وتحظي االهتمام بحاالت 4

هذا االهتمام مع بروز حاالت أخري، أكثر إلحاحًا من الناحية اإلعالمية، على  فردية، اهتمامًا مؤقتًا، ثم تراجع

الرغم من معرفة معظم العاملين في هذا الملف أن إدارته تتطلب خطط واضحة لسنوات وليس أسابيع أو 

 شهور حتى يمكن الوصول إلى نتيجة واضحة وأحكام قاطعة.

يتاجرون بهذه القضايا سواء من أجل مكاسب شخصية ـ الشخصنة: حيث ظهور بعض ضعيفي النفوس ممن 2

أو من أجل االستعراض اإلعالمي )الشو(، دون تقدير حقيقي لخطورة الملفات التي يتصدون إلدارتها، ودون إدراك 

 حقيقي لطبيعة األضرار واألخطار التي يمكن أن تترتب على ما يقومون به من ممارسات.

يتعرض له الضحايا وأهاليهم من جانب األجهزة األمنية، بما يحول دون رفع ـ اإلكراه المادي والمعنوي الذي 8

دعاوي قضائية أو االستمرار في بعض الدعاوي التي تم رفعها بالفعل، وهو ما يحول دون التحرك الجاد في 

 الكثير من الملفات.
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و منظمات( وبث تقارير ـ االختراق األمني لعدد من القائمين على الملف الحقوقي )شخصيات أو جمعيات أ9

 مغلوطة تنال من مصداقيتهم وبالتالي تشويه صورتهم.

ـ الضغوط السياسية التي تخضع لها المنظمات والهيئات والجهات الحقوقية والقانونية والقضائية، 11

 الحكومية وغير الحكومية، من جانب بعض األطراف اإلقليمية والدولية، بما يحول دون صدور أحكام أو اتخاذ

 مواقف عادلة وموضوعية في هذه الملفات.

سعيًا نحو مواجهة جانب من هذه التحديات وتلك الصعوبات، وسعيًا نحو تفعيل إدارة الملف الحقوقي في 

مصر في مواجهة الجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها السلطة العسكرية الحاكمة في مصر بعد االنقالب 

 جراءات التنفيذية:العسكري، تبرز أهمية مجموعة من اإل

ـ ضرورة الربط في إدارة الملف الحقوقي بين ابعاده السياسية واالعالمية، وهو ما يتطلب خطة استراتيجية 1

واضحة يشارك في وضعها مسؤولو الكيانات السياسية والمؤسسات اإلعالمية والمنظمات الحقوقية والناشطين 

 الحقوقيين داخل مصر وخارجها.

قي مصري، مستقل، أو تطوير وتفعيل المراصد القائمة، يقوم على الرصد والتوثيق، ـ تأسيس مرصد حقو5

ووضع خرائط للملفات واالنتهاكات الحقوقية، وترتيبها وتصنيفها، وتوفيرها للجهات المعنية بشكل دقيق 

 ومنظم يسهل التعامل مع واالستفادة منه.

االتفاق مع بيوت االستشارات القانونية والحقوقية  ـ تعيين عدد من المنسقين القانونيين والحقوقيين، أو0

في عدد من الدول األوربية والواليات المتحدة، لمتابعة هذا الملف أو القيام على توجيه وتدريب وتأهيل 

 القائمين على إدارته.

لف إدارة الم ـ إعداد قوائم بالقوانين والتشريعات الدولية واإلقليمية والوطنية التي يمكن االستناد إليها في0

 الحقوقي، وفي تحريك الدعاوي وإثارة القضايا ضد المتورطين في هذه االنتهاكات أو المحرضين عليها.

ـ الوقوف على آليات وإجراءات مالحقة الشركات التي تورط اصحابها في االنتهاكات الحقوقية، أو التي دعمت 4

طة في هذه االنتهاكات والتي تحمل جنسيات أخري، هذه االنتهاكات، وكذلك مالحقة الشخصيات المصرية المتور

أمام الهيئات القضائية في الدول التي يحملون جنسيتها، كوسيلة من وسائل تشديد الضغوط عليهم وعلى 

 الشركات والهيئات التي يتبعونها أو يمتلكونها أو يديرونها.
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ني والحقوقي، وهل هو مجرد الحصول ـ وضوح الرؤية االستراتيجية واألهداف الحقيقية من التحرك القانو2

على أحكام باإلدانات أم الحصول على تعويضات، أم االستفادة من إدارة هذا الملف في إدارة الملف السياسي 

 وإسقاط النظام العسكري الحاكم في مصر بعد االنقالب.

بحيث يمكن توسيع ـ الشمول والتنوع في إدارة هذا الملف وعدم االقتصار على االنتهاكات السياسية، 4

االهتمام ليضم االنتهاكات التي يتعرض لها العمال، وكذلك االنتهاكات في قطاعات التعليم والصحة، بل 

واالنتهاكات التي يتعرض لها المتهمون الجنائيون في السجون، وغير ذلك من أطراف، بما يخلق حالة من الوعي 

 ن يقف خلفها جميعا فاعل مشترك.الجماعي بترابط هذه الملفات وتشابكها، وخاصة أن م

ـ وضع خريطة للمنظمات الحقوقية الدولية والعربية واإلسالمية، وكذلك الوطنية، وتبني سياسة للتشبيك 2

فيما بينها وتوزيع األدوار وفقًا لمجاالت اهتماماتها وانتشارها الجغرافي، واالستفادة مما تملكه من إمكانات 

 الحركة وتوفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف.وخبرات، بما يساهم في فاعلية 

ـ العمل على الفصل بين االنتماءات السياسية واالنتهاكات الحقوقية، وإدارة بعض القضايا من منظور 8

 إنساني، لضمان الحصول على المزيد من الدعم والتأييد السياسي والحقوقي الداخلي والخارجي.

 

 ية:المجموعة الثانية: المحددات الخارج

في إطار الحديث عن المحددات الخارجية )اإلقليمية والدولية( تبرز مجموعة من العوامل والتطورات األساسية، 

 التي كان لها العديد من االنعكاسات على تطورات األوضاع في مصر:

 

 أواًل: الدور اإلقليمي للمملكة العربية السعودية:

المملكة العربية السعودية، بعد التغييرات التي شهدتها  تصاعد الجدل حول الدور الذي يمكن أن تقوم به

المملكة داخليًا، ثم تقاربها النسبي مع حماس، ثم تعيينها أحد المحسوبين على جماعة اإلخوان اليمنية 

 محافظًا لمدينة عدن بعد تحريرها من الحوثيين.

في تصفية الخالفات العربية وذهب البعض إلى أن هناك العديد من المؤشرات تؤكد وجود رغبة سعودية 

البينية، مع تغيرات جذرية في السياسة الخارجية السعودية في ظل القيادة السعودية الجديدة، وبخاصة فيما 

يخص الموقف تجاه ملف اإلخوان المسلمين ودورهم بالمنطقة، ونظام االنقالب المصري بقيادة السيسي 
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سلمان، بإعادة ترميم العالقات بين النظام العربي وجماعة  ومستقبله. ويرى البعض إن قيام السعودية بعهد

 اإلخوان المسلمين يرتبط بعدة اعتبارات:

)أ( أنه أحد أدوات حل التهديدات الداخلية المحدقة بدول الخليج، ومن ثم يعد اإلسراع بالمصالحة مع اإلخوان 

اول استئصالها، هو بذاته أداة لمواجهة خطر والتيار اإلسالمي المعتدل وبين األنظمة العربية الداخلية التي تح

 "داعش"، الذي يستهدف تفجير دول خليجية من داخلها، أبرزها السعودية والكويت والبحرين.

)ب( إن جماعة اإلخوان كنموذج للتيار اإلسالمي المعتدل كانت دوًما حائط الصد ضد التطرف، وبالتالي المصالحة 

 ش، ومن ثم وقف نزيف البشر واألموال والجيوش في عدة بؤر ساخنة.معها حائط صد قادر على تحجيم داع

)ج( إن المملكة بحاجة إلى اإلخوان باعتبارها حركة عالمية، في إطار بحثها عن بناء تحالف سني في المنطقة 

يواجه به التحالف اإليراني الشيعي اآلخذ في التمدد على حساب المصالح السعودية السياسية واالقتصادية 

الدينية، واإلخوان في االستراتيجية السعودية الجديدة هم جزء من هذا البيت العربي، والسعودية تدرك جيًدا و

أنَّها قادرة على احتواء اإلخوان المسلمين مهما اختلفت معهم. ومن ثم إذا تعاملت السعودية مع ملف 

في الداخل، وعلى الحدود، وعلى مستوى المصالحة بين اإلخوان والنظم العربية كسياسة تخدم مباشرة مصالحها 

 .(27) عالقتها اإلقليمية والدولية، فإنها قد تعطيه أولوية

العوامل االستراتيجية لتغير موقف وفي إطار هذه االعتبارات رصد أحد المحللين السعوديين عددًا من 

 السعودية من إخوان مصر، منها:

مع اإلخوان، خاصة ومع كل معارض لهم، لن تؤدي إلى حل ـ االستراتيجية األمنية التي يطبقها المصريون 1

مشكلة مصر ولن تساعد في حلحلة المشاكل العربية، موضًحا أن الحل األمني واإلقصائي مرفوض في السياسة، 

كما أن اإلرهاب مرفوض كذلك، وأشار إلى أن السعودية تقود توجًها تصالحًيا في المنطقة يقوم على اإليمان 

 لتعايش معها.بالتعددية وا

ـ السعودية تدفع باتجاه أن يحصل تغيير ما في طريقة التعامل المصرية مع اإلخوان والمعارضين بشكل 5

عام، وهذا ال يعني أن السعودية في وارد التحالف مع اإلخوان ضد النظام المصري، لكن السعودية ال تحتمل 

يغال في االستراتيجية األمنية قد يقود إلى سقوط مصر بعد سقوط كل من العراق وسوريا، وهي ترى أن اإل

 نتائج عكسية، أي ال يحقق استقرار مصر الذي هو واحد من ثوابت السياسة الخارجية السعودية.

                                  
 .الرابط، 2/7/3102هل تستطيع السعودية قيادة ملف المصالحات العربية في ظل األوضاع المشتعلة؟، شؤون خليجية،  (27)

http://alkhaleejaffairs.org/main/Content/%D9%87%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%EF%BF%BD
http://alkhaleejaffairs.org/main/Content/%D9%87%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%EF%BF%BD
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ـ السعودية لها هدفان استراتيجيان بالنسبة لمصر: األول أنها مع استقرار مصر، والثاني أنها تريد بالفعل 0

ال الدموية الموجودة اآلن في مصر، وهي ليست ضد نظام السيسي لكنها مصالحة، وتريد وقف كل هذه األعم

 .تريد مصالحات"

ـ موقف السعودية من اإلخوان يختلف عما كان من قبل، فهي ال ترى أن هناك ضرورة للصدام مع اإلخوان، 4

ت النظام العربي وهي تسعى إليجاد إطار للجمع بين المصالحة واستقرار مصر". وأشار إلى أن السعودية وإن كان

 .األكثر قدرة على الحركة، إال أنها تحتاج إلى مساندة بقية األنظمة العربية من أجل التصدي للقضايا العربية

ـ السعودية ُفرضت عليها مسألة قيادة العالم العربي مع انهيار سوريا والعراق واالضطراب في مصر، لكن ال 2

قضايا العربية، السعودية في حاجة إلى مصر، لكن الموقف يوجد بلد عربي يستطيع أن يتصدى بمفرده لل

المصري ال يزال متردًدا في الموضوع السوري واإليراني، وحاسًما في موضوع اإلخوان، ويبدو أن هناك مساحة 

 .(28) للتفاهم حول الملف التركي، ولذلك أرى أنه ال بد من تفاهم سعودي ـ مصري حول ملف اإلخوان

ما الذي يجب على رات قدم ُمحلل سعودي خارطة طريق للنظام السياسي السعودي حول وأمام هذه االعتبا

 السعودية الجديدة أن تفعله لتصحيح األوضاع في مصر، ومن ذلك:

  على السعودية أن تقنع دول الخليج، وخصوًصا المصابين منهم بهوس اإلخوان، بضرورة رحيل نظام

سيثور على السيسي ولن يتوقف حتى يطيح بالمجلس السيسي؛ فالشعب المصري عاجًلا أو آجًلا 

 العسكري، وحينها ستظهر داعش التي ال تلعب سوى حين ال تكون هناك دولة. 

  في حال قبول دول الخليج بفكرة رحيل السيسي؛ فإن على السعودية أن تقود حواًرا جاًدا مع المجلس

له من مصر، وتعهد بعدم المالحقة  العسكري يضمن تخلي المجلس عن السيسي، مع توفير خروجٍ آمٍن

 القضائية دولًيا. 

  إعادة الرئيس مرسي بشكل مؤقت، ثم إعالنه عن انتخابات رئاسية مبكرة تتم بمراقبة دولية.  فمصر

 لن تقبل باستبدال حاكم عسكري مكان حاكم عسكري. 

  حال رفض المجلس كل هذا ينبغي أن يتم التفاوض حوله بالعصا والجزرة مع المجلس العسكري. في

العسكري فكرة إزاحة السيسي، فستتوقف دول الخليج عن دعم النظام العسكري مادًيا واستثماريا. ثم 

ستدعم بشكل غير مباشر المجلس الثوري في الخارج بخصوص طلبه وضع اسم السيسي وقيادات 

ية وهي جرائم موثقة المجلس العسكري على قائمة مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسان

                                  
 .32/7/3102األهداف االستراتيجية لتغير موقف السعودية من إخوان مصر، ، خالد الدخيل (28)
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ومصورة ومثبتة أدت إلى مقتل المئات في ميداني رابعة والنهضة. كما أن السعودية تستطيع العمل 

من خالل جامعة الدول العربية، وأعتقد أنها ستجد الكثير من الدول التي ترفض انقالب السيسي 

 وتعتبره نظاًما غير شرعي. 

  تركيا، بل ومن خالل األمريكيين الذين يعتبر بعضهم أن كما أن السعودية تستطيع الضغط من خالل

انقالب السيسي على الديمقراطية سيدعم ظهور داعش وتمددها من خالل انضمام الكثير من الشباب 

 الذي سيفقد ثقته بالسلمية والديمقراطية؛ وبالتالي تهديد األمن اإلقليمي.

 حية السيسي. هنا، على السعودية أن تستخدم السيناريو األسوأ وهو رفض بعض دول الخليج، لفكرة تن

نفوذها بالطريقة التي استخدمتها في السابق لفرض إرادتها على قطر، أو على األقل تحييد هذه الدول 

 .(29) عن دعم نظام السيسي؛ مما يجعل نظام السيسي وحيًدا في مواجهة العالم

 

ف الحالي غير قادرة او راغبة في عمل ضغط أن السعودية في الملفي مقابل هذه الرؤية هناك من يعتقد 

حقيقي على النظام الحاكم في مصر، وترتيب مصر من حيث ارادة التدخل او الفعل في السياسات السعودية 

في مركز متأخر، بمعنى ان مصر مهمة جدا للسعودية لكن القدرة والرغبة على التدخل والضغط ليست بنفس 

ارنة باليمن وسوريا ثم ليبيا وايضا مقارنة بحجم تأثير دول اقليمية ودولية درجة االهمية في الوقت الحالي مق

. يدعم ذلك أن هناك عدة مشاهد حديثة ال تجعلنا نفرط في التفاؤل في مصر ال تسهل االمر على السعودية

ار أو حتى األمل، فتصريحات وزير الخارجية السعودي حول حقيقة لقاء حماس، و ظهور محمد بن سالمان بجو

يوليو و ما صدر كبيان في أعقاب الزيارة موضحا أفاق التعاون   01السيسي في أحد االحتفاالت العسكرية يوم 

الشامل بين البلدين، ودعم السعودية لالحتفال بالمشروع المزعوم حول قناة السويس، كلها اشارات سلبية، 

تي يبدو منها ارتباك سياسة المملكة تحت ضغط وكل ذلك رغم حمالت التراشق االعالمي التي لم يشار اليها، وال

المتغيرات المتالحقة و خضوعها بالتالي ولو جزئيا لما يقوم به النظام المصري ببراعة من ابتزاز. هذا باإلضافة 

الى أن التقارب المحتمل للسعودية مع إخوان اليمن أو اسالميو سوريا ال يشترط أن يعني بالضرورة تقاربا مع 

 إخوان مصر.

                                  
 الرابط، 32/7/3102( عبد هللا المفلح، ما الذي على السعودية الجديدة أن تفعله لتصحيح األوضاع في مصر؟، موقع كلمتي، 29)

http://klmty.net/396378-shear.html
http://klmty.net/396378-shear.html
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ويمكن االشارة إلى ان التغير الحقيقي االستراتيجي في العالقات الخارجية وفي الموقف المصري سيكون بطيئا 

نوعا ما خاصة مع محدد أهمية الحفاظ على استقرار مصر وتماسك المؤسسة العسكرية في الرؤية السعودية 

 .المبكر الحكم عليه في الوقت الحالي وبالتالي فإن تبلور موقف استراتيجي عملي تجاه مصر سيكون بطيئا ومن

 

 ثانيًا: تطورات األوضاع في اليمن:

تحوالت جذرية في الملف اليمني، حيث قادت المملكة العربية  5112شهدت الشهور الماضية من العام 

اع ضالسعودية تحالفاً دولياً تحت مسمي عاصفة الحزم لمواجهة الحوثيين في اليمن عسكريًا، وأمام تطورات األو

العسكرية، نجحت سلطة االنقالب في مزيد من االبتزاز للجانب السعودي الذي قد يحتاج مساعدة الجيش 

المصري في هذه العمليات، وفي عدم استقرار األوضاع في اليمن، تم التلويح إعالميا بتقارب عسكر مصر مع 

سعودية وسياستها في اليمن، وهو ما أفرز الحوثيين تارة، ومع إيران تارة، وتوجيه اآللة اإلعالمية للنيل من ال

موقفًا سعوديًا متخاذاًل أمام سلطة االنقالب، وتعددت التصريحات الرسمية السعودية الداعمة لقائد االنقالب 

بل وتعدد الزيارات التي قام بها وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية السعودي إلى مصر للتأكيد على عمق 

 ين.العالقات بين النظام

وفي إطار سياسات االبتزاز التي يقوم بها النظام العسكرى في مصر لتطورات األوضاع في اليمن، ظل موقف 

النظام من هذه التطورات من هذا الملف متأرجحا ويحمل العديد من عالمات االستفهام، وتكرر ذلك في العديد 

ت المسلحة أي وجود لقوات برية مصرية ، نفي المتحدث الرسمي باسم القوا5112من المناسبات، ففي أبريل 

على األرض في اليمن للمشاركة في "عاصفة الحزم"، كما نفى المتحدث مقتل أي من الجنود أو الضباط 

المصريين في اليمن، معتبرا ما يتردد في هذا الشأن "استغالال من بعض الجهات المعادية لحروب الجيل الرابع 

 لى األمن القومي المصري".أو حرب المعلومات بغرض التأثير ع

جندي( للمشاركة  811(، إرسال مصر لـ )5112-9-9، وبعد أن نقلت وكالة "رويترز" )األربعاء 5112وفي سبتمبر 

في الحرب البرية التي ينتوي التحالف خوضها لتحرير صنعاء". خرجت مصادر عن سلطة العسكر تنفي األنباء 

 على األرض في اليمن.الواردة عن نشر الجيش المصري جنودا له 
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واعتبر مراقبون أنه حتى لو صدقت األنباء بوصول هذا العدد )المتواضع( من الجنود المصريين، فهي تعد 

مشاركة رمزية صورية لحفظ ماء الوجه أمام الداعم السعودي، في ظل ما يتردد عن وجود خالفات بينه وبين 

 .(30) نيقادة االنقالب المصري خاصة في الملف السوري واليم

 

 ثالثًا: تطورات األوضاع في سوريا:

جاءت مكاسب المعارضة السورية واالنتصارات التي حققتها خالل الفترة التي يتناولها التقدير، لتفرض العديد 

من التغيرات على المشهدين الميداني والسياسي في سوريا؛ إذ تمكنت قواتها، مستفيدة من التحسن الذي طرأ 

السعودية بعد تسلُّم الملك سلمان دفة القيادة في السعودية، وظهور مناخ سياسي -كيةعلى العالقات التر

جديد في المنطقة بعد القرار السعودي التدخل في اليمن، من إحداث تغيير نسبي في المعادالت الميدانية 

شتركة، تمكنت على امتداد الجغرافيا السورية. وقد جاءت هذه اإلنجازات أيًضا نتيجة تشكيل غرف عمليات م

 .(31)من رفع مستوى التنسيق الميداني بين الفصائل، وإن لم تؤدِّ إلى توحيدها

وإذا كانت نجاحات المعارضة، ترتبط في جانب رئيس منها بمواقف دول الخليج من إيران، ومحاولة حسم 

اجهة الحوثيين، المواجهة معها في سوريا، بعد توقيع االتفاق النووي اإليراني، وبعد نجاحات عمليات مو

المحسوبين على إيران، في اليمن. فإن هذه النجاحات ترتبط بمدي استمرار الدعم الخليجي، وبطبيعة الدور 

 .(32)التركي، ومدي استعداد القوى الكبري وخاصة الواليات المتحدة وروسيا للحسم

                                  
، قال السيسي في خطابه بعد اجتماعه مع المجلس األعلى للقوات المسلحة، إن "مصر لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وستقوم بحمايتهم 3102في أبريل  (30)

يد له". وطالب الشعب المصري قضية أمن قومي لمصر، وأن الجيش المصري سيتصدى ألي تهد باب المندب إذا تطلب األمر" مشددا على أن "حماية مضيق

، 3102غسطس "بأن يطمئن ويتأكد أننا حريصون على كل قطرة دم مصرية، لكننا اآلن أمة في خطر". ثم عاد ليمدد وجود القوات في البحر األحمر في أول أ

أشهر إضافية، أو إلى حين انتهاء المهمة  6، لمدة في "مهمة قتالية" في منطقة الخليج، والبحر األحمر، ومضيق باب المندب معلنا مشاركة عناصر من جيشها

ولي ولي العهد سعودي والقتالية. وهو ما اعتبره مراقبون تعليمات جديدة من الكفيل السعودي في تبادل جديد للمصالح تم االتفاق عليه في زيارة وزير الدفاع ال

 (.3102-2-01روس، مشاركة مصر في الحرب البرية باليمن؟، شؤون خليجية، األمير محمد بن سلمان للقاهرة التي سبقت هذا القرار. )أنظر: مي مح

 3102يونيو  32مركز الجزيرة للدراسات، تداعيات انقالب الموازين العسكرية بسوريا ، تقدير موقف،  (31)

األعضاء  04خالل عامين روسيا والدول الـ  ، أعلن مجلس األمن الدولي، دعمه لخطة سالم جديدة في سوريا تبنتها للمرة األولى3102أغسطس  08في  (32)

ت التي تحفظااألخرى، وتعتبر هذه الخطة أول خطة سياسية تتعلق بالنزاع السوري تتفق عليها جميع الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي، بالرغم من ال

اهم حول المبادرة من أجل محادثات سالم بأنه "تاريخي"، وقال: "للمرة أعربت عنها فنزويال. ووصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى األمم المتحدة، هذا التف

 األولى خالل عامين، يتوحد مجلس األمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا".

متحدة وروسيا والصين وعبر مجلس األمن عن تأييده لجهود الوساطة في سوريا، وقد صاغت البيان الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، الواليات ال

، واقترح دي ميستورا دعوة األطراف المتحاربة في 3102وبريطانيا وفرنسا، في أعقاب تقرير قدمه وسيط األمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، في نهاية يوليو 

ثات سالم؛ ألن هذه الفئات ليست مستعدة بعد لعقد مباحسوريا إلى المشاركة في أربع مجموعات عمل ترأسها األمم المتحدة، بشأن كيفية تنفيذ خريطة طريق إلى ال

 سالم رسمية.

لقوى العالمية ا وساند بيان األمم المتحدة خطة دي ميستورا للعمل من أجل "مفاوضات سياسية وانتقال سياسي" على أساس بيان جنيف، وهي خريطة طريق تبنتها

لم تحسم مسألة دور رئيس النظام السوري حافظ األسد. وطالب البيان كل األطراف بالعمل من أجل ، وتدعو إلى انتقال سياسي، ولكنها 3103في يونيو من عام 

ين العام لألمم ألمتنفيذ بيان جنيف الذي يشتمل على "إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تشمل جميع األطراف ولها سلطات تنفيذية كاملة". ويطلب بيان المجلس من ا

يوًما، معبرا عن قلقه البالغ من أن الصراع في سوريا أصبح  21إليه تقريرا عن المرحلة القادمة من جهود الوساطة في سوريا خالل  المتحدة بان كي مون أن يقدم

 (.08/8/3102أكبر أزمة إنسانية في العالم. )أنظر: مجلس األمن الدولي يتبنى خطة سالم تاريخية في سوريا، وكاالت أنباء، 



 

 

 التقرير االستراتيجي للثورة المصرية 42   21 ديسمبر 1024

 

الب العسكري في مصر، الذي وتطورات األوضاع في سوريا، يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على قائد االنق

يستغل الورقة السورية، ودعمه لنظام بشار كأحد أوراق المساومة في مواجهة السعودية، ومحاولة تحقيق 

 اختراق في العالقة مع إيران للحصول على المزيد من الدعم االقتصادي والسياسي.

د االعالن عن التحالف الرباعي بين وتسير األوضاع في الملف السوري لصالح نظام العسكر في مصر، وخاصة بع

مصر واإلمارات واألردن وروسيا االتحادية وإعالن روسيا االتحادية عن تدخلها عسكريًا في سوريا بدعوى محاربة 

تنظيم الدولة اإلسالمية، ولكن الهدف الواضح للجميع هو ترسيخ حكم بشار، الحليف االستراتيجي لروسيا، 

ف بشار/ إيران، ومثل هذه التطورات ستكون على حساب المصالح واألهداف وبالتالي ضمان استمرار تحال

السعودية والتركية والقطرية في القضية السورية، وستكون كذلك على حساب تيارات اإلسالم السياسي 

 السورية وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين، والتي ترتبط بعالقات سلبية مع روسيا والدول التي تتحالف معها.

الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن توريط أمريكي لروسيا في المستنقع السوري، وبالتالي استنزاف  وفي

القدرات الروسية والدول المتحالفة معها في هذا المستنقع، فإنه يجب التأكيد على أهمية التعاطي مع مثل 

لمتحدة للشعوب العربية ( من حيث استغالل الواليات ا1989-1981هذا الطرح لتجنب سيناريو أفغانستان )

والتيارات السياسية ذات المرجعية اإلسالمية لحرب روسيا في سوريا تحت داعي أن روسيا شيوعية ملحدة كافرة 

ويجب إعالن الجهاد في مواجتها، وهو الخطاب الذي يمكن الترويج له واستغالل العاطفة الدينية لتيارات 

 واسعة إلدارته.

 

 ي تونس:رابعًا: تطورات األوضاع ف

لهجوم مسلح أوقع حوالي أربعين من الضحايا معظمهم من السائحين  5112يونيو  54تعرضت تونس في 

البريطانيين. وجاء هذا الهجوم بعد أقل من ثالثة أشهر على هجوم متحف باردو الذي أوقع هو اآلخر عدًدا كبيًرا 

ول طبيعة االستعدادات التي اتخذتها من القتلى السائحين. وأثار هجوم سوسة تساؤالت مختلفة وحادة ح

األجهزة األمنية التِّقاء مزيد من الهجمات المسلحة منذ هجوم باردو، وهي استعدادات ال يبدو أنها حققت 

 المطلوب. 

من جهة أخرى، فإن هجوم سوسة جاء في سياق جديد باستهداف الجماعات المسلحة ألكثر القطاعات 

القطاع السياحي الذي يوفر فرص شغل لحوالي نصف مليون من الناشطين االقتصادية حيوية في تونس، وهو 
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االقتصاديين بصفة مباشرة وغير مباشرة. كما يأتي هذا الهجوم في ظرف سياسي متأزم بفعل عجز الحكومة 

االئتالفية حتى اللحظة عن إيجاد حلول لألزمات المشتعلة، بل واتخاذها إجراءات ستزيد من حدَّة األزمة 

 .(33)سية واالجتماعية في المستقبل المنظورالسيا

ومثل هذه الهجمات التي تشهدها تونس، وتعدد التفسيرات بشأنها تفتح المجال للعديد من التساؤالت حول 

مستقبل التيارات السياسية ذات المرجعية اإلسالمية، ومحاوالت استهدافها من جانب النظام الحاكم في 

تطورات األوضاع في الملفات اإلقليمية ذات األولوية جعلت القوى اإلقليمية  تونس، وبدعم إقليمي ودولي، وأن

 الهادفة لذلك تتراجع مؤقتًا في التدخل الفاعل في الشأن التونسي.

 

 خامسًا: تطورات األوضاع في تركيا واألزمة السورية:

، 5114لدولة في سبتمبر ظيم اتن ضد الدولي التحالف وتشّكل ،5114 منذ سقوط الموصل في العاشر من يونيو

ظلت تركيا ترفض مطالب الواليات المتحدة بفتح مجالها الجوي وقواعدها العسكرّية أمام طائرات التحالف، أو 

المشاركة في عملياته العسكرية ضد التنظيم. وعكس هذا الموقف التباين في رؤية الطرفين ألبعاد الصراع 

 في سورية والعراق.

ا لن تكون جزًءا من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة إّلا في إطار مقاربة شاملة حيث أصرت تركيا على أنه

تؤدي إلى التعامل مع جذور األزمة )نظام الرئيس بشار األسد( التي أدت إلى نشوء الظواهر التي يحاول التحالف 

ف بتحقق ثالثة شروط؛ أّلا معالجتها )تنظيم الدولة(. لذلك ربطت تركيا مشاركتها في الجهد العسكري للتحال

تستثني عمليات التحالف النظام السوري، وإقامة منطقة "آمنة" تشمل حظًرا للطيران شمال سورية، وتدريب 

 المعارضة السورية المعتدلة وتسليحها لمواجهة النظام السوري وتنظيم الدولة مًعا. 

واشنطن اعتراضات تركيا وذهبت في اتجاه  لكن إدارة أوباما رفضت االستجابة ألي من شروط أنقرة، وتجاهلت

( شريًكا ميدانًيا في الحرب على تنظيم PYDاعتماد قوات الحماية الكردّية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطّي )

الدولة في سورية، وقّدمت له دعًما عسكرًيا ومالًيا، ولوجستًيا كبيًرا، مّكنه من طرد مقاتلي تنظيم الدولة من 

 كوباني( في ريف حلب، وتل أبيض في ريف الرقة، والحسكة.عين العرب )

( وساعدته في تأمين تواصل جغرافي بين مناطق PYD) وساهمت السياسة األميركية في تزايد نفوذ الـ

نفوذه في القامشلي وعين العرب، ال بل ودفعت قادته إلى التفكير في السيطرة على ريف حلب الشرقي 

                                  
 .3102يوليه  02ات، األزمة األمنية في تونس: تحدي استعادة الدولة زمام المبادرة، تقدير موقف، مركز الجزيرة للدراس (33)
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)أقصى الشمال الغربي(، وإقامة كانتون كردي )يسميه الحزب مشروع اإلدارة  والشمالي للوصول إلى عفرين

الذاتية(، تمتد مساحته على كامل الشريط الحدود السوري التركي. إضافة إلى ذلك، ساعد الصعود الكردي 

وك سل على جوانبها بعض في انعكست تركيا، أكراد لدى القومية النشوة من حالة نشوء في سورية في 

إذ انحاز معظم أكراد تركيا إلى حزب  االنتخابات البرلمانية األخيرة، خبين في المناطق الكردية في تركيا خاللالنا

زمة لدخول البرلمان ممثًلا بقائمة حزبية ألول مرة الال %11الشعوب الديمقراطية، ما ساهم في تجاوزه عتبة 

 في تاريخ تركيا الحديث.

ظلت تركيا تراقب القتال الدائر بين وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة، لكن مع سيطرة القوات 

 دولة، دفعت أنقرة إلى تغيير حساباتها خشية أن ينجح تنظيم ال5112يونيو  12الكردّية على تل أبيض في 

في قطع مناطق شمال حلب عن تركيا بعد إخراج قوات المعارضة منها، وأن ينجح األكراد في إقامة كانتون 

على امتداد حدودها الجنوبية، وجعل سورية قاعدة النطالق مقاتلي حزب العمال الكردستاني ضدها، من جهة 

دها لمواجهة المطامح الكردية في أخرى. وأدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى تغيير الموقف التركي، وإطالق ي

 .(34)إنشاء كيان مستقل على حدودها مع سورية

لكن التورط التركي في الملف السوري، يمكن أن يكون عامال سلبيًا ويدعم العسكر في مصر، ألن من شأن هذا 

أن يكون  التورط أن يؤدى النشغال تركيا عن القضايا اإلقليمية، وفي مقدمتها القضية المصرية، كما يمكن

سببًا في مزيد من التنسيق بين النظام السوري والنظام الحاكم في مصر، من أجل جر تركيا لهذا المستنقع، 

 وبالتالي النيل من أمنها واستقرارها.

يزيد من األخطار التي تواجه الدولة التركية في هذه المرحلة اإلعالن عن التدخل العسكري الروسي في سوريا، 

، عن موافقته على طلب الرئيس الروسي بوتين، 5112سبتمبر  01االتحادي الروسي في وإعالن المجلس 

استخدام القوات المسلحة الروسية خارج حدود البالد، في إشارة واضحة إلى سوريا، وهو ما يمكن أن يشكل أكبر 

حية، وفي ظل تهديد لألمن التركي، في ظل العالقات التاريخية شديدة السلبية بين تركيا وروسيا من نا

 .(35)األهداف الروسية القديمة في الوصول لمياه المتوسط

                                  
 3102، أغسطس 13األميركي وتداعياته على األزمة السورية، وحدة تحليل السياسات،  -المركز العربي لألبحاث، خلفيات التفاهم التركي  (34)

 فيه طلب قتو في وذلك ،سوريا في عسكرية قوات بنشر تفويضافالديمير بوتين  الرئيس منح على وافق روسيال االتحاد مجلس أن الكرملين أعلن فقد (35)

(، إن مجلس االتحاد الروسي وافق باإلجماع على 21/2/3102موسكو، وقال كبير موظفي الكرملين سيرغي إيفانوف ) من عسكرية مساعدة السوري الرئيس

ية وليس أن استخدام القوة العسكرية يتعلق فقط باستخدام القوة الجو -عن عضو بمجلس االتحاد الروسي-ية في سوريا. ونقل منح بوتين تفويضا بنشر قوات عسكر

بشار  ريالسو القوات البرية. وقال الكرملين، إن بوتين طلب تفويضا من البرلمان بنشر قوات روسية في الخارج. من جهة أخرى، أعلن الكرملين أن الرئيس

)غربي سوريا(. وأفادت المصادر  لب مساعدة عسكرية عاجلة من موسكو. وكانت تقارير إعالمية قد أكدت أن الروس أقاموا قاعدة جوية بمحافظة الالذقيةط األسد

من -لقاعدة طائرة حربية في تلك القاعدة مجهزة بشكل خاص لتنفيذ غارات على أهداف أرضية. وباإلضافة إلى موظفي ا 38األميركية بأن موسكو نشرت 

 جندي روسي. وهذه القوات مجهزة بدبابات وآليات مدرعة لنقل الجنود ومروحيات. 211نشر نحو  -الطيارين والميكانيكيين

http://www.dohainstitute.org/release/a024bf90-6b54-4a2e-a9a2-7dd72fb8c6ea
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األمر الذي يتطلب البحث في آليات مواجهة مثل هذا التهديد، وما يمكن أن تقدمه األطراف المختلفة، الداعمة 

 والحليفة لتركيا في هذه المواجهة، وكيف يمكن إدارة مثل هذا التحدي.

 

 وي اإليراني:سادسًا: توقيع االتفاق النو

، وبعد عدة 5110بعد نحو عامين من المفاوضات التي أعقبت التوّصل إلى اتفاق اإلطار في جنيف في نوفمبر 

)األعضاء الدائمون في مجلس  1+2تمديدات للمهلة حتى الموعد النهائي لالتفاق، أعلنت مجموعة القوى الكبرى 

عن التوّصل إلى اتفاٍق نهائي مع إيران حول برنامجها النووي.  األمن التابع لألمم المتحدة باإلضافة إلى ألمانيا(

 وينص االتفاق على رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل تخليها عن الجوانب العسكرية لبرنامجها النووي. 

 (،5110ويمّثل االتفاق المرحلة الثالثة من المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران، بعد اتفاق جنيف )نوفمبر 

صفحة ما بين وثيقة االتفاق  129(. ويقوم اإلطار العام لالتفاق النهائي، الذي ضّم 5112واتفاق لوزان )أبريل 

األساس وخمسة مالحق تقنية، على تقييد البرنامج النووي اإليراني، مقابل رفع العقوبات االقتصادية 

بموجب االتفاق. كما يعّزز هذا االتفاق والمصرفية المفروضة عن إيران بعد التأكد من وفائها بالتزاماتها 

اإلجراءات والضمانات الرقابية الصارمة على األنشطة والمنشآت النووية اإليرانية ويضع قيوًدا على مستوى 

 .(36)تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم ويحدِّد عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران

ورقة من أوراق القوة في يد سلطة العسكر التي بدأت في التقارب  والتوصل لمثل هذا االتفاق يمكن أن يشكل

بالفعل مع إيران، التي ستزداد حرية حركتها في المنطقة في المرحلة الراهنة، وبفرض أنه لن يكون هناك 

توسع في العالقات بين إيران وعسكر مصر، فإن العسكر سيحاول استخدامه كورقة للمساومة في مواجهة دول 

وخاصة السعودية، وهو ما ظهرت مؤشراته في التصريحات الصادرة عن محمد حسنين هيكل، التي  الخليج،

 هاجم فيها السعودية وأشاد بإيران.

 

 سابعًا: التحرك الخارجي لقوي الثورة المصرية:

ب التم التحرك عبر العديد من المستويات، إما من خالل كيانات المصريين في الخارج القائمة بالفعل قبل انق

يوليو، أو تلك التي تشكلت بعد االنقالب، وكذلك من خالل بعض الرموز والشخصيات السياسية والفكرية  0

                                  
 .3102 يوليو 02( المركز العربي لألبحاث، وحدة تحليل السياسات، قراءة في االتفاق النووي اإليراني، تقدير موقف، 36)
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والدينية المصرية الرافضة لالنقالب وما ترتب عليه من تحوالت. وفي إطار رصد ومتابعة وتحليل هذا الحراك 

 لبحثية، من بينها:الخارجي قام المعهد المصري بإعداد عدد من التقديرات واألوراق ا

  تقدير موقف حول خريطة كيانات المصريين في الخارج وطبيعة األدوار والمهام التي تقوم بها، وما

 . (37)يتطلبه التنسيق بينها

  قام المعهد بإعداد تقديري موقف حول المجلس الثوري المصري، ونشاطاته، وتقييم هذه

 .(38)النشاطات

  حول انعقاد البرلمان الشرعي في تركيا، ومحددات هذا االنعقاد قام المعهد بإعداد تقديرين للموقف

 .(39)وتداعياته، وطبيعة المهام واألنشطة التي يمكن أن يقوم بها البرلمان

  (40)5112تقدير موقف حول زيارة الوفد الثوري إلى الواليات المتحدة األمريكية، يناير. 

  (41)تركياتقدير موقف حول القوى الثورية وإدارة العالقات مع. 

وانتهي المعهد في تقديراته على أهمية العمل على التوسع في وتفعيل عدد الفعاليات واإلجراءات التي يمكن 

 القيام بها )أو تم القيام بها بالفعل( لدعم الحراك الثوري في الخارج، ومن ذلك:

 لمصرية وحصارهم االستفادة من زيادة عدد معارضي االنقالب في الخارج ونشاطهم داخل السفارات ا

لها سلميا بالهتافات والملصقات بما يمثل ضغًطا إضافًيا على النظام وبعثاته الدبلوماسية، ويمكن 

أن يساهم في تعظيم مصادر قوة المصريين في الخارج بقدراتهم المالية وثقافتهم وأدواتهم وبيئة 

 الحرية في الدول األجنبية للضغط على النظام االنقالبي.

 فضل للفرص المتمثلة في التقارير الحقوقية وشهادات الصحفيين الذين تعرضوا للقمع استغالل أ

وكذلك المحاكمات الجائرة في استخدامها كأدوات لمبارزة النظام السلطوي، وكذلك الضغط على 

الحكومات األجنبية لوقف المعونات المالية والعسكرية واالقتصادية للنظام االنقالبي كقضية أخالقية 

حالة النجاح في إبرازها كقضية رأي عام سياسية لدى األحزاب المؤيدة لحقوق اإلنسان ولقيم في 

 الديموقراطية.

                                  
 .08/0/3102خريطة المصريين في الخارج: االنتشار والتأثير، تقدير موقف، لسياسية واالستراتيجية، المعهد المصري للدراسات ا (37)

التقدير الثاني: المجلس الثوري المصري والمراجعة الدورية . و37/01/3104كان التقدير األول: المجلس الثوري بعد شهرين من تأسيسه، وصدر بتاريخ  (38)

 .02/00/3104(، وصدر بتاريخ 3104 لحقوق اإلنسان، جنيف )نوفمبر

 .21/0/3102انعقاد البرلمان الشرعي في الخارج، وصدر بتاريخ، ، والثاني بعنوان: 34/03/3104كان التقدير األول بتاريخ  (39)

 .21/0/3102صدر بتاريخ، المعهد المصري، زيارة الوفد الثوري للواليات المتحدة، تقدير موقف،  (40)

 .21/0/3102القوى الثورية المصرية وإدارة العالقات مع تركيا: بدائل وسيناريوهات، تقدير موقف  المعهد المصري، (41)
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  توحيد جهود المصريين في الخارج تحت مظلة واحدة، أو على األقل التقريب والتنسيق بينهم، بوجود

بتكثيف متزامن هيكلية متناسقة تستطيع من خاللها الضغط المتناغم على نقاط ضعف االنقالب 

وبتعظيم الموارد الموالية لعمل فاعليات ضخمة ومؤثرة بدل فاعليات ضعيفة ومتناثرة، وذلك من 

 أجل استغالل تلك الفاعليات إعالمًيا وسياسًيا. 

  التوسع في إنتاج مواد مرئية احترافية لتجسيد تكلفة القمع على المواطن بأفالم قصيرة مبدعة

 الستقطاب المزيد من معارضي االنقالب.ومؤثرة ونشرها في الخارج 

  التوسع في التواصل مع المسئولين والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني ضمن أطر الضغط على

 الحكومات الغربية والعربية.

  التوسع في االستفادة من البرلمانيين والمسئولين السابقين الموجودين في الخارج، في خلق وتعزيز

من الدول الغربية والعربية، للتأكيد على ثوابت رفض االنقالب وحماية وترسيخ التواصل مع نظرائهم 

قيم الديمقراطية وإبعاد الجيش عن العملية السياسية. وكذلك التوسع في االستفادة من فرصة 

وجود عدد من السياسيين المصريين الذين خرجوا من مصر، لعقد حوارات والوصول الى تفاهمات 

 .(42)ح تحقيق االصطفاف الوطنيسياسية تصب في صال

 

                                  
 حثية، وكذلكتشكل قضية االصطفاف الوطني، واحدة من أهم القضايا محل اهتمام المعهد المصري، وفي إطار هذا االهتمام تم إعداد عدة تقديرات وأوراق ب (42)

ن الناشطين والمهتمين، من مختلف التيارات السياسية، داخل مصر وخارجها. وفي إطار التأطير لهذه األوراق كذلك تم إعداد عدة تنظيم عدد من ورش العمل بي

 تقديرات حول خرائط القوى السياسية، وطبيعة التفاعالت فيما بينها، والتحديات التي تواجهها.
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 المبحث الثاني

 االصطفاف الوطني: المبادرات والتحديات

 

شكلت قضية االصطفاف الثوري إحدى أهم القضايا الثورية خالل العام الماضي، وخاصة بعد وضوح الرؤية 

ت المبادرات يونيو، ثم بدأت مؤشرات تراجع عن هذا الدعم، وتعدد 0للكثير من األطراف التي دعمت نظام 

 للتقارب واالصطفاف. 

 

 أواًل: مبادرات االصطفاف )خالل فترة التقدير(:

  أبريل تدعو للتوحد وتقدم مبادرة سياسية تضمن بقاء السيسي ودستور االنقالب. 4، حركة 5112يناير 

  حوار في يعلن أنه على الطرف األقوى أن يبدأ بمّد األيدي لبدء  5112المستشار طارق البشري في فبراير

يناير، وعلى اإلسالميين  52مصر والمؤسسة العسكرية يجب أن تتشارك مع القوى السياسية وفق روح 

أن يتقبلوا روح مشاركة اآلخرين معهم، ويؤكد أن دور القوات المسلحة مهم إلنهاء األزمة في الفترة 

 .القادمة وعليها التدخل

  الوطني كل القوى التي تؤمن بالثورة وحقوق  : )يدعو التحالف5112مارس  11التحالف الوطني في

المصريين أن يبدؤوا تشاورا عاجال حول االحتشاد أمام قصر االتحادية إلسقاط السيسي القاتل 

وعصابته؛ على أن تعلن المواقف ونتائجها بوضوح للجماهير في وقته وحينه ضمن االستعداد لموجة 

 .ريين حقوقهم وللوطن استقراره وأمنه(ثورية قادمة نرغب أن تكون الحاسمة لتحفظ للمص

  يدعو الفريق السيسي للقبول بفكرة إجراء  5112د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة في مطلع مايو

 .انتخابات رئاسية مبكرة

  أؤكد استعدادي للمساهمة في أي 5112مايو  12الرئيس السوداني السابق عبد الرحمن سوار الذهب :

 .ين اإلخوان والمؤسسة العسكرية في مصرجهد إلصالح ذات البين ب

  يقول: نتوقع أن تقع وساطة سعودية  5112يونيو  5راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس في

في مصر، ال أحد عارف بمصر يتصور أن الجيش المصري يمكن ينسحب من السياسة جملة، ألنه ال يمكن 
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تكوينها، وليس من المعقول أن نطلب من  أن ننزع مؤسسة من هويتها وهي مصدر من مصادر شرعية

 .الجيش االنسحاب من السياسة تماما وبشكل كامل

  برسالة إعالمية تحت عنوان ” اإلخوان“بعث األستاذ يوسف ندا المفوض السابق للعالقات الدولية في

حارب ت)يوسف ندا يناشد كل مصري مخلص إلنقاذ مصر من أن تتحول إلى دوله فاشلة أو دويالت بدائية ت

لجهة لم ُيسّمها قال إنها هي من طلبت منه كتابة هذه الرسالة وإعالنها  5112يونيو  15مع بعضها(، في 

وورد في نص رسالته: )أخاطب المخلصين من الجيش المصري إن كان منكم من يريد إعادة ترتيب 

ام ذلك أو األوراق، والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه، فليس هناك شرعية أخرى تقف أم

 .تعارضه(

  رؤية لحل األزمة  5112يونيو  18عرض دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في

تضمن؛ بقاء السيسي مستوليا على منصب الرئاسة مع تفويضه صالحياته لرئيس وزراء توافقي مع 

لتابع للنظام وبقاء دستور إجراء انتخابات رئاسية بعد عام واحد، ونقل سلطة التشريع لمجلس الدولة ا

االنقالب، كما دعا لمصالحة شاملة قائمة على العدل الذي قد يقبل بالتسامح والتعويض مع بقاء 

المعتقلين على ذمة قضايا اإلرهاب والقتل الملفقة في حبسهم واإلفراج عن األخرين، مراجعة األحكام 

ن قيادات المعارضة التي لم يثبت بدالئل القضائية للفترة السابقة دون إلغائها، إصدار عفو عام ع

واضحة معلنة تورطها في أي جريمة.. إلغاء عقوبة اإلعدام في الفترة الحالية. االلتزام بالدستور وعدم 

 .خلط العمل الدعوي بالعمل الحزبي

 

 ثانيا: ضوابط وإشكاليات االصطفاف:

  ويتوفر على كل المعلومات أهمية تشكيل تكوين فريق عمل مختص بهذا الملف يتابع تطوراته

المتاحة بشكل دقيق حتى يتم بناء استراتيجية فعالة ومرنة تتسم بالتنوع في المواقف، والظرفية 

في التقديرات حسب المتغيرات والتحوالت وتشكيل خطابات ذات مضامين تناسب التغير في الحالة 

، وأن يكون هو المعني برسم الظرفية. على أن يحيط فريق العمل هذا بتفاصيل المراحل الماضية

االستراتيجية وتقدير المواقف والخطوات الخاصة بالتعاطي والتعامل مع هذا الملف مع االلتفات إلى 
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أهمية التنوع في مجاالت وتخصصات هذا الفريق في مجال العلوم اإلنسانية والمهارات والخبرات 

 ة متكاملة األبعاد.العملية بشكل يمنح التكاملية والقدرة على رسم استراتيجي

  عدم الدخول في معارك جانبية بين القوى السياسية، واالنزالق إلشكاليات جدلية فذلك مما يهدر

الجهود ويعمق حالة القطيعة ويسد النوافذ أمام كل فرص االستمالة وتغيير المواقف وحتى لو بدا 

طلب العمل على امتصاص كل ذلك من هذه القوى ما يبدو مستفزًّا ويحمل قدًرا من التجني. وهو ما يت

والرد بهدوء حتى ال تتضرر صورة مناهضي االنقالب من ناحية لدى الجمهور المتابع والمتلقي، وحتى ال 

يتم توفير الفرص أمام البعض ممن يستثمرون مثل تلك المشاحنات داخل تلك القوى لتعويم وتبرير 

ون بعض شرائحها ال ترغب بتلك الحالة من مواقف القطيعة داخل تركيبة هذه القوى التي ربما تك

 الجفاء أو تمتلك مقومات االستدراك والمراجعة.

  محاولة االنفتاح الدائم وااللتقاء مع هذه القوى ورموزها وعدم استعجال النتائج في تغيير مواقفها

 نوتبدل سياستها، وأن يكون المعنى بذلك أشخاص يتسمون بالمقبولية لدى تلك القوى، ويمتلكو

 مهارات اإلقناع وثقافة الحوار والقبول المبدئي والقيمي باآلخر والمهارة السياسية في تقدير المواقف.

  ابتعاد الخطاب اإلعالمي الثوري عما يمكن أن يظهر على أنه شماتة بهذه القوى ورموزها، وما يحدث

اع عنها كقضايا مبدئية لهم من انتهاكات على يد النظام، بل وحمل تلك القضايا والمظلوميات والدف

وقيمية وإفساح المجال أمام هذه القوى للتعبير عن آرائها، وما قد يطالها من عنت من ِقَبل النظام، 

والبحث دوًما عن المشتركات واالبتعاد عن كل القضايا الخالفية. ويرتبط بذلك التأكيد على اعتماد 

شية، ووقف الشعارات والخطابات التي الشعارات الجامعة التي تركز على قضايا المواطن المعي

تستعدي البعض، أو ذات طابع فئوي ضيق، والتقليل من الشعارات الخاصة بالشرعية أو صور الدكتور 

 مرسي.

  البحث عن صيغ ومبادرات تحمل الحلول المالئمة لتجاوز اإلشكاليات المستعصية والقضايا محل

ة الدكتور مرسي، والموقف من الجيش، والموقف من ، وعود5115، وبرلمان 5115االختالف، مثل دستور 

األقباط، واالستعداد لتقديم قدر من التنازالت فال توافق أو تقارب بين القوى المجتمعية دون أن تكون 

هناك تنازالت، وبالنظر للطبيعة الرسالية للتيار اإلسالمي؛ فإن كل تنازل لصالح المجموع العام ال يمكن 
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اجة سياسية بقدر ما يكون أحياًنا قمة التقدير المناسب والفعل المالئم الذي أن ُيقرأ على أنه سذ

 تتوفر من خالله مردودات إيجابية لصالح الكيانية الجمعية.

  العرض الموضوعي لالختالفات الجوهرية وبلغة متزنة وعقالنية ومهنية بين طبيعة نظام مرسي

ياة السياسية مثل هذا االنسداد، ولم تحدث تلك الذي لم يصادر المجال العام، ولم تشهد خالله الح

المالحقات والمذابح، مع االعتراف بما يمكن أن يكون حدث من تقصير وخطأ دون مواربة أو تبرير. 

فمن شأن ذلك الخطاب أن يضيق الخناق على هذه القوى ومنتسبيها في السجال الحجاجي، ومحاولة 

المجتمعية التي تنجم عن المتابعة لطبيعة الخطاب استخدم لغة أكثر موضوعية مراعاة للرقابة 

 الصادر عن تلك القوى ورموزها.

  عدم اإلفصاح عن أية مبادرات لم تكتمل مع هذه القوى والتكتم على ما يمكن أن يجرى من محاوالت

للتوافق وعدم التسرع في اإلعالن عن تقاربات وحلحلة للمواقف دون التأكد التام من توافق تلك القوى 

وقاعدة منتسبيها على ذلك تجنبًا لحالة اإلرباك وافتقاد المصداقية وعدم التفات النظام لتلك 

 المحاوالت لسعيه الدائم إلفشالها.

  التركيز على االصطفاف المجتمعي، وليس السياسي فقط، بما يتطلبه ذلك من بناء رؤية لالصطفاف

االجتماعية والشعبية، وليس على أسس على أسس وطنية وثورية جامعة لكل المكونات السياسية و

حزبية أو طائفية، أو أية تصنيفات أخرى. وهو ما يعني االنطالق من مبدأ االصطفاف حول الوطن، 

وحول المواطن وقضاياه، وليس حول أشخاص أو كيانات سواء ما تعلق منها باإلخوان المسلمين أو غير 

رئيسة، هو المعيار الجامع، ويمكن ترك اإلخوان، فوجود رؤية جامعة حول هدف واحد وقضية 

التفاصيل واآلليات واإلجراءات والشعارات لكل طرف طالما يؤمن بنفس الهدف ويتفق خلف نفس 

كود أخالقي" لبناء الثقة وتحسين الصورة الذهنية “القضية، مع االتفاق على ما يمكن تسميته بـ 

 للقوى الثورية.

 ولة، أو اعتبار الدولة وجًها لالنقالب، فاالنقالب إنما يختطف الدولة، الكف عن اعتبار االنقالب ممثاًل للد

والثورة تعمل على استعادتها لتصبح دولة الشعب ال دولة االنقالب، في المقابل، يجب التسليم بأن أي 

فصيل، مهما بلغت قدراته، وتعاظمت تضحياته، لن يكون قادًرا بمفرده على إسقاط االنقالب أو على 

 إدارة الدولة بعد سقوطه. حمل عبء
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  االنتقال من حالة انتظار سقوط االنقالب بسبب فشله وضعفه وتهافت قدراته، إلى مرحلة طرح

البديل القادر على االنتقال بالدولة بأمان إلى استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة االجتماعية 

-وليست االنقالبات أو سلطات القمع -رية وبناء المستقبل، مع اإليمان بأن الجماعة الوطنية المص

لديها البديل القادر على إنقاذ الدولة واستعادة السلم المجتمعي والعودة لطريق الحرية وتحقيق 

 .(43) العدالة االجتماعية والتطور االقتصادي الذي تستحقه مصر ويستطيع شعبها أن ُينجزه

س الثوري في مصر؛ وألن النظام الحالي في مصر يدرك ذلك، ونظرًا ألن هذا االصطفاف، هو أهم شروط تجدُّد الح

 ويحاول منعه بشتى الطرق، فإن تحقيق االصطفاف الثوري يحتاج إلى استراتيجية تتميز باآلتي:

بعيدة المدى؛ حيث إنه ثبت أن الدولة ليست الكيان الهش الذي كان الجميع يظنه، وأنها وريثة دولة فرعون -1

 ومحمد علي.

؛ بحيث تستند إلى الواقع الصلب القائم حالًيا في مصر، وما يرتبط به من إطار إقليمي ودولي، وال واقعية-5

 شيء سواه، حتى ولو كان هذا الواقع ال يقول إن هناك إمكانية الستعادة الواقع الثوري في الوقت الراهن.

د، وكل المستويات االجتماعية شاملة، على المستوَيْين األفقي والرأسي، أي تشمل كل األدوات، واألبعا-0

 والسياسية في مصر.

أن تكون مبنية على األسس الموضوعية التي تعتمد على األساليب العلمية المجردة من أية قناعات ذاتية -4

أو قيمية، وأن يشمل ذلك إطاًرا مؤسسيًّا مثل مراكز البحوث والتفكير، وغيرها، مما يضبط الحراك وفق األسس 

 العلمية.

يتمتع القائمون على تنفيذها بحس االنفتاح الكامل على مختلف األفكار والكيانات األخرى، وهو الشرط أن -2

 األهم؛ ألنه من دونه لن يتم تكوين شراكات قوية مع القوى األخرى، والحصول على دعمها.

 

 ثالثًا: الفئات المستهدفة لالصطفاف:

، مهما كانت الظروف؛ ألنه من دونها ال يمكن أن يكون هناك فئات يجب وضعها على قائمة التواصل والتنسيق

 هناك نواة مجتمعية ُصلبة للعمل من خاللها على إسقاط االنقالب:

                                  
اسات السياسية واالستراتيجية، بعنوان: آليات تحقيق االصطفاف الثوري الشعبي، نحو برنامج ( خالصات ونتائج تقدير سابق، أعده المعهد المصري للدر43)

 .2/2/3102عمل تنفيذي شامل، 
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)أ( استقطاب غير المنتمين سياسيًّا أو حركيًّا، وهم شرائح متباينة وبالماليين، ومن َثمَّ؛ فإن أي جهد للتواصل 

ا. وهنا يمكن التفكير في مظلة أو تنسيقية عليا تتعدد داخلها معهم، يجب أن يكون متنوًعا بتنوع كلٍّ منه

األطر التنظيمية أو اللجان أو التكوينات، تتفق التنسيقية )أيا كان مسماها في األهداف والمبادئ، وتتنوع في 

 اإلجراءات واألدوات والشعارات(.

ميادين األخرى، قبل وبعد الثورة، مثل )ب( القوى الثورية السابقة، التي كانت مصطفَّة في ميدان التحرير وال

 أبريل، واالشتراكيين الثوريين. 4حركة شباب 

 يوليو. 0)ج( التواصل الحذر مع القوى السياسية التي دعمت الثورة ضد مبارك، ولكنها أيدت انقالب 

 )د( شريحة الشباب، بمختلف ألوان طيفها السياسي.

يًّا أو حركيًّا، وخصوًصا: األقباط والسلفيين، بعيًدا عن الكنيسة )هـ( جمهور المكون الديني غير المنتمي سياس

 في الحالة األولى، وحزب النور والمشايخ المؤطَّرين من جانب الدولة، في الحالة الثانية.

 )و( القوى المجتمعية التقليدية، مثل شيوخ العائالت والقبائل في مختلف ربوع مصر.

 ثل العمال والطلبة والمرأة.)ز( القوى النوعية ذات التأثير، م

مع عدم وضع الفئَتْين التاليَتْين في الحسبان بالمطلق؛ إما لفسادهما الكامل، أو عدم وجود أي فاعلية من وراء 

التحالف، في مقابل خسائر أمام الرأي العام الثوري، أو كونهما يستمدان وجودهما من "شرعية" النظام الحالي، 

 األحزاب السياسية. )ب( رجال األعمال المرتبطين بدولة الفساد.وهاتان الفئتان هما: )أ( 

 

 رابعًا: بدائل وسياسات مقترحة لتحقيق االصطفاف:

. البدء بعملية إصالح داخلي من جانب القوى الثورية، قبل أي حديث عن اصطفاف؛ ألنه ال معنى لعمل ال 1

 لتنظيمي على مجموعات العمل التالية:يستند إلى قاعدة تنظيمية قوية، على أن يشتمل هذا اإلطار ا

  مراكز بحوث أو لجان ومجموعات تفكير تتواصل مًعا لرسم السياسات والخطط، وتقييم الواقع، وكل

خطوة يتم تنفيذها، وتعتمد في أنساق عملها على نتائج أنشطة مجموعات العمل األخرى. ويشمل 

والخطابات التي أدت إلى االنقسام، والخروج ذلك، تكوين لجان لدراسة ومراجعة السياسات والقرارات 

 بتوصيات عملية لصناع القرار السياسي واإلعالمي.

 .لجان لالتصال مع وسائل اإلعالم، تكون من المتخصصين في مجال العالقات العامة واإلعالم 
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 لمجموعات من السياسيين واألكاديميين والرموز والشخصيات العامة، تتولى قضية التنسيق واالتصا 

 مع القوى السياسية واالجتماعية األخرى.

  مجموعات متخصصة في مجال المعلومات، تتولى جمع المعلومات وتصنيفها، أواًل بأول، ورفد مختلف

 األنساق األخرى بها، حول الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الداخلية.

التي يجب أن يتم إعداد مع مختلف القوى والرموز . بدء سلسلة من االتصاالت الهادئة واالستكشافية الطابع، 5

قائمة متكاملة بها، وهي مهمة اللجان السابقة، وتتضمن توسيع نطاق هذه القوى والرموز، داخل مصر، في 

مختلف الشرائح والطبقات، والبدء في تأسيس فكرة االصطفاف وأهميتها في صناعة نواة مجتمعية صلبة 

 ثورية الحرجة.مطلوبة للوصول إلى الكتلة ال

ويشمل ذلك، استغالل إطار نوادي هيئات التدريس في الجامعات المصرية، للّدخول إلى الوسط األكاديمي في 

الجامعات المصرية، مع التركيز في هذا المجال على الجامعات خارج القاهرة الكبرى، حتى يتم تخفيف حدة 

لجامعات األخرى في اإلسكندرية والغربية مثاًل. كما الضغط األمني على مثل هذه األنشطة، في أفرع األزهر وا

يتم إجراء اتصاالت "تنسيقية" مع بعض األكاديميين، على أْن يتم اختيارهم من خالل قوائم "االستقالل" ومن 

أعضاء الجمعيات العمومية في نوادي هيئة التدريس في الجامعات المصرية، من أجل تنسيق مجموعٌة من 

امة حول الحالة االجتماعية والسياسية في مصر والعالم العربي واإلسالمي، على أْن يشمل االستراتيجيات الع

 هذا التنسيق االتفاق على عقد سلسلة من الندوات وِوَرِش العمل.

 . خطاب الرأي العام:0

ري صيتم طرح اآلتي على الرأي العام، بمختلف الوسائل التي تضمن وصول الرسالة إلى جميع أبناء الشعب الم

 في الداخل والخارج:

  صياغة مشروع إعالن مبادئ جامع، يكون محل اتفاق جميع القوى السياسية والثورية الوطنية، ويقوم

على دراسة وافية لكافة البيانات وإعالنات المبادئ التي صدرت عن مختلف القوى، والوقوف على 

 مساحات االتفاق في إطار حوار ممتد ومتجدد بين هذه القوى.

 واضحة متكاملة للمرحلة االنتقالية، تعلن عن إجراءات سياسية واضحة لمرحلة ما بعد االنقالب،  خطة

ونبذ العنف بالكامل، وأن أية محاولة الستخدام العنف ضد الدولة أو المجتمع، ال تعبر عن الثورة 
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ت أيديولوجية المصرية، مهما كان عنف النظام، مع التأكيد على عدم وجود أية مطالب فئوية أو شعارا

 أو تنظيمية خاصة بالقوى التي تشكل التحالف الجديد الذي سوف يتم اإلعالن عنه.

 . بناء الثقة:4

قبل الحديث عن قضية الحشد في الشارع، فإن هناك ضرورة للعمل على استعادة شبكَتْي العالقات والتواصل 

الشعب التي ال يزال الحس الثوري قائًما  بين قوى الثورة وبعضها البعض، وفيما بينها جميًعا وبين قطاعات

لديها، أو ما أطلق عليه الدكتور سيف عبد الفتاح في مقاله المتقدم، آليات االحتجاج خارج الحشد، أو االحتجاج 

باالصطفاف، وأهميته، حتى لو لم يكن هناك عالقة بينه وبين الحشد في الشارع، في أنه سوف يظهر للجمهور 

 .(44)القوى السياسية الثورية، وأنها تجاوزت مرحلة الخالفات القديمةالعام، توحد مواقف 

 ـ أطر تحقيق االصطفاف على المستوى الخارجي:2

  حصر األطر السياسية واإلعالمية، والشخصيات المعارضة التي تقيم وتعمل في الخارج، والقيام

أن يتم تأسيس هيئة للقيام بتأسيس إطار تنسيقي فيما بينها، يعمل على توحيد الخطاب والِحراك، ك

بصياغة "مشروع ميثاق شرف وطني وأخالقي"؛ لضبط العالقات فيما بين القوى الوطنية وبعضها 

البعض، وكذلك في عالقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري، بما يعظم المردود السياسي في 

 دعم الحراك.

  واإلسالمية والدولية، من خالل مبادرات طْرح مشروعات للتعاون مع المنظمات اإلقليمية العربية

 ومشروعات ذات طابٍع دعوي وثقافي، أو سياسي.

  تأسيس كيانات تعمل على توجيه الحراك االجتماعي في الداخل، واالنتشار على مستوى الحكومات

 والمنظمات والرأي العام في الدول األخرى، للضغط على النظام االنقالبي في مصر.

 اإلعالمي والتواصل السياسي مع الجهات التالية: البرلمانات، النقابات ومؤسسات  تعظيم آليات العمل

المجتمع المدني، الشركات الكبرى، مؤسسات حقوق اإلنسان المختلفة، الرموز والشخصيات العامة، 

السياسية واإلعالمية، المحاكم الكبرى، وخصوًصا الدستورية، األمم المتحدة وأطرها الحقوقية 

 ة المختلفة، ووسائل اإلعالم الدولية ذات التأثير.والسياسي

 

                                  
بعنوان: آليات تحقيق االصطفاف الثوري الشعبي، نحو برنامج خالصات ونتائج تقدير سابق، أعده المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية،  (44)

 .2/2/3102ذي شامل، عمل تنفي
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 (:5112)يوليو  بيان االشتراكيين الثوريينـ البناء على الحالة التي أفرزها 4

حيث دعا بيان حركة االشتراكيين الثوريين إلى إعادة إحياء أسلحة النضال الجماهيري من اعتصامات ومظاهرات 

ة فاسدة لم نر منها سوى مزيد من الفقر والقهر والعنف واإلرهاب"... وإضرابات في مواجهة ديكتاتورية عسكري

وانتقد بيان الحركة الذي جاء تحت عنوان "مرة أخرى حول اإلرهاب واالصطفاف الوطني" بعنف من وصفهم 

بأنهم يقفون في منتصف الطريق والذين سماهم البيان بأنهم "يرفضون الثورة المضادة بنفس درجة رفضهم 

 " مؤكدا انهم معارضون على مستوى الشكل وهو ما أثار العديد من االنتقادات ضد الحركة.لإلخوان

وقالت الحركة في بيانها "هناك من يقف في منتصف الطريق. يرفض الثورة المضادة بنفس درجة رفضه 

اني لإلخوان. أي يعتبر أننا أمام فصيلين من الثورة المضادة. فصيل عسكري مباركي مرفوض وفصيل إخو

إسالمي مرفوض. ويحاول هؤالء أن يبقوا على مسافة واحدة من الفصيلين المتحاربين متصورين أن بإمكانهم 

تجاهل كل هذه المعارك والعمل على بناء بديل ثالث يعارض بنفس الدرجة قمع وسياسات النظام العسكري 

الحركات اإلسالمية ومختلف أشكال  وكل ما تقوم به المعارضة اإلسالمية وهنا بالطبع يتم المزج بين مختلف

معارضتها، عنيفة كانت أو سلمية. يصبح اإلرهاب الدموي في سيناء ومظاهرة سلمية في ناهيا مجرد تنويعات 

مختلفة لثورة مضادة إسالمية ظالمية ال تقل خطورة وسوء عن الديكتاتورية العسكرية القائمة. وأشارت 

 ليالعم المستوى على ولكنه الشكلي المستوى على معارض بالطبع الثالث الطريق هذا" الحركة في بيانها إن

 .(45)كري"العس للنظام داعم والضمني

 

 رابعًا: آليات تنظيمية مقترحة إلدارة االصطفاف:

من بين المقترحات والتوصيات التي يمكن التفكير فيها إنشاء آلية تنظيمية إلدارة عملية االصطفاف الوطني، 

اف وبالهيكل التنظيمي الثابت، ليس لها أهداف سياسية خاصة، بحيث ال يتم النظر إليها تتسم بوضوح األهد

باعتبارها كيانًا سياسيًا، بل أداة إدارية تنظيمية تنسيقية، يحدد المشاركون فيها )ممثلي الكيانات المشاركة، 

امة لالصطفاف الوطني" أو "الهيئة الخبراء، المستشارين(، ومن التصورات المقترحة لمثل هذه اآللية "األمانة الع

النظر عن المسمى، ولكن الهدف والمهام الوطنية لالصطفاف الثوري" أو غيرها من مؤسسات أو كيانات بغض 

 واضحة ومحددة.

                                  
 الرابط( موقع البديل، 45)

http://albedaiah.com/news/2015/07/21/93548#sthash.RJiNvq0x.alJsFDAq.dpuf
http://albedaiah.com/news/2015/07/21/93548#sthash.RJiNvq0x.alJsFDAq.dpuf
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على أن تعقد الجلسات العامة لالصطفاف وجلسات فرق العمل في مقر ثابت، أو عبر شبكات اتصال واضحة 

ل الجلسات إلى أي مكان بموافقة ثلثي األعضاء، كما يمكن عقد اجتماعات فرق واجتماعات محددة، ويمكن نق

العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة، وفي الحالتين البد من 

 موافقة رئيس األمانة.

 :ة، منهاوتقوم المؤسسة، في مهامها اإلدارية، على عدد من اللجان التحضيرية والدائم

ـ األمانة العامة: وتتولي األمانة العامة المهام التالية: القيام باإلشراف على وتنسيق كل المهام اإلدارية 1

والمالية المتعلقة بسير أعمال هيئة أو مؤسسة االصطفاف، وتوفير الضمانات المطلوبة لعمل لجانها، وتنفيذ 

واصل والتوعية، وتوثيق كل فعاليات الهيئة، وحفظ وأرشفة الخطة اإلعالمية واالتصالية، والقيام بأنشطة الت

 جميع الوثائق الورقية واإللكترونية والسجالت الخاصة بأعمال الهيئة.

ـ اللجنة التحضيرية: اللجنة التحضيرية وتضم قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية، 5

نسائية، وشبابية، تقوم بوضع اإلطار العام الحاكم ورجال أعمال، وعلماء، ومثقفين، وقادة رأي، وقيادات 

لالصطفاف وُتقدم تشخيصا لألزمة الراهنة وحلوال ومعالجات لإلنقاذ، وذلك من خالل التأكيد على عدد من 

 الضوابط:

  ،اعتماد الحوار القائم على أسس شراكة الوطنية بين كافة القوى واألطراف للوصول إلى رؤية موحدة

 عة األزمة الراهنة، والحلول المقترحة لمعالجتها، واآلليات الكفيلة بتحقيقها.وفهم مشترك لطبي

  االلتزام بالعمل إلنجاح الحوار الوطني وتوفير متطلبات االصطفاف، وتنفيذ ما سيتوصل إليه من نتائج

وحلول ومعالجات، والتمسك الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، ورفض االنجرار إلى العنف أو 

 خروج عن السلمية.ال

 ـ لجنة التواصل: وتضم ممثل عن كل كيان من الكيانات المشاركة، وعدد من الخبراء واألكاديميين. 0

ـ اللجنة الفنية: تقوم اللجنة الفنية باإلعداد والتحضير للجلسات واالجتماعات وكتابة المقررات وإعداد 4

م الداخلي لكل جلسة وتحديد مكان انعقاد مشروعات جدول أعمال الجلسات وموضوعاتها ومشروع النظا

 الجلسات وإعداد ميزانية لعملية الحوار.
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ـ اللجنة المالية: تقوم اللجنة الفنية بترتيب االلتزامات المالية للجلسات واالجتماعات والنقل واالستضافة 2

أو المؤسسة الوطنية  والطبع والنشر وغيرها من أمور تتطلب تمويال، وإعداد ميزانية واضحة ومستقرة للهيئة

 لالصطفاف.

تكوين هيئة استشارية من األكاديميين والمفكرين والخبراء في التخصصات المختلفة ـ الهيئة االستشارية: 4

 يمكن الرجوع اليها من جانب القوى السياسية المختلفة واللجان التي تم االتفاق على تشكيلها.
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 المبحث الثالث

 والبدائلإدارة الصراع: السيناريوهات 

تتطلب إدارة الصراع مع النظام العسكري القائم في مصر، ابتداًء تحديد طبيعة هذا الصراع، وأطرافه، وقدرات 

وأدوات كل منهم، واستنادًا لذلك يتم تحديد السيناريوهات والبدائل التي يمكن أن يتحرك من خاللها هذا 

 ، وذالك على النحو التالي:(46)سيناريوهات والبدائلالصراع، وسيتم التركيز في هذا التقدير الشامل على ال

 

 المطلب األول

 احتماالت تطور الصراع

في إطار استعراض البدائل والسيناريوهات التي يمكن أن يأخذها مسار الصراع في الثورة المصرية، تم رصد 

 خمسة احتماالت رئيسية وذلك على النحو التالي:

 نهاء النظام العسكري واستعادة المسار الديموقراطياألول: تحقيق الثورة نصرا حاسما وا

الثاني: تحقيق النظام العسكري نصرا حاسما وانتهاء مظاهر الثورة والدخول في مرحلة طويلة المدى من النضال 

 الذي يحتويه النظام في اطار معارضة غير مؤثرة

على ما هو عليه ويدار االمر كادراة الثالث: عدم استطاعة احد الطرفين حسم المعركة وبالتالي يبقي الحال 

 لالزمة

 الرابع: الفشل التام للدولة وانهيارها وانتشار الفوضى العارمة

الخامس: الدفع بحل سياسي توافقي يتم من خالله انهاء االزمة والسير في مسار تحدد طبيعته موازين القوى 

 بين األطراف المختلفة.

ل أن السيناريو األكثر احتماال في الوقت الحالي هو السيناريو الثالث ومن استعراض هذه االحتماالت يمكن القو

إلدارة االزمة, ويبقي على الثورة ان تسعي لتحقيق السيناريو األول باستكمال أسباب الحشد الثوري الالزم 

وء ض لتحقيق النصر, وفي حالة قدرتها على ذلك فسيبقي سيناريو انتصار الثورة هو األكثر احتماال خاصة في

مظاهر الضعف والتشرذم التي يعاني منعا النظام الحاكم لكن ينبغي الحرص الكبير الن انتصار الصورة دون 

                                  
ى حول المحاور األخر ( يأتي التركيز على السيناريوهات في هذا التقدير، نظراً ألن المعهد المصري سبق وقام بإعداد عدة تقديرات موقف وأوراق بحثية46)

 )طبيعة الصراع، أبعاده، أطرافه، تطوراته( لذا لم يتم التوقف عندها هنا في هذا التقدير الشامل.
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يناير( سيؤدي الى استعاده مسار الثورة  52امتالك السيطرة على قواعد اللعبة )على غرار ما حدث بعد ثورة 

 المضادة.

مع غياب قدرة الثورة على الحسم وفي ضوء ما تم اال انه في ضوء فشل الدولة في تحقيق اية إنجازات و

سيظل حاضرا بقوة  –انهيار الدولة وانتشار الفوضى  –استعراضه من عوامل هذا التقدير فان السيناريو الرابع 

وينبغي على الجميع السعي لوقف هذا المسار ألنه حتى ولو انتصرت الثورة الحقا فان ذلك سيؤطر من قدرتها 

النهوض لحسم انتصار الثورة في أسرع وقت ممكن قبل ان تنهار الدولة بشكل يصعب التعامل على التمكين ثم 

 معه.

ومع اقتراب السيناريو الرابع وعدم قدرة األطراف المختلفة على حسم الصراع فمن الوارد ان تدفع أطراف 

كن يبقي امتالك الثورة محلية وإقليمية ودولية نحو السيناريو الخامس، سيناريو الحل السياسي التوافقي ل

للقدر الالزم من موازين القوة ضروريا حتى ال يتحول هذا السيناريو الى حل التفافي يؤدي في النهاية الى ما 

 .يمكن ان يؤدي اليه السيناريو الثاني بانتصار الثورة المضادة

بعد االنتصارات التي  ومع تزايد في الدعوات المنادي بتسليح الثورة المصرية والقصاص العادل وال سيما

حققتها داعش والثورة السورية وأحكام اإلعدام األخيرة في حق الرئيس مرسى ومؤيدي الثورة وتزايد جرائم 

السيسي في حق الشعب المصري وأبناء سيناء وشعب غزة وشعب ليبيا والشعب السوري. ومما يعزز هذه 

ئي( وكثير من أنصاره في الداخل والخارج. أضف الدعوات أن السيسي فقد دعم السعودية والكويت )بشكل جز

 الى ذلك التفاف علماء المسلمين حول الثورة المصرية وإصدارهم نداء الكنانة. 

إال أن المعطيات السياسية واالقتصادية الراهنة تخلص من وجهة نظرنا الى االستمرار في إنهاك االنقالب 

الب وتعزيز القاعدة الثورية وتقوية الجبهة الداخلية واستنزافه عن طريق تكوين جبهة عالمية ضد االنق

 ووضع خطط وتصورات لحل مشاكل مصر بعد االنقالب مع مواصلة الحراك السلمي الحالي بنفس أدواته وآلياته. 

 وقد ميز أحد الباحثين بين مسارين رئيسيين إلدارة الصراع بين الثورة والثورة المضادة:

 :الثوري، والرهان على عنصر الوقت، وهذا السيناريو يتضمن ثالث آليات فرعيةاألول: االستمرار في الحراك 

  االستمرار في السلمية بالمعنى الحرفي للكلمة، بغض النظر عن حجم التكلفة المادية والبشرية؛ التي

 .تصيب الطرف الثوري، وفق مبدأ سلميتنا أقوى من الرصاص
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 ستخدام أساليب العنف دون السالح، وفق مبدأ: "ما دون االستمرار في نهج السلمية التي تعتمد على ا

الرصاص فهو سلمي"، وبالتالي ال يجوز استخدام للسالح أو عسكرة الثورة، وعدم استخدام القوة إال في 

 .حالة الدفاع الشرعي عن النفس

 عسكرة الثورة بمعنى استخدام السالح في المواجهة في ظل استمرار النظام في عمليات التصفية 

 .الجسدية ضد المعارضين، السيما وأن نهج السلمية لم يؤدِّ إال إلى التصعيد من قبل سلطات االنقالب

الثاني: القبول بالتفاوض السياسي لصعوبة حسم الموضوع في ظل المعادلة الصفرية ولميل العوامل الداخلية 

 .والخارجية لصالح سلطات االنقالب

الثاني قد يكون هو األصوب في ظل غياب  لمسارتدفع إلى القول: إن ا وبالرغم من أن المعطيات الراهنة قد

المحددات الثورية من جهة، مقابل حالة ارتباك واضحة في أداء النظام؛ الذي لم يحقق نجاحات تسمح باستمرار 

ل مالتأييد الشعبي له على المدى الطويل. لكن من الواضح أن خيار التفاوض ليس مطروًحا في أجندته؛ بل يع

على التصعيد يوًما بعد يوم. ومن ثم ال يوجد خيار أمام الطرف الثوري سوى السيناريو األول؛ سواء من خالل 

الخيار األول "السلمية" أو الثاني "االستخدام النوعي للعنف"؛ مع ضرورة إسقاط خيار عسكرة الثورة ألنه يصبُّ 

 .(47) في صالح النظام فقط

                                  
. 3102يونيو  32د. بدر حسن شافعي، محددات نجاح الثورات ـ الثورة المصرية مقارنة بالثورتين الهندية واإليرانية، مركز الجزيرة للدراسات، الثالثاء  (47)

 الرابط

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2015/6/23/20156235310411580success-revolutions.pdf
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 المطلب الثاني

 يسة وبدائل الحركةالفواعل الرئ

في إطار االعتبارات السابقة، وفي إطار تعدد الفواعل الحاكمة لمسارات وتطورات الثورة المصرية، تبرز عدة 

خيارات وبدائل متاحة بين بين هذه الفواعل فيما يتعلق بإدارة تطوراتها وتحوالتها، وهو ما يمكن تناوله عبر 

 المستويات التالية:

 

 ائل النظم العسكرية لتجنب الخروج الكامل من المشهد:المستوي األول: بد

 ـ بديل االغتيال: 1

وهذا السيناريو يستدعى مشهد مشابه الغتيال الرئيس أنور السادات، وهو سيناريو يحقق العديد من األهداف، 

ص ر للتخلمنها: حفظ وقار النخب العسكرية واستقرار أعرافها، وحفظ ذكرى السيسي بطاًل قوميًا، وتوفير مبر

من خصوم الجيش في محاكمات تدينهم لتورطهم في جريمة االغتيال. بجانب تحرك داخلي مدروس لبدء حقبة 

جديدة تدار على قواعد مختلفة. لكن هذا لن يستقر قبل تفاهم النخبة العسكرية الحاكمة مع مراكز القوى 

خضوع القرار السياسي ومحددات األمن من أجل ضمان إعادة انتاج نفس الترتيبات تحت وصاية عسكرية تضمن 

 القومي والسالم مع إسرائيل دائمًا للعسكريين بال تدخل مدني.

 ـ بديل االنقالب على االنقالب:5

نه يعيد إنتاج األزمة ألأي قيام انقالب آخر بغطاء شعبي يطيح بالسيسي، وهذا السيناريو يستبعده البعض، 

استقرار أعراف المؤسسة العسكرية وتماسكها تحت القيادة. وال بوجه جديد دون حلها، ويهدد بشكل مباشر 

 منازعتهم أو كحاكم السيسي شرعية بتهديد فهم. التفاوض على حرصًا القديم النظام رموز يجب أن يقل

 عصرا جانبهم من هي بينما لوجوده الراهنة، اللحظة لحساسية الجيش مع صفري صراع في يدخلون لسلطاته

 الحقًا.  اكتسابها يمكنهم قد أعرض مساحات اكتساب على يعتمد عظام تكسير

من جهة أخرى فإن مناخ الحرب على اإلرهاب يجعلهم في مرمى نيران الجيش كما باقي أطراف المعارضة وهو 

ما يعني إمكان تصفيتهم اللحظي في حالة اختالف مصالحهم مع الجيش لعدم تكافؤ القوى. بكلمات أخرى فإن 

لتفاوض تسمح لهم بضمان مساحات مقبولة في المستقبل وتنجيهم من ضربة شاملة في سرعة البدء في ا

 األجل القصير.
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 المستوي الثاني: بدائل الحركة أمام القوى الثورية ذات المرجعية االسالمية:

 ـ القبول بالحوار والتفاوض:1

سي مشارك في مؤسسات الدولة الحد األدنى ألي تفاوض سيكون الحفاظ على تواجد كياناتهم بشكل شرعي مؤس

وهو ما يزيد عن عصر مبارك حتى وان اضطروا في بداية األمر إلى االبتعاد عن المساحات التنفيذية في هيكل 

الدولة. ولكن الحوار لن يوجد قبل أن تتبنى القوى اإلسالمية موقفاً واضحاً يدين كل أشكال العنف ويضع فاصاًل 

مؤيدة النتهاج العنف بوضوح دون المواربة. وهذه الخطوة البد أن تكون تالية كبيرًا بينها وبين الجماعات ال

إلظهار النظام حسن النية بوقف االنتهاكات واإلفراج عن المعتقلين. ولكن سيظل عليهم التعامل مع النظام 

ل، أية حاالدولي بشكل أكثر طمأنة والتعامل المؤسسي مع المجتمع وهيكل الدولة بشكل أكثر انفتاحًا. على 

 يبدو هذا االحتمال مستبعدا في ظل تصميم النظام العسكري على طريق اإلبادة الكامل.

 

 ـ رفض الحوار والتفاوض: 5

 البديل عن الحوار يمكن أن يأخذ عدة مسارات: 

األول: تضييق شديد ينتهي بسيناريو مقارب لما كانوا عليه في عهد مبارك ولكن بعد مذبحة كبيرة للقيادات 

خروج السيسي من المشهد، هذا إن حدث تفاهم بين النخبة العسكرية وقوى النظام القديم على سيناريو  عقب

 االغتيال.

الثاني: تضييق شديد يعقبه مذابح متعددة ال تختلف عن رابعة قبل أن تبدأ حالة احتراب أهلي واسعة. وهذا 

وثه، باإلضافة لعدم الجاهزية الكافية لكل البديل رغم عدم قبول الالعبين الدوليين في المنطقة بفكرة حد

، إال أنه ليس مستبعد الحدوث في األطراف للدخول في دوامة اإلحتراب، وأن األمر ال يعدو كونه إبادة طرف آلخر

 ظل الممارسات التي تقوم بها السلطة الحاكمة في مصر اآلن.

االستعداد الجاد لها، وحشد كل الجهود  الثالث: تفعيل الحراك الثوري: وتبني مفهوم الثورة الشاملة، مع

والطاقات، وتوحيد الصفوف بين القوى الثورية، وبناء القيادات القادرة على إدارة المشهد، وتحقيق المعدالت 

 الالزمة من التوعية والتهيئة الشعبية.
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 المستوي الثاني: بدائل الحركة أمام القوى الليبرالية واليسارية:

واليسارية تتمثل نقطة القوة الوحيدة لها في كونها الشريك األهم لناتج أي حوار على  التيارات الليبرالية

المستقبل. كما أنها الطرف الوحيد الذي يمكن البناء عليه للمستقبل وعبور األزمات واشراكه الكتساب شرعية 

مدى اقترابه من المطالب  التغيير التي تمكن للتجربة النجاح. ويتوقف نجاح دوره وقدرته للعب أدوار أكبر على

، وأن يكون معبرًا بحق عن قيم الليبرالية 5111يناير  52الثورية التي اجتمعت عليها مختلف القوى في 

وفي إطار هذه الخيارات تبرز عدة ضوابط يجب مراعاتها في إدارة المشهد الحقيقية، ومفاهيم الدولة المدنية. 

 الثوري:

 في الخارج في كونها مجرد عامل مساعد للداخل:ـ عدم حصر مهمة القوى الثورية 1

  أن النظام ذاته يالحق المصريين الداعمين في الخارج إلدراكه أن ساحة المواجهة ممتدة، فكيف لهم أال

 يعاملوه هم بالمثل عبر اشتباكات مباشرة معهم؟

 ل الدعم على أن النظام ال يكتفي فقط بمواجهة الربيع العربي داخل حدود مصر، بل قام بكل أشكا

التحركات المضادة له على الصعيد اإلقليمي في ليبيا واليمن وسوريا، إلدراكه بوحدة مصير ثورات الربيع 

 العربي وأثر ما يدور في أًيا من أقطاره على المد الثوري في بقية األقطار. 

 من هم بالخارج  أن القمع الذي تتعرض له القوى الثورية في الداخل إلسكات الحراك يجعل لزاًما على

من الداعمين للثورة االرتقاء بمستوى وأطر دعمهم من مجرد عامل داعم ومساعد للداخل إلى قوة 

 . (48) فاعلة مؤثرة ومشتبكة مباشرة مع النظام

 

ـ العمل على التخلص من التحديات التي يعاني منها معسكر رافضي االنقالب، والتي يرى بعض الباحثين ان 5

 في مقدمتها

 ية المفقودة: برغم كل ما أثبتته حوادث السنتْين إال أن كثيرا من السلبيات ما زالت قائمة، أبرزها: الرؤ

وهم أن المشكلة في قادة الجيش ال فيه كمنظومة ونظام تصيب بالشرّ جميع أعضائها إال النادر القليل 

لحماية مصالحها ومصالح  للغاية، ووهم أن الجيش المصري جزء من الدولة المصرية وليس ذراعا أمريكيا

إسرائيل باعتراف الجميع، ووهم أن المعركة سياسية بين فصيل إسالمي وبين نظام عسكري وليست 

صورة مصغرة للمعركة الحضارية الكبرى بين اإلسالم والغرب، ووهم أن الغرب يمكن أن يتدخل ضد 

                                  
 .الرابط، 33/7/3102المنتصر باهلل محمود، ما هو دور معارضي االنقالب في الخارج؟، موقع نون بوست،  (48)

http://www.noonpost.net/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%9F
http://www.noonpost.net/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%9F
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وهم أن السلمية يمكن أن رجله وممثل مصالحه في مصر لصالح الشرعية والديمقراطية والحرية! و

 تنتصر بها ثورة أو يسقط بها نظام دموي.

  القيادة المفقودة: ال تنجح حركات تغيير بغير قائد، وإن لم يكن بين الموجودين أحد يتمتع بمواهب

القيادة فإن محاولة صناعته تسّد كثيرا من الخلل، وأمامنا السيسي نفسه كمثال، ألن فئة معسكره 

 ة ولم تناوئه وتعاونت على تضخيمه.أسلمت له القياد

 :السيسي يغدق األموال على طائفته )الجيش، الشرطة، القضاء( كل حين ليزدادوا به  المال المفقود

ارتباطا واستمساكا، فيما يعاني معسكر معارضة االنقالب من أزمات مالية طاحنة، أزمات دفعت بعض 

قر والحاجة فبعضهم اعتقل وبعضهم ُقِتل، المطاردين للعودة إلى مصر لشدة ما يلقون من الف

وبعضهم ما زال يعاني في غربته خارج مصر أو في غربته كمطارد داخل مصر، فضال عن عائالت 

 الشهداء والمعتقلين والمصابين.

  الدعم السياسي المفقود: حيث تأثرت الحركة اإلسالمية باتهامات العلمانيين بأنها حركات غير وطنية

الخارج، هذا برغم أنهم أكثر وأشهر من يتلقون الدعم من الخارج، هذا التأثر بهذه  تتلقى الدعم من

وصاروا يتحرجون  –حتى الثورية منهم  –االتهامات خلق حاجزا نفسيا لدى قيادات الحركة اإلسالمية 

من أن يضعوا أنفسهم في معادلة الدول، فتلتقي المصالح وتتقاطع الرغبات فيستفيد الجميع. 

مة تتعامل مع األنظمة وتتحد على الشعوب، فيما ال تسمح نفس هذه األنظمة بالتعاون بين فاألنظ

الشعوب، والكل يرى كيف اتفقت أنظمة الثورة المضادة على شعوب. إن كسر حاجز الخوف من االتهام 

 .(49) بالعمالة يجب أن يكون من األولويات

 ـ التأكيد على عدد من االعتبارات الحركية:0

 ا بقيت الثورة ٌقطرية فُستخنق بالثورة المضادة التي تجاوزت القطرية وأصبحت تعمل في داخل أنه إذ

أقطارها وخارجها، مثال ذلك أن السيسي يحالف حفتر، لكن الثورة التونسية والثورة المصرية ال تحالف 

المضادة يومها الثورة الليبية لمساعدتها في مقاومة حفتر، ويوم تعمل الثورة متحدة لتقاوم الثورة 

سيضطر الغرب الذي يساعدها إلى إعادة حساباته ألنه يخشى أن يجد نفسه حليفا للصف الخاسر 

 فيضطر للوصول إلى حلول مرضية مع الثورة.

                                  
 .الرابط، 3102يوليو, 08محمد إلهامي، لماذا يتعطل قطار الثورة؟، موقع ساسة بوست،  (49)

http://www.sasapost.com/author/mohammed-elhamy/
http://www.sasapost.com/author/mohammed-elhamy/
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  إن الثورات ال بد فيها من دور المحركات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والحقوقية وبعض

ن عدوان بالحدود الكافية، فلم يذكر التاريخ ثورة سلمية ولو المقاومة الشرعية دفاعا عن النفس دو

 صح وجودها لكان مفهوم الجهاد فاقدا لمعناه ولما احتاجت الشعوب حتى لألمن الداخلي.

  إن انتظار الرأي العام الغربي ليغير النظام العسكري االنقالبي أو توقف مساندة بعض العرب الذين

ثل ما يخيفه غباء سياسي، فمن دون تنظيم المقاومة بكل أدوات يحكمون بمثل ما يحكم ويخافون م

 .(50) المقاومة سلميها ودفاعيها عن النفس ال يمكن ألي ثورة أن تنجح

 

 المبحث الرابع

 وان وإدارة المشهد الثوري الراهناإلخ

الت داخل لم يكن السكون هو حال جماعة اإلخوان المسلمين طوال العامين الماضيين، فاألحداث والتفاع

الجماعة كشفت أن غالبية الرؤى التي تناولت الجماعة كانت من منطلق "المكايدة السياسية"، ذلك أن غالبية 

التوقعات من خصوم الجماعة، انطلقت من أرضية أن الجماعة سرعان ما ستعود إلى المشهد السياسي مرة 

يام. فتطور المشهد من خالل الضغط الذي أخرى بتفاهمات مع النظام التي أطاح بها وهو ما أثبتت عكسه األ

واجهته الجماعة في أعقاب حملة التنكيل واالستئصال التي تمثلت في االعتقاالت باآلالف وأحكام باإلعدام 

للمئات والحكم بالسجن لمدد طوال لغيرهم، وسقوط قتلى بالمئات، أدى إلى تغّيرات عديدة طالت الجماعة على 

بنية الهيكل اإلداري والتنظيمي للجماعة، وآليات اتخاذ القرار فيها، ودور األخوات  مستويات كثيرة، بدءًا من

داخلها، والقناعات العامة لشبابها ودورهم، األمر الذي يدفع للقول باننا ربما نكون أمام تشكيل جماعة إخوان 

 جديدة شرسة.

 

 أواًل: على مستوى الهيكل اإلداري وآليات اتخاذ القرار:

اعة صعودًا أكثر للشباب في مناطق القيادة وزادت مساحة الالمركزية في اتخاذ القرارات، وأصبحت شهدت الجم

قرارات عديدة أكثر جرأة، أفرزت مشهدًا جديدًا يوضح أن شيوخ الجماعة لم يعودوا المسيطرين الفعليين في 

 عمل بالجماعة.المناصب القيادية بشكل كامل، فضاًل عن التغيير والتعديل الذي طال لجان ال

                                  
، 00/4/3102ة اإلنترنت، د. أبو يعرب المرزوقي، مآل الثورة المصرية: حق الشعب في مقاومة ارهاب الحكم المغتصب"، الصفحة الرسمية على شبك (50)

 الرابط

https://abouyaarebmarzouki.files.wordpress.com/2015/04/d985d8a2d984-d8a7d984d8abd988d8b1d8a9-d8a7d984d985d8b5d8b1d98ad8a9-d8add982-d8a7d984d8b4d8b9d8a8-d981d98a-d985d982d8a7d988d985d8a9.pdf
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أما على مستوى األخوات، فاألحداث أجبرت الجماعة على تجاوز رؤيتها الكالسيكية لهن، فلم يعد مجال عملهن 

هو فقط العمل الدعوي والتربوي، فكّن العمود الفقري الذي استندت عليه الجماعة في حراكها بشكل الفت 

 سواء في التظاهرات أو حتى بعض المهام اإلدارية.

مستوى الشباب، تنامى دورهم بشكل الفت، ففرضوا أفكارهم وباتوا يلعبون أدوارًا متعددة، مجبرين  وعلى

الجماعة على استخدام خيار المواجهة من خالل شعارات القصاص وإقدامهم على استراتيجيات تسعى إلى 

" وباتت القيادات تفكر مئة "تقليم أظافر" الداخلية، من خالل استخدام أساليب القوة، حتى بات "الهرم مقلوبًا

مرة قبل أن تقدم على خيار يتجه إلى التهدئة أو المهادنة مع النظام، ووصل الحال ببعضهم إلى أن ينشق عن 

الجماعة بشكل فردي لينضم إلى حركات تتبنى العنف بشكل أكثر توسعًا، بدءًا من حركات صغيرة، مرورًا بحركة 

 .(51) أكبر

 

 لجماعة:ثانيًا: الجدل حول حل ا

مع تصاعد الضغوط السياسية التي تتعرض لها جماعة اإلخوان المسلمين، والتصفيات الجسدية التي نالت 

قيادتها، والخالفات التي خرجت للعلن في بعض مستويات القيادة، تجدد الحديث عن بديل "حل الجماعة"، 

 يل ومن ذلك:وتعددت التبريرات )القديمة الجديدة( التي يدفع بها مؤيدو هذا البد

  أن الجماعة فشلت في انتهاز الفرصة التي أتيحت لها بعد ثورة يناير في تقديم نموذج إسالمي مستنير

وحتى  1958للحكم، رغم ما تمتلكه من خبرة سياسية تمتد ألكثر من ثمانية عقود منذ تأسيسها عام 

رة على إدارة تحديات المرحلة اآلن، وهو ما ظهر واضحًا في نقص الخبرات والكفاءات والقيادات القاد

االنتقالية في مصر، أو على األقل عدم القدرة على توظيفها، وهو ما سمح لخصومها النيل منها 

وتشويه صورتها، وهو ما ظهر جليًا في معدالت الشعبية التي تتمتع بها والتي انخفضت بشكل كبير 

 في نهاية العام األول من حكم الدكتور محمد مرسي.

 اعة رغم أنها تمثل العمود الفقري لمواجهة االنقالب العسكري، وتحالف دعم الشرعية، الذي أن الجم

، وشرعية الدكتور محمد مرسي، والحفاظ على مبادئ ثورة يناير، 5115تأسس دفاعًا عن شرعية دستور 

 طةفإنها لم تنجح في تحقيق نجاحات حقيقية في هذه المواجهة، بل على العكس من ذلك تزداد السل

العسكرية التي تشكلت بعد االنقالب ترسخًا وثبوتًا وتفرض مزيدا من هيمنتها على مقدرات الدولة 

                                  
 الرابط .2/7/3102، اإلخوان المسلمون في عامين: نظام ينتقم وجماعة تواجه، موقع المدن، الجمعة، عبد الرحمن يوسف( 51)

http://www.almodon.com/author/9040ab2b-55ef-4921-84c6-3897e24bd11a
http://www.almodon.com/author/9040ab2b-55ef-4921-84c6-3897e24bd11a
http://www.almodon.com/arabworld/5312093e-3a02-49e9-808f-ddb8528ab21b#sthash.uWUY2eW9.dpuf
http://www.almodon.com/arabworld/5312093e-3a02-49e9-808f-ddb8528ab21b#sthash.uWUY2eW9.dpuf
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والمجتمع حتى ولو كانت هذه الهيمنة عبر آلتها األمنية والقمعية. ويرد أنصار هذه الرؤية عدم نجاح 

وعدم ثورية القرارات،  الجماعة إلى العديد من االعتبارات منها شيخوخة القيادة، وتقليدية السياسات

وهيمنة النظرة التنظيمية على إدارتها للمشهد في مواجهة االنقالب، وعدم مراعاتها للمتغير الجديد 

المتمثل في تصاعد دور الشباب في الحراك الثوري الميداني وتحجيم هذا الدور عبر قرارات وإجراءات 

 وممارسات تنظيمية في معظمها.

 تها والمحسوبين عليها والمنتمين بها المالحقات الداخلية والخارجية، أن حل الجماعة ُيجنب قاد

ويسقط الحجة التي يتذرع بها قادة االنقالب في التوسع في استخدام القمع والقهر، ويحرمهم من 

 مبررات المواجهة، ألنه لم يعد هناك جماعة، باألساس تحمل هذا االسم.

 خذ استراحة محارب وبالتالي إلعادة البناء ومراجعة الرؤي أن بديل حل الجماعة يمكن أن يكون وسيلة أل

والمرجعيات والهياكل والتنظيمات وكذلك الممارسات واإلجراءات، واالستفادة في ذلك من تجربة حزب 

العدالة والتنمية في تركيا، والذي تعرض للعديد من األزمات والحل أكثر من مرة خالل الثمانينيات 

 5115العشرين، ثم عاد قويًا ليهيمن على الحياة السياسية في تركيا منذ عام  والتسعينيات من القرن

 وحتى اآلن ويحقق من اإلنجازات ما يشبه المعجزة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في تركيا.

ولكن أمام هذه الدعوات جاء التأكيد الحاسم من عدد من قيادات الجماعة على الثبات والصمود واالستمرار 

والتمسك بمبادئها وهياكلها، مع التطوير المستمر في الرؤي واألفكار والمنطلقات والهياكل، وذلك استنادًا إلى 

 عدد من االعتبارات األساسية:

  أن إعالن الحل من شأنه أن يؤدى ألزمة فكرية شديدة بين أبناء الجماعة وأنصارها والذين تربوا على

د، وإعالن الحل يعني بالنسبة لهم عجزا وعدم قدرة على إدارة مبادئ وقيم الجماعة عبر ثمانية عقو

 األزمة التي تتعرض لها الجماعة منذ االنقالب العسكري وحتى اآلن.

  أن إعالن الحل سيعطي الفرصة لقادة االنقالب وآلته اإلعالمية لمزيد من الحشد والتعبئة ضد الجماعة

الستبدادية، في ظل وجود قضاء مسيس ودولة عميقة وتاريخها، واالستمرار في سياساتهم االقصائية ا

 متواطئة ضد ثورة يناير والمدافعين عنها، وفي مقدمتهم اإلخوان المسلمين.

  أنه إذا كان من بين أهداف "أطروحة الحل" وقف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء الجماعة

نات حقيقية لذلك أمام هيمنة األجهزة وأنصارها من جانب قادة االنقالب ومؤيديه، فإنه ال توجد ضما
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األمنية على مقدرات الدولة السياسية واالقتصادية واإلعالمية، واستغاللها في اإلطاحة بمعارضيها، 

وخاصة مع وجود بيئة دولية وإقليمية حاضنة وداعمة لالنقالب العسكري وقادته، وتستخدمه كأداة 

 لتنفيذ أجنداتها في المنطقة.

  تمارس فقط عماًل سياسيًا، وال تسعي فقط ألداء دور سياسي، ولكنها عبر تاريخها تمارس أن الجماعة ال

العديد من األدوار االقتصادية واالجتماعية والتربوية والصحية والخدمية والدعوية والفكرية، ولم يعد 

تحيل إعالن هذا الدور قاصراً على مصر، ولكنه امتد عبر عشرات الدول، ومن الصعب إن لم يكن من المس

"حل الجماعة" لما يمثله هذا اإلعالن من هدم لبناء ترسخت جذوره عبر عدة عقود، حتى لو كانت هناك 

 أخطاء في الممارسة في جانب من الجوانب الحياتية.

  أن الحديث عن "حل الجماعة" باعتباره استراحة محارب غير منطقي، ألن المنطقي أن المحارب ال

بل يقوم بالتطوير والتحديث واإلصالح وهو صامد على الحدود والثغور التي يستريح أثناء المعركة 

يتولى عبء الدفاع عنها وحمايتها، ولذلك ال مجال لالستراحة وخاصة أن منطق الجماعات يقوم على 

ضرورة تعرضها لألزمات، وأن عليها أن ُتطور من أساليب مواجهتها وإدارتها لهذه األزمات، حتى لو كانت 

 ة.كارثي

  أن هناك فارق كبير بين مفهومي "الهدم" و"إعادة الهيكلة"، وفكرة الحل أقرب للهدم منها للبناء أما

إعادة الهيكلة فتقوم في جوهرها على المراجعة الدورية للرؤي والتصورات، لألهداف والغايات، للخطط 

وجذري دون إعالن حل والسياسات، لإلجراءات والممارسات. وهو ما يمكن أن يتم وبشكل جاد وحاسم 

 الجماعة، بل التأكيد على االستمرار واالستقرار مع التطوير والتغيير.

  أن الجماعة بما لديها من تنظيم وكوادر وانتشار يفوق أي تنظيم أخر في مصر عليه مسئولية تاريخية

 لالستمرار في قلب الثورة المصرية المستمرة دون انقطاع في مواجهة ثورة مضادة عاتية.

وفي إطار هذه االعتبارات واالعتبارات المضادة، يرى البعض أن الجماعة استقرت على فكرة المواجهة الطويلة 

وباتت في حالة تأهب لما هو قادم من دون رغبة في التراجع، لكنها في الوقت ذاته ما زالت تراقب بشدة 

عمومهم يفرضون حالة ممانعة من مستوى استخدام أساليب القوة بين صفوف شبابها، وما زال أفرادها في 

التورط في العنف الممنهج الذي يحاكي عنف الجماعات التدميرية أو اإلرهابية، وهو األمر الذي قد يدفع إلى 

بروز حاالت انشقاق بين الشباب، ومصّب هذه االنشقاقات هو الجماعات التكفيرية، التي تحقق رغباتهم في 

ا سيشكلون ما ُيعرف في أدبيات تحليالت جماعات العنف "ذئاب القصاص أو االنتقام السريع، أو ربم

 .(52)منفردة"

                                  
 الرابط .2/7/3102، اإلخوان المسلمون في عامين: نظام ينتقم وجماعة تواجه، موقع المدن، الجمعة، عبد الرحمن يوسف( 52)
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 (:53ثالثًا: سياق الخالف داخل الجماعة )

بعد أن أطاح االنقالب بأول تجربة ديمقراطية عرفتها مصر كان من المنطقي أن يثور الخالف حول مستويات 

ا الجماعة والحزب في سنوات الثورة وحتى اآلن، وهل األداء وطبيعة الخطط والرؤى واالستراتيجيات التي انتهجته

 كانت تلك الخطط والسياسات على المستوى المطلوب.

فالجماعة، من وجهة نظر البعض، كانت بحاجة ماسة إلى إصالحات جادة وهيكلية قبل الثورة، وأن كل الدفوع 

نعة، وكانت ظروف الجماعة أفضل والحجج التي كانت تقال حول التلكؤ في اجتراح تلك اإلصالحات لم تكن مق

 بكثير من ظروفها اآلن ورغم ذلك وفي ظل تلك الظروف الضاغطة تتحرك عمليات اإلصالح والتحديث للجماعة.

وإذا كانت االختالفات أقرب إلى الحتمية في ظل التحوالت الراهنة، فإن التعاطي مع تلك االختالفات ينبغي أن 

واضحة وإال فمن الممكن أن تتصاعد التأثيرات السلبية لتلك االختالفات يتم وفق رؤية شاملة واستراتيجية 

وتنال من قدرة الجماعة خاصة وأن القضايا محل التساؤل عكس ما يرى البعض ليست بين شخوص ومجموعات 

 بقدر ما تثار ويختلف حولها داخل األطر القاعدية للجماعة.

لتثقيف وتكوين الوعي وهي أساسات لطالما تم تهميشها تحتاج الجماعة إلى تغييرات عميقة تطال مسائل ا

والتهوين من قدرها على أهميتها ومصيريتها بالنسبة للجماعة. قضايا من قبيل القبول بالرأي اآلخر باتساعه 

ودرجاته وتعميق ذلك المعنى والتمرين والمحكات العملية ظلت هامشية وشكلية وهو ما أنتج أحيانًا تشوهًا 

 لعملي ألن الثقافة يجب أن تكون نظرية للسلوك قبل أن تكون نظرية للمعرفة.في السلوك ا

تبدو الجماعة اآلن في مسيس الحاجة إلى تغييرات جذرية في برامج التثقيف وآليات التنشئة واالنفتاح على 

بة اكل المنتوجات في هذه الميادين بما يشكل عقل عصري يعي ويستوعب ويمتلك القدرة على تقديم االستج

أحد آليات الجماعة في استيعاب خالفاتها ينبغي أن يتأسس حول الصحيحة لمكافأة تحديات الواقع، خاصة وأن 

 ضرورة اإلشراك المتصاعد للقاعدة في اتخاذ القرار وصياغة وإنشاء الهياكل على كافة المستويات.

سيؤثر بشكل كبير على عموم  إن مخرجات وآليات تسوية االختالف وصياغته وطريقة إخراجه خارج الجماعة

عالقتها بمحيطها. فمن شأن الحديث حول حسم مسألة الثورية وعدم الجنوح لتسويات وحلول وسط مع النظام 

إذا ما تم تثبيته كمعطى نهائي يتم التوافق عليه داخل الجماعة أن يحسن من صورتها الذهنية لدى الفرقاء 

في ذات الوقت يحملون مرارة من تجربتهم مع اإلخوان وبعض السياسيين الذين يعارضون نظام االنقالب و

                                  
 03الحراك داخل اإلخوان ـ دالالت ومقترحات، تقدير موقف )خالصات ونتائج تقدير سابق، أعده المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية،  (53)

 (3102يونيو 
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السلبيات التي مازالت تتحكم في صناعة الصورة الذهنية للجماعة لديهم، وحتى بين شركاء الجماعة من 

اإلسالميين والذين بدأوا في بعض األحيان أكثر حسمًا من اإلخوان في مسألة وضوح معنى الثورة وطبيعة 

 نقالبي والتعاطي معه.النظرة للنظام اال

كما أن هذا الحسم التوافقي سيقطع على النظام كل الرهانات التي يعول عليها لرسم صورة ذهنية لجماعة 

ممزقة تعاني التصدعات وهي صورة سيعمل على تصديرها في الخارج لبيان أن الجماعة ليست بذات القوة 

ام ترويج ذلك. سيحاول النظام استثمار أي تصدع والتماسك التي يتوهمه الغرب تحديدُا كما سيحاول النظ

حقيقي داخل الجماعة للتهوين من تطلعات من شاركوه في انقالبه ويتصارعون معه اآلن على المغانم 

السياسية وسيتجرأ عليهم أكثر باعتبار أن القوة األبرز التي يواجهها تعاني الضعف والتشرذم فما بالك بالقوى 

 هو أمر في غير صالح الحراك الثوري بشكل عام وفقًا لموازيين اللحظة الراهنة. األكثر ضعفا وهشاشة، و

من شأن تصاعد الخالف وعدم استيعابه أن يقلل من قدرة الجماعة والحراك الثوري الذي تشكل عموده الفقري 

النسبي  ظر إلى الوزنعلى نظرة دوائر صنع القرار في مختلف الدوائر والتي ستتم بنظرة أكثر سلبية وال مباالة بالن

الذي سيتضرر من تلك الصورة الذهنية لتلك الدوائر، كما أن الحاضنة المجتمعية ذاتها ستتأثر سلبًا بتصاعد 

اي اختالف وخروجه عن السيطرة إذ من شأن القطاعات المؤيدة أن ينالها اإلحباط كما أن القطاعات المترددة 

 أكثر صعوبة في ظل تلك الخلفية.ستكون فرص كسبها إلى صفوف الحراك الثوري 

  

 (:54رابعًا: إدارة األزمة )

المثارة بحد ذاتها ليس من المرجح  على ضوء الوعي بالخبرات التي مرت بها جماعة اإلخوان يمكن القول إن األزمة

 أن تحدث تصدعات هيكلية داخل الجماعة، وهي في الغالب أزمة يمكن احتوائها ومهما كانت تداعياتها فإنها

إال أنها تفتح الباب لضرورة االنتباه إلى ما لن تصل بالضرورة إلى مستويات تصل إلى تهديد تماسك الجماعة، 

هو أعمق وهو ما يتعلق باألسئلة الحائرة والقضايا محل االختالف داخل أطر الجماعة والتي تستدعي التحسب 

 لها ووضع استراتيجية معالجة.

  االختالفات ليست خاصة بشخوص وال تصارع حول مواقع قيادية إن كل حل ال ينطلق من فرضية أن

 حتى وإن بدا ذلك حقيقيا أو خطئًا أحد مكونات المشهد. 

                                  
 03الحراك داخل اإلخوان ـ دالالت ومقترحات، تقدير موقف )أعده المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، خالصات ونتائج تقدير سابق، ( 54)
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  إن التصور األمثل هو أن االختالفات في الرؤى أمر طبيعي وهو موجود داخل نسيج الجماعة بالنظر إلى

بشكل استراتيجي سيكون عبر إشراك المخرج دقة الظرف التاريخي الذي تمر به الجماعة، ومن ثم فإن 

القاعدة العريضة في رسم صورة المستقبل وصياغة استراتيجيته وأي قفز فوق هذه اللبنة األساس 

لن ينتج سوى حلول وقتية وهامشية وستظل األزمة معه مستترة وهيكلية وستنال من دوالب العمل 

 وتحد من مستويات الفاعلية.

  واستبيان لرأي الجموع حول قضايا من قبيل مستقبل الجماعة في القيام باستطالعات رأي موسعة

التعاطي مع نظام االنقالب وحسم المسار الثوري وآليات التصعيد وضوابطها مع تشكيل محاضن 

 . للتثقيف العصري حول تلك القضايا

 لتحديث الهياكل على كافة المستويات عبر انتخابات وتكريس ذلك النهج حتى تترسخ قيم التداو 

 والقبول باألخر والتعايش بقيم وضوابط المؤسسية مع تنوع الرؤى واالختالفات.

  ال بد لمن يحاول التعاطي مع اإلشكالية التي أثيرت مؤخرًا أن يعي ويعلم أطرافها أن المسألة أبعد من

اختالف شخوص حتى وان خبأ هذه االختالف لسبب أو آخر فإن ثمة تغييرات وتطويرات جذرية عميقة 

بد أن تطال الجماعة وبناها حتى تتمكن من مجابهة التحديات والوصول إلى رؤية جامعة وقواسم ال

مشتركة من خالل اإلجابة على تساؤالت هامة حول قضايا مصيرية يثور االختالف بشأنها داخل النسيج 

غتها القاعدي ذاته، ومخاطر ترك تلك المسائل دون توافقات حاسمة ورؤى يتشارك الجميع في صيا

وعدم التعجل في ذلك ألنها مسائل ترتبط في بعض منها بموضوعات ذات جذر ثقافي ومساحات 

 تحتاج إلى تكثيف الوعي والنقاش حولها.

من األهمية بمكان تشكيل مجموعة إدارة أزمة تضم عناصر وخبرات تتسم بالرؤية وسعة االطالع واإلحاطة 

العمل داخلها، وأن تتنوع تخصصات تلك المجموعة لتشمل الدقيقة بظروف الجماعة وفهم مناخات وآليات 

أبعادا ثقافية وسياسية واجتماعية ونفسية وتربوية حتى تتمكن من وضع رؤية واستراتيجية ناجزة 

تضع حلوال شاملة وجذرية وال تتعامل مع المسألة على أنها مشكلة ظرفية ومحددة فاألمر في جوهره أبعد 

 من ذلك. 

 ف الضاغطة المحيطة بالجماعة من غير المتوقع أن تلقي األزمة المثارة أخيرًا بمزيد  بالنظر إلى الظرو

من المضاعفات وهي في أغلب الظن وعلى ضوء التطورات المتسارعة  لن تشكل ارتدادات كبيرة ولن 
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يتسع مداها، إال أن ذلك ال يعني أن الجماعة ال تجابه تحديات على صعيد القضايا الخالفية األكثر 

عموما والتي تثار داخل أروقة الجماعة وقواعدها دون أن تجد حلوال، وهي المشكلة األكبر التي إن تركت 

من غير استراتيجية فاعلة في التعاطي معها فمن شأنها أن تشكل تحديات كبيرة تنال من مستويات 

 الفاعلية واألداء وتخصم من قدرات الجماعة ورصيدها.

  اإلشكالية الفضاء اإلعالمي وصياغة خطابه، ولم يكن اإلعالم الذي يتبنى أحد أدوات التعاطي مع هذه

الحراك الثوري والمحسوب على الجماعة والقريب منها على مستوى الحدث إذ بدا مبتسرا ومنحازًا لطرف 

ما وتعامل مع الموضوع بقدر من عقلية التكتم والحذر وهي مقاربات لم تعد تجدي نفعا في ظل 

ئمة.فقد كان ينبغي على تلك المنابر التعامل مع الموضوع بمداخل مهنية وذكية في السياقات القا

ذات الوقت بحيث يتم طرح الموضوع بذكاء وفطنة وبيان أبعاده الصحية وكيف أن الجماعة رغم كل 

الضغوطات استطاعت أن تجري انتخابات في العام الماضي وتحدث هياكلها ومدى ما يعنيه ذلك من 

التطور والفاعلية وقدرة الجماعة على التكيف وامتصاص الصدمات وكلها معاني  من  مؤشرات على

شانها رسم صورة ذهنية أكثر جاذبية للمتلقي المحايد وتثير القلق  في صفوف االنقالب وجمهوره 

 وداعميه كما أنها ترقع منسوب الثقة لدى قاعدة المتعاطفين والمؤيدين.

 مية للجماعة والقريبة منها بدور عام مبنى على أسس علمية لنشر ضرورة أن تقوم المنابر اإلعال

التثقيف والوعي المطلوب حول القضايا مثار الخالف والدفع نحو تكوين رؤية ذات قواسم مشتركة 

والقيام بدور تثقيفي وتوعوي وهي أدوار هامة جدا يمكن القيام بها عبر رسالة إعالمية تتوفر لها 

 وعية والتأثير. مقومات المهنية والموض

  الحسم بشكل قاطع في إجابات بعض األسئلة الحرجة من قبيل مدى مشروعية وجدوى استخدام

العنف؟ وعدم التعاطي وخاصة في المجال اإلعالمي بشكل يعمق االختالفات ويزيد من مساحة 

سومة سلفا التباينات حول هذا األمر فمن الخطر بمكان تأجيل حسم تلك القضايا أو الدعوى بأنها مح

رغم أن الجميع يدرك أنها محل جدل واسع داخل األروقة وحتى المنابر اإلعالمية أصبحت تروج لها بشكل 

وإن بدا مستترا إال أن رسالته تبدو للمتلقي واضحة ومفهومة وإن تعدى البعض مسألة اإلشارة المستترة 

 إلى التصريح السافر أحيانا.
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ن هذه المعضلة اآلن أفل كلفة بكثير من التغاضي عنها وتركها إن تحمل كلفة الفرز واالختالف بشأ

وكأنها مجااًل للتأويل ومتسعا يمكن القبول فذلك يحمل في طياته مخاطر استراتيجية عاصفة تتراكم 

  تفاعالتها السلبية بشكل متراكم تحت السطح. 

 وز مادام األمر ال يرتبط ال يجب التخوف من االختالف حتى وإن وصل إلى احتمالية الفرز لبعض الرم

بالجسد العام وهو األمر الذي ينبغي العمل ووضع االستراتيجية الناجعة للتعاطي معه، فأضرار خروج 

بعض الشخصيات والرموز على فرض حدوثه ال يقارن بترك المناخ مالئم لظهور تصدعات داخل الجسد 

من دون معالجة تصل إلى حالة من  القاعدي وترك االختالفات حول قضايا مصيرية ومفاهيم أساسية

الحسم التوافقي عبر أدوات التوعية والتثقيف قيام محاضن التنشئة بتحديث أدواتها وخطابها 

 لمعالجة هذه اإلشكالية األساسية. 

  من جملة المقترحات المرتبطة بالتطوير وضبط الجسد الحركي وإكسابه الفعالية ضرورة التطوير

للوائح الداخلية بما يتماشى ورياح التغيير ومتطلبات المرحلة كما يتطلب األمر العلمي الجاد في مسألة ا

ضرورة أن تكون الهيئة التمثيلية األكبر صاحبة صالحيات حقيقية فمجلس شورى الجماعة ينبغي أن 

ففي مثل هذه  تكون له آليات واضحة في تقييم عمل مكتب اإلرشاد تصل إلى حد سحب الثقة

 خية تحديدا ال يمكن أن تتقلص الصالحيات في قمة الهرم التنظيمي. المنعطفات التاري

  من األهمية بمكان تشكيل لجان نوعية تتفرغ لمهام التطوير والتحديث وال يشغلها دوالب العمل

اليومي عن القيام بهذه المهام التي تعد من أهم واجبات الوقت ويتوقف على إنجازها بالشكل المناسب 

 .(55) فات المستقبلالكثير من استشرا

  على الجماعة التفكير في خيارين: إما أن تطرح الجماعة مبادرة أو رؤية للحل السياسي، تحصل فيها

على مباركة وتأييد القوى الرافضة للوضع القائم، وكذلك القوى اإلقليمية والدولية التي من مصلحتها 

م الحالي، على أن يتم طرح هذه حل األزمة السياسية في مصر، وبمقدورها فرض الحل على النظا

المبادرة للنقاش والحوار، بعيدًا عن اإلعالم والمزايدات السياسية. أو أن تتعاطى الجماعة بواقعية، 

ومن دون تخوين أو استخفاف مع مبادرات الخروج من األزمة الحالية التي تطرحها أطراف سياسية، 

  .(56) تشترك مع الجماعة حول تغيير الملف القائم

                                  
 03الحراك داخل اإلخوان ـ دالالت ومقترحات، تقدير موقف )خالصات ونتائج تقدير سابق، أعده المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية،  (55)

 (3102نيو يو

 الرابط، 3102يونيو  32خليل العناني، التسوية في مصر بين المسارين السياسي والثوري، العربي الجديد،  (56)

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A#sthash.OPoQjh8g.YPKxBV2i.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A#sthash.OPoQjh8g.YPKxBV2i.dpuf
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  ،)تحتاج جماعة اإلخوان أن تطلق مشروعها الثوري، وذلك من خالل إطالق )وثيقة التوافق الثوري

بكتابة وثيقة تبين فيها الثوابت التي ال يجوز لها وال للثوار جميعا تجاوزها، أو الخالف عليها، تبين 

من اإلخوان، أو ال  فيه الجماعة موقفها بوضوح من القضايا الشائكة التي ال يزال البعض يتوجس منها

  يجد إجابة قاطعة في هذا األمر.

كما أن الجماعة تحتاج لمثل هذه الوثيقة داخل الجماعة أوال، وذلك بتحديد، ماذا تريد بعد إنهاء 

االنقالب؟ وما شكل الدولة والمؤسسات، وما تصورها لها، وما شكل المنافسة السياسية التي تتفق 

نتقالية، هل تقبل بمشاركة تنافسية، أم مشاركة توافقية لمدة ثالث عليها وتعلنها في المرحلة اال

سنوات أو خمس، أو أكثر أو أقل، بحسب ما يتراءى لشركاء الثورة، ال يكون فيها تنافس في هذه المدة، 

  ثم بعد ذلك تأتي التنافسية السياسية؟

شركاء الثورة من كل التوجهات على أن يصدر هذا التصور بعد إقراره داخليًا، في وثيقة بالتوافق مع 

 سواء إسالمية وغيرها، ليكون ملزما للجميع، ومعبرا عن الثورة بكل مكوناتها.

تحتاج الجماعة إلى وثيقة أخرى، تقطع بها الطريق على كل من يتصور أن اإلخوان ربما تفكر في كما 

ين العنف بكل صوره، لكنها العنف أو ممارسته، فبيانات الجماعة منذ عهد حسن البنا وحتى اليوم، تد

تحتاج إلى وثيقة مانعة، تبين أن خيار نبذ العنف ورفضه هو خيار استراتيجي بالنسبة للجماعة، 

  .(57) وليس خيارا تكتيكيا قابال للتغيير، بكل ما تعنيه كلمة العنف من تفاصيل ومحاور

                                  
 .3102يونيو  32، الخميس، 30، اإلخوان ووثيقة التوافق الثوري، عربي عصام تليمة (57)

http://arabi21.com/authors/1033/0/0/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://arabi21.com/authors/1033/0/0/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 خالصات تنفيذية

، تم الوقوف على عدد من 5112سبتمبر  11يناير إلى  52 مع االنتهاء من هذا التقدير الذي يغطي الفترة من

التحوالت االستراتيجية على مختلف المسارات الداخلية )السياسية واالقتصادية واالعالمية والتشريعية 

والقضائية( والخارجية )اإلقليمية والدولية( للثورة المصرية، صاحب هذه التحوالت عدد من الفرص والتهديدات 

لى األطراف المعنية بقيادة وإدارة الثورة المصرية التعاطي معها بفاعلية خالل األشهر الستة التي تفرض ع

، إذا كانت هناك إرادة حقيقية ورغبة جادة في الحسم 5114يناير  52القادمة وحتى الذكري الخامسة للثورة في 

 .5112يوليو  0الثوري في مواجهة ممارسات الحكم العسكري في مصر منذ 

م التوقف في هذا الملخص على ما شهدته الشهور الماضية من تحوالت، ألنه قد تم تناولها بتوسع في لن يت

التقدير الشامل، ولكن سيتم التركيز هنا على تناول ثالثة مستويات إلدارة المشهد الثوري المصري )الفرص، 

 التهديدات، اإلجراءات(:

 المستوي األول: الفرص:

 اخل المصري:ـ الفرص النابعة من الد1

 .تدهور األوضاع المعيشية بين العديد من الفئات 

 .ارتفاع األسعار وارتفاع سعر الدوالر أمام الجنيه 

  تزايد حالة الغضب وتعدد المظاهرات الفئوية، وإن كان يجب الحرص في التعامل معها، ألنها يمكن أن

 تكون موجهة لتحسين صورة النظام.

 برلمانية، واإلفراط في إصدار القوانين والتشريعات عن قائد االنقالب، التأجيل المستمر لالنتخابات ال

 وإمكانية استخدام هذا التأجيل كورقة ضغط سياسي على بعض األطراف الدولية.

  إفراط النظام في استخدام القمع والقهر واللجوء ألسلوب التصفية الجسدية، وهذا البند قد يتم النظر

أيضا النظر له على أنه فرصة، ألنه يوصل رسالة للداخل والخارج في أنه  له على أنه تهديد، ولكن يمكن

 ال أمل في إصالح هذا النظام، خاصة في ظل التغطية اإلعالمية الدولية الواسعة والجيدة بشكل عام.

 .تدهور األوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء، والذي يمكن أن يشكل ورق ضغط ضد النظام 

 ق تقدم في الحالة األمنية بشكل عام.فشل النظام في تحقي 
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 ـ الفرص النابعة من الصف الثوري:5

 أبريل. 4صدور عدد من البيانات الداعمة لالصطفاف من جانب تيارات االشتراكيين الثوريين و 

  خروج عدد من قادة الحراك السياسي في الداخل إلى خارج مصر، وهو ما يمكن أن يضخ مزيدا من الدماء

حراك الخارجي، ويشكل فرصا أفضل لالصطفاف، كما يمكن أن يشكل ورقة ضغط على في شرايين ال

النظام في الداخل، كما أن هذا الخروج شكل حماية لهم من بطش النظام واعتقالهم وبالتالي خسارة 

 أوراق مهمة في حالة االعتقال أو تعرضهم لإليذاء بأي شكل من األشكال.

 لمصرية في الخارج واالتجاه إلى تعزيز العمل المؤسسي في قيادة تكوين عدد من الكيانات الثورية ا

 الحراك الثوري، وتنامي جهود التنسيق لبناء مظلة جامعة للقوي الثورية.

 المستوي الثاني: التهديدات

 ـ التهديدات النابعة من الداخل المصري:1

 .تزايد مؤشرات تمكين النظام وفرض سيطرته على مختلف المؤسسات 

 ت التي يقوم بها النظام لعدد من الجهات أو الركائز التي يقوم عليها، سواء للمؤسسة العسكرية الترضيا

 أو األجهزة األمنية أو القضاء.

 .الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في ترسيخ صورة ذهنية ضد القوى الثورية وممارساتها 

 يف تم استخدامها لتحسين صورة الهالة اإلعالمية المصاحبة الفتتاح تفريعة قناة السويس، وك

 النظام.

  عمليات االختراق للقوى الثورية والجماعات والكيانات المختلفة في الداخل، وتصاعد عمليات التصفية

 الجسدية بشكل يمكن أن ينال من القدرة على االستمرارية.

 ضطرار للخروج للخارج.النزيف المستمر للقيادات ذات الخبرة في الداخل، سواء باالعتقال أو القتل أو اال 

 .الخالفات الحالية داخل اإلخوان 
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 ـ التهديدات النابعة من البيئة الخارجية:5

  التحوالت في عدد من الملفات الصراعية، كاليمن وسوريا، وانغماس النظام العسكري فيها إلى جانب

 القوى اإلقليمية، التي تراهن على دوره في إدارة هذه الصراعات.

 لداخل التركي، والرغبة في تقوية العالقات مع السعودية، وتركيز تركيا على قضاياها التحوالت في ا

الداخلية، وتنامي الضغوط الخارجية التي تتعرض لها، بما يهدد فرص دعمها للثورة المصرية، وإمكانية 

 القبول بتسويات سياسية.

 ( الواليات المتحدة، روسيا االتحادية، الدعم السياسي الرسمي المتزايد من جانب عدد من األطراف الدولية

 فرنسا( للنظام العسكري في مصر.

  اتجاهات التسوية في الملف الليبي، وتهدئة األوضاع على الجبهة الغربية للنظام، تزيد من فرص

تفرغه لقضايا الداخل، )مع مالحظة استمرار النظام وعدد من القوي اإلقليمية في التدخل في الملف 

 السيطرة على مسارات التطورات، والحيلولة دون وصول التيارات المعارضة لحفتر(.الليبي، لضمان 

  الضغوط المتصاعدة على القنوات اإلعالمية الرافضة لالنقالب العسكري، سواء باإلغالق أو التهديد

 بإغالق البعض منها، وقطع البث والتشويش في كثير من األوقات.

 

 ري:ـ التهديدات النابعة من الصف الثو0

  ،عمليات االختراق التي تم الكشف عنها، وظهور الصراعات الداخلية على مستوي األفراد والكيانات

وتنامي لغة التشكيك والتخوين، وتناولها عبر وسائل اإلعالم بصورة تنال من هؤالء األفراد وتلك 

 الكيانات.

 إلعالمي الرافض لالنقالب االنجرار خلف قضايا هامشية واإلفراط في االهتمام بها على المستوي ا

 العسكري، بما يستنزف الجهود والقدرات.

  محدودية إن لم يكن تدني القدرات المالية الالزمة إلدارة النشاطات والفعاليات التي تقوم عليها الكيانات

 والتيارات الثورية.
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 المستوي الثالث: اإلجراءات:

 داخل:ـ إجراءات يجب تبنيها من جانب القوى الثورية في ال1

 .الرصد والتوثيق لكل الجرائم والممارسات بكل الوسائل الممكنة والمتاحة 

  الحصول على المعلومات ونقلها للجهات والمنظمات والهيئات والكيانات المعنية أو نشرها عبر الوسائل

 المتاحة.

 النقابات تعزيز الحاضنة الشعبية للمظاهرات السلمية، من خالل التواصل مع الحركات االجتماعية و

والعمال والمواطنين في التجمعات المختلفة، مع تركيز االهتمام على القضايا اليومية والحياتية 

 للمواطنين.

  االستمرار في كشف وفضح الممارسات والجرائم التي يرتكبها النظام، سياسياً واقتصادياً وقضائياً وأمنيًا

 وإعالميًا.

 رص على استمراره، بغض النظر عن الحجم أو االنتشار، إدارة الحراك السلمي والمشاركة فيه والح

 باعتباره أحد أهم المؤشرات الفعلية على رفض الحكم العسكري.

 ـ إجراءات يجب تبنيها من جانب القوي الثورية في الخارج:5

 .احتواء الصراعات الداخلية وإدارتها بعيدا عن وسائل اإلعالم 

  وقضاياها.ترسيخ المؤسسية في إدارة ملفات الثورة 

  ،العمل على تنويع خيارات الحركة إعالميًا )قنوات فضائية، مطبوعات، منشورات، مواقع الكترونية

 سوشيال ميديا( وعدم تركيز البث في مكان واحد أو الرهان على قناة أو وسيلة واحدة.

 مات ية والمنظتنويع خيارات الحركة سياسيًا: في التواصل مع الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الرسم

 الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية في الدول المؤثرة في المشهد المصري.

  البحث عن حواضن إقليمية ودولية جديدة، تجنبًا لحدوث تراجع أو تحول في الموقف التركي )الداعم

نيسيا، ماليزيا، إيران، األكبر للثورة المصرية(، مع مراعاة التنوع في هذه الحواضن، في آسيا )إندو

أفغانستان، جمهوريات آسيا الوسطي(، في أفريقيا )جنوب أفريقيا( في أمريكا الالتينية )البرازيل، 

فنزويال(، وكذلك مراعاة قدرة هذه الدول على مواجهة الضغوط، وأن يكون التركز فيها نسبياً بما يتفق 

 وأوضاعها الداخلية والدولية.
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 ها من جانب جماعة اإلخوان المسلمين:ـ إجراءات يجب تبني0

 .بناء مظلة تنسيقية بين القوي السياسية المحسوبة على جماعة اإلخوان في كل دول العالم 

  إدارة الثورة المصرية إقليميًا عبر ربطها بالثورات األخرى في المنطقة، عبر التنسيق مع الجماعات

 وليبيا. السياسية ذات المرجعية اإلسالمية في اليمن وسوريا

  تفعيل دور اإلخوان في إدارة األزمة العراقية، وتحوالتها الداخلية، ليكونوا طرفًا فاعاًل في المعادلة

 السياسية، يتم مراعاته من جانب مختلف األطراف. 

  التعاطي بفاعلية مع االختراقات األمنية التي تمت في صفوف الجماعة في الداخل المصري، والتي كان

ليات التصفية الجسدية لعدد من القيادات، فضال عن متابعة الحراك وتحجيمه من نتيجتها عم

 وتوجيه ضربات أمنية مؤثرة.

  التحرك الشبكي في الداخل المصري، القائم على مجموعات عنقودية صغيرة، بجانب نهج ما يسمي

ت واالنتهاكات التي "الذئاب المنفردة" التي من شأنها إرباك األجهزة األمنية، وبما يقلل من االعتداءا

 يمكن أن تتعرض لها المسيرات الكبرى.

  التعاطي بفاعلية مع كل الكيانات السياسية التي تعلن تمسكها بمبادئ ثورة يناير وترفض االنقالب

العسكري، وفي الوقت الذي يجب فيه التخلي عن فكر التخوين والتشكيك، مع الحرص والحذر في 

 لما يمكن أن تشهده هذه الكيانات من اختراقات. التعامل مع هذه الكيانات تحسبًا

  المصارحة والشفافية في إدارة العالقات الداخلية للجماعة، وتحري المصداقية الكاملة فيما يتم نشره

 عبر وسائل اإلعالم، حفاظًا على الصورة الذهنية للجماعة.

 

 ـ تأهيل القيادات الميدانية للحراك الثوري:4

تطوير قدرات القيادات اإلدارية والميدانية المشرفة على الحراك الثوري، وتشمل عملية يقصد بالتأهيل هنا، 

تحسين القدرات هذه، القدرات الجوانب الفكرية، بما في ذلك المعارف السياسية واإلعالمية، وغيرها، والجوانب 

تعامل مع المواقف الحركية، مثل القدرة على تحليل المواقف المختلفة، واتخاذ القرار، تحت ضغط، وال

 المستجدة، بجانب التطوير البدني والنفسي الالزم للتعامل مع الموقف الراهن في مصر.
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 ويتم ذلك من خالل برنامج تنفيذي دقيق، يستمر ما بين ثالثة إلى ستة أشهر، يتضمن:

سي، والتضليل المهارات اإلعالمية، وخصوًصا مهارات االتصال وفنون الحوار، والتحليل اإلعالمي والسيا -

اإلعالمي والسياسي، وُسبل كشفه والتعامل معه، والحمالت اإلعالمية والدعائية، والمصطلحات اإلعالمية 

والسياسية األساسية، وفنون العمل الصحفي المختلفة، وخصوًصا فنون كتابة المقال الصحفي، والبيانات 

اآلخر، الورقي والفضائي، لجهة سرعة التحديث ونوعيات العامة، واإلعالم اإلليكتروني والفارق بينه وبين اإلعالم 

 المواد وحجمها.

فنون العالقات العامة، مثل فنون اللقاءات اإلعالمية، الصحفية والتليفزيونية، وكيفية التواصل مع شرائح  -

في  ي وأهميتهالمجتمع المختلفة، الُمَهمَُّشون والطبقات الدنيا بالذات، والُبعد االجتماعي في النشاط اإلعالم

 رفع واقع ومعرفة مشكالت المجتمع.

اإلدارة، وخصوًصا إدارة األفراد والموارد بكافة أشكالها، والتنمية البشرية، وإدارة األزمات وإدارة الوقت، والسلوك  -

 القيادي وكيف يكون.

 منية.المعارف القانونية والحقوقية الالزمة للتعامل مع أوقات وأوضاع األزمات والضغوط األ -

 


