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  :(1) مقدمة

المسلمين اإلخوان جماعة حة بين لتعود فكرة المصابين الحين واآلخر، وفي عدد من المناسبات الموسمية، 

، في آخر ظهور لهذه كانت شرارة االنطالقوالمصري، االعالمي المشهد العسكرى الحاكم في مصر إلى والنظام 

في خضم حديثه عن قانون العدالة  (2)بعد االنقالب وزير مجلس النواب المصريمع تصريحات قد بدأت  الفكرة،

االنتقالية بإمكانية مصالحة النظام مع جماعة اإلخوان، كانت تلك اإلشارة المباشرة من المستشار مجدي 

اثارة موجة عالية من الحدي  والتكهنات حو  امكانية المصالحة والسيناريوهات المتوقعة، إلالعجاتي، كافية 

طراف محسوبين أو أمرة مختلفا عن المرات السابقة التي كانت تخرج من السيما وقد جاء التصريح في هذه ال

 .قريبيبن من دوائر النظام

عن سابقيها، في حين  مختلفًا بعدًا عليهاضفى أإال أن خروج التصريحات في هذه المرة عبر مسؤو  رسمي ربما 

ام في الوقت الراهن بشأن يبدو من الصعوبة بمكان النظر إلى تصريحات العجاتي بمعز  عن توجهات النظ

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" (1)
  مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية: التصالح ممكن مع اإلخوانى )اليوم السابع( (2)

http://www.youm7.com/story/2016/6/11/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%C2%BB--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-/2756943
http://www.youm7.com/story/2016/6/11/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%C2%BB--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-/2756943
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عضد من هذه الفرضية، حي  جاءت من المصالحة مع اإلخوان، وربما التصريحات التي تلت تصريح "العجاتي" ُت

 .طراف تدور في فلك النظامأ

رئيس ائتالف "دعم مصر"، بعدم ممانعة االئتالف صاحب األغلبية داخل البرلمان،  (3)حي  صرح سعد الجما 

جماعة اإلخوان وفق شروط محددة، فيما بعد أكد امين عام المجلس القومي لحقوق فى المصالحة مع 

 ، أن المصالحة مع اإلخوان مرجعيتها الدستور واحترام دولة القانون.(4)اإلنسان

وفي هذا اإلطار يسعى هذا التقدير لإلجابة عن سؤالين رئيسيين، يتعلق االو  بالسيناريوهات المتوقعة 

 .؟اثار المترتبة على تلك المصالحة في حا  إتمامهاواالخر يتعلق باآل ؟خوان والنظام المصريللمصالحة بين اإل

 

 :تفسيراتالو تدالالأواًل: ال

في سياق تصريحات النظام المصري بشأن المصالحة مع جماعة اإلخوان والتي  برزتالتفسيرات التي تعددت 

 تي:يمكن إجمالها كاآل

 

 :المستجيب للضغوط اإلقليميةالظهور بمظهر التفسير األو : 

األوضاع السعودية في اليمن وتفاقم األوضاع في سوريا والعراق وحالة حي  يذهب البعض إلى القو  أن تفاقم 

ن تقف من خالله أالتوتر المرتفعة بينها وبين إيران ربما يدفعها للمسارعة في بناء تحالف سني تستطيع 

ن يعولوا كثيرا على الواليات أنهم ال يمكنهم أتولدت لدى السعوديين  امام التهديدات اإليرانية في ظل قناعة

 كون حاجتها متزايدةتالمتحدة في مواجهتهم للتمدد اإليراني، وفي إطار سعي السعودية لخلق هذا التحالف ربما 

مأمو ، الوداعم للتحالف السني  ًاشعبي ًان تمثل ظهيرأمكنها لقوة شعبية تساند هذا التحالف السني بحي  ُي

ن جماعة اإلخوان يمكنها أن تقوم بهذا الدور الشعبي في مساندة التحالف، وهو ما أفي حين تدرك السعودية 

ن إلنهاء األزمة القائمة ييجعل السعودية تسعى إلى تسوية ما بين النظام المصري وجماعة اإلخوان المسلم

 بينهما.

                                  
 )الشروق(« اإلخوان»شروط للمصالحة مع  5«: دعم مصر» (3)
 عربي( BBCرام القانون" )المصالحة في مصر "مرجعيتها الدستور واحت (4)

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062016&id=444e7e26-65c9-4f74-9ebc-71641e38be6f
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160620_egypt_muslim_brotherhood_reconciliation
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تهدف التي  هذه الرؤيةللتعامل مع جماعة اإلخوان،  ياراتاإلمالنظام السياسي وفي إطار رؤية وفي المقابل، 

باألساس إلى إضعاف الجماعة بحي  ال يمكنها أن تصل إلى سدة الحكم مرة أخرى في أي من دو  المنطقة في 

المستقبل، وحي  أن األوضاع في مصر لم تستقر واألزمات اإلقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر بجانب حالة 

ضحة التي يظهر عليها نظام الحكم الحالي ربما تجعل من توقيت المصالحة مع اإلخوان غير مناسب، التخبط الوا

بل ربما عودة اإلخوان في هكذا توقيت يمكنها ان تمثل تهديدا على نظام الحكم الحالي في مصر ومن اثم على 

 رؤية اإلمارات للمنطقة بأسرها في المستقبل.

ليمية على النظام المصري تسير في اتجاهين متضادين بشأن المصالحة مع هنا يبدو واضحا ان الضغوط االق

 بمظهر بدي إستعداده للقيام بالمصالحة ومن اثم الظهوراطالق تصريحات ُتاإلخوان، وهو ما يدفع النظام إلى 

مان لخرى يلقي النظام  بقرار المصالحة إلى ساحة البرأالمستجيب لتلك الضغوط الداعية للمصالحة، ومن جهة 

وهو االمر الذي يرفع عنه حرج رفض أو قبو  المصالحة بما يحافظ على توازن عالقاته مع دو   ـوالشعب

 اإلقليم.

 

 :تخفيف حدة االنتقادات الدوليةالتفسير الثاني: 

ات القمع التي يمارسها النظام بشكل ءحدي  بعض المنظمات الدولية عن إجراحي  يذهب البعض إلى أن 

مام الدوائر الدولية، وهو ما يجعل النظام يسعى إلى تخفيف حدة تلك أممنهج، يسبب للنظام حرج بالغ 

طالق تصريحات حو  إجراء إصالحات تتعلق بالحياة السياسية إاالنتقادات وتصدير مشهد مغاير عن طريق 

 دالة االنتقالية والمصالحة مع جماعة اإلخوان.طالق الحريات العامة وإصدار قانون العإو

 

 شروط إستسالم وإذعان وليست مصالحةالتفسير الثال : 

مدى حاجة ورغبة النظام وجماعة اإلخوان للمصالحة، سيعكس بدوره حدود وتصور المصالحة وينطلق من أن 

كل ن ننظر بشأمن خاللها يمكننا  لدى الطرفين، وهو ما يدفعنا للنظر إلى موازين القوى لدى كال الطرفين والتي

واقعي ما إذا كانت المصالحة تعبر عن عملية توافق بين الطرفين تستند إلى آليات محددة وفق مجموعة من 

وزان نسبية مختلفة بحسب موازين القوى لدى كل أاإلجراءات تهدف للوصو  إلى تحقيق مكاسب للطرفين ذات 



 

 

 جداالت المصالحة في مصر: التفسيرات والسيناريوهات 4   67 يوليو 6102

 

ن من طرف لصالح طرف في ظل غياب توازن حقيقي بين موازين م انها مجرد شروط إستسالم وإذعاأطرف، 

 القوى لدى الطرفين.

وربما تكون رؤية النظام الحالي وفق حسابات موازين القوى، ال تهدف إلى مصالحة حقيقية مع االخوان يحقق 

 هة لتلككل طرف فيها مجموعة من إشتراطاته، ولكن الوصو  إلى حالة إستسالم من قبل جماعة اإلخوان مشاب

ن نطلق عليه أ مع الجماعة اإلسالمية، وهو ما يمكن عملياً من القرن العشرين ات يالتي حداثت في التسعين

 .عملية إستسالم وإذعان وليست مصالحة

ووفق هذا اإلطار يعمد النظام إلى استخدام مصطلح المصالحة بهدف التسويق لتلك العملية، من ناحية 

تم شحنها على مدار اثال  سنوات منذ االنقالب العسكري ومن خال  ألة إعالمية حدا  تمهيد للجماهير التي إل

ي فكرة للمصالحة معها أو لعودتها مرة اخرى بشكل أضخمة عمدت إلى شيطنة ممنهجة لجماعة اإلخوان ورفض 

خرى خلق صورة ذهنية لدى أفراد جماعة اإلخوان ومؤيديهم عن عملية أطبيعي إلى المجتمع، ومن ناحية 

مصالحة مغايرة لواقع وحقيقة اإلستسالم الذي يسعى اليه النظام والذي سيكون مرفوضا لدى قطاع عريض 

 من افراد اإلخوان ومؤيديهم في حا  طرحه بشكل مباشر وواقعي.

 

 :األجنحة داخل النظاموصراعات  التفسير الرابع: المصالحة

حالة من عدم التوافق ن هناك أدرك الشهور السابقة ُيالمتابع لألزمات التي يمر بها النظام المصري الحالي في 

و فصيل داخل النظام أكثر من جناح بين األجنحة، قد ترقي من وجهة نظر البعض إلى الصراع فيما بينها، فأ

يمتد هذا الخالف في إدارة الملفات إلى ملف المصالحة مع جماعة و، هوفق مايراه يحقق مصلحة مباشرة ليتحرك 

يرى فصيل بوجوب اجراء مصالحة ما مع جماعة اإلخوان في ظل تجارب وخبرات سابقة تدفعهم  اإلخوان، حي 

خر يصر على استمرار سياسة القمع الشديدة مع آ ن هناك فصياًلأللشروع في مثل تلك المصالحة، في حين 

 ةيأن اجراء أى خرى، ويرأجماعة اإلخوان بهدف القضاء عليها وضمان عدم عودتها إلى الحياة السياسية مرة 

ي، شعبية السيسل ًامباشر ًامثل تهديدنما ُتإو ،مصالحة في هكذا توقيت ليست فقط تمثل خطورة على النظام

روقة النظام الحالي ما يخرج من تصريحات عن المصالحة مع اإلخوان من حين أوربما يفسر هذه االختالف داخل 

 خر.آإلى 
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 لإلخوانتعميق االزمة الداخلية التفسير الخامس: 

إستغال  األزمة الداخلية لإلخوان، حي  ذهب البعض إلى القو  أن حدي  المصالحة في هذا التوقيت يهدف إلي 

زمة الداخلية و مصالحة ما مع اإلخوان في هكذا توقيت ربما يزيد من األأن اجراء تسوية أحي  يدرك النظام 

ن مجرد التلويح بمصالحة دون اإلشارة إلى تفاصيلها أويفاقم حالة اإلنقسام داخل جماعة اإلخوان، وهو ما يعني 

وتباد  الجداالت بين أطرافها حو  من يقوم بهذه  ،من اإلضعاف لجماعة اإلخوان ًاستكون محصلتها مزيد

ألقل إشغالها بقضايا داخلية بعيدًا عن ممارسات النظام المصالحة، وهو ما يمكن أن ينا  من وحدتها أو على ا

 ومسار الثورة المصرية.

 

 مصالحة مع أفراد وليست مع الجماعةالتفسير السادس: 

نما هي موجهة إلى إبها الجماعة ككيان و المصالحة التي يطلقها النظام ليس المعنَييرى البعض أن أحادي  

استخدام النظام لسياسة العصا والجزرة عن طريق استخدام كل ما ن تفهم في اطار أافراد الجماعة ويمكن 

من ناحية، ومن يتعلق بالقوة الصلبة مع أفراد الجماعة واستمرار توجيهه الضربات على مدار اثال  سنوات، 

خرى بشكل فردي داخل المجتمع ويمكن أنخراط مرة صابهم اليأس واإلحباط لالأفتح الباب لمن ناحية اثانية، 

 سوق لها النظام. ي ذلك من خال  االفراج عن بعض المعتقلين وفقا لعملية مراجعات داخل السجون ُين يأتأ

 

 التفسير السابع: احتواء الجماعات العنيفة:

فراد جماعة اإلخوان المسلمين واإلسالميين أاالستخدام المفرط للقمع والعنف ضد حي  يذهب البعص إلى أن 

حالة اإلستقطاب لكثير من الشباب لإلنضمام لتنظيم الدولة االسالمية وإلى بشكل عام ربما يتسبب في زيادة 

سيناء إلى القاهرة والية مر الذي يثير مخاوف النظام المصري من امتداد تجربة خرى وهو األأجماعات مسلحة 

تهدئة خرى، وربما تدفع هذه المخاوف النظام المصري للقيام بمصالحة مع اإلخوان بهدف الوالمحافظات األ

 سالمية خارج سيناء.والقضاء على حاالت االستقطاب والحد من تمدد تنظيم الدولة اإل
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 حاجة النظام لقيام االخوان بدور مجتمعيالتفسير الثامن: 

في ظل اإلخفاقات المتكررة والوضع اإلقتصادي المتأزم  ،رغبة النظامويذهب أنصار هذا التفسير إلى القو  ب

مس الحاجة اليه، وهو ما يعني سماح النظام لإلخوان أإلى عودة اإلخوان ألداء دور مجتمعي  بات النظام في 

و أمن وطأة الحالة االقتصادية المتعثرة دون اإلقتراب  ئبالعودة للعمل الخدمي والتوعوي مع المجتمع ليهد

في أي عمل سياسي، ومن اثم المساهمة بشكل غير مباشر في حل األزمات اإلقتصادية والسياسية المشاركة 

 التي يعاني منها النظام.

 

 فزاعة عودة اإلخوانالتفسير التاسع: 

ليها النظام من خلف اطالق تصريحات وتلميحات إالرسائل التي يهدف ويذهب أنصار هذا التفسير إلى القو  أن 

ة اإلخوان ليس المعني بها االخوان بقدر ما هي موجهة باألساس إلى القوى والتكتالت المصالحة مع جماع

إلى إطالق تصريحات حو  المصالحة  أخر يلجآالسياسية المتناغمة مع النظام، وهو ما يجعل النظام من وقت إلى 

 ت. مع جماعة االخوان، بهدف استخدامها كفزاعة لتمرير بعض القرارت أو لتخطي بعض األزما

 

 تفريغ شحنات الغضب قبل الموجات الثوريةالتفسير العاشر: 

ات الموجوتصريحات المصالحة  اتتوقيتبين  ًاالمتابع للخط الزمني لدعوات المصالحة السابقة سيجد ربط

ن الحا  في هكذا توقيت يختلف عن سابقيه من حي  خفوت واضح في الحراك الثوري على مستوى أالثورية، اال 

 افظات، وهو ما يقلل من منطقية هذا التفسير. جميع المح

 

 والمآالت:سيناريوهات اثانيًا: ال

العسكري الحاكم في مصر مصالحة بين النظام في إطار التفسيرات السابقة تبرز عدة مسارات حو  أطروحة ال

 المسلمين: اإلخوانوجماعة 

 اءمع بقاإلفراج عن بعض المعتقلين، وحي  ال يتعدى األمر بو إذعان أبشروط إستسالم  تهيمكن تسمياألو : 

استمرار النظام في الهيمنة والسيطرة الكاملة على الحياة السياسية ودون السماح للجماعة بالعودة للقيام بأي 
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منية على الجماعة ومن اثم الحفاظ يقتصر األمر فقط على تخفيف القبضة األوداخل المجتمع، سياسية دوار أ

 على جسد وتنظيم الجماعة.

خرى في أنخراط مرة الاإلفراج عن المعتقلين والسماح للجماعة باالثاني: المصالحة المحدودة: ويقوم على 

التي كانت متاحة المجتمع والقيام بأدوارها المجتمعية سواء الدعوية او الخدمية، وإعطائها نفس المساحة 

 .1122قبل اثورة يناير لها 

شمل وأعم من جماعة اإلخوان، ووفق مجموعة من أمصالحة عملية الثال : أن تكون هناك توجهات نحو 

اإلجراءات واإلصالحات الخاصة بعودة النشاط السياسي وإقرار قواعد عدالة انتقالية تشمل تعويضات ألهالي 

طراف المشهد السياسي، وهو االمر الذي ربما يكون من الصعوبة بمكان في ظل أالشهداء وربما اعتذارات من 

 لى رأس النظام الحالي.وجود السيسي ع

 

 اثالثًا: محددات موقف اإلخوان من أحادي  المصالحة

، وبعد مرور اثال  سنوات على االنقالب، يثير العديد من 1123يوليو  3حدي  المصالحة المتكرر منذ انقالب 

 االعتبارات ذات الصلة بجماعة اإلخوان المسلمين، منها:

ال  سنوات من عمر االنقالب، ربما لم يختلف كثيرا عن اللحظة الخطاب الرسمي للجماعة على مدار اثـ إن 2

الحالية، حي  اعتمد الخطاب على مجموعة من المضامين التي شكلت فيما بعد اثوابت عند قطاع عريض من 

ت بشأن مصالحة تتناز  فيها عن ما اتخاذ االخوان قرارااالخوان والقوى الثورية، وهو ما يشير إلى صعوبة 

ن قبو  االخوان ألي مصالحة مع النظام في ظل أسنوات، وهو ما يعني الابها على مدار تلك صدرته في خط

 اً خرى اعترافأومن ناحية من ناحية، عن شرعية الدكتور محمد مرسي،  ًاصريح وجود السيسي سيمثل تنازاًل

ل إسقاط منظومة الف المعتقلين والمطاردين في سبيآبأن الدماء التي سالت على مر اثال  سنوات و ًاضمني

ي ف مع اعالن االنقالبن تقبل به أاالنقالب المستبدة، لم يكن لها قيمة حي  عادت الجماعة إلى ما كان يمكن 

 اً الثال  من يوليو، مما يجعل مسألة مجرد قبو  اإلخوان فكرة التصالح مع النظام في ظل وجود السيسي، تهديد

 .حاضنة شعبيةو ومصداقية للجماعة كتنظيم
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في ظل توقيت العسكري شكا  المصالحة مع النظام أي شكل من أعلى  ، أفرادًا أو تيارات،إقدام اإلخوانأن ـ 1

إلى  ، من وجهة نظر البعض،يؤديمن شأنه أن تمر به الجماعة بأزمة داخلية ربما تكون األشد في تاريخها، 

 تلوح في الفترة األخيرة.بوادره تعميق تلك األزمة ويزيد من حدة اإلنقسام داخل الجماعة والذي بدت 

إجراء مصالحة بين اإلخوان والنظام بمعز  عن القوى الثورية األخرى ودون الحدي  عن إصالحات ـ أن 3

حقيقية تمس الحياة السياسية والحريات العامة والعمل المدني، ربما يزيد من حالة االنقسام بينهم وهذا 

 اإلخوان والقوى الثورية مرة اخرى إلسقاط منظومة اإلنقالب. يعني إطالق رصاصة الرحمة على فكرة توحد

، وليست ة المصريةمكوناات الثور أحد أهمجماعة اإلخوان تمثل ومن ناحية رابعة، يذهب البعض إلى أن 

على حساب الثورة وأية مصالحة بينها وبين النظام العسكري، ستكون من وجهة نظر البعض،  المكون الوحيد،

 .جذري بشكل هامسارو

 ،القوى الثورية األخرىوعلى  ًا(تنظيمو ًافرادالجماعة )أبالرغم من تأاثير المصالحة السلبي على مستوى ـ أنه 4

البعض يتعاطي مع مثل هذه األفكار من منظور إيجابي، من منظور الثورة المصرية، حي  يرى أن تفكير ن أإال 

سار مالحة مع النظام العسكري، قد تدفع إلى بروز وتشكل أو اتجاه اإلخوان أو غيرهم من القوى السياسية للمص

ت األساسية من التيارااثوري جديد يختلف عن المسارات السابقة في رؤيته وإدارتة للثورة المصرية، تكون نواته 

والرافضين لنمط إدارة تحوالت الثورة خال  ن لفكرة المصالحة يالرافضوالقوى الشبابية، إخوان وغير إخوان، من 

لسنوات الماضية، والصامدين في الشوارع والميادين، يكون أكثر حسما وفاعلية في إدارة المشهد الثورى في ا

المرحلة القادمة، وهو ما يرتبط بقدرات من سيقومون على تشكيله وإرادتهم، وحجم الدعم والتأييد الذي يمكن 

 أن يحصلوا عليه.

 

 



 

 

 جداالت المصالحة في مصر: التفسيرات والسيناريوهات 9   67 يوليو 6102

 

 خاتمة:

قرب إلى ربما يكون السيناريو األ، 1123يوليو  3ي مصر بعد انقالب العسكري الحاكم ففي ظل إستمرار النظام 

الواقع فيما يخص مستقبل عالقته مع جماعة اإلخوان على المدى القريب، هو عدم وجود مصالحة بهذا 

مة ءهو المصطلح االكثر مال "ستسالم وإذعاناشروط محاوالت فرض "المعنى خال  هذه الفترة وربما تكون 

يتطلب ، وهو األمر الذي ةالراهن المرحلةقل خال  على األالعسكري ن يقوم به النظام أا يرغب فيما يبدو لم

الوعي بأبعاده ووضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتعاطي الفعا  معه، بما يحافظ على المسار الثوري، 

 الحالة يتطلب والوصو  لهذهويضمن ترسيخه وتفعيله في مواجهة النظام التسلطي االستبدادي في مصر. 

 التأكيد على:

قبل الحدي  عن  كل القوى الثورية، بما فيها جماعة اإلخوان،حالة الحراك الثوري هي البوصلة الحاكمة لـ أن 2

أن بشردود األفعا  المتوقعة شكا  المصالحة، حي  أن قوة أو ضعف الحراك تؤاثر بشكل كبير على أي شكل من أ

إحياء  يمكنمدى إلى أي جراء تقييم لحالة الحراك خال  الشهور الماضية وإ تطلبالمصالحة، وهو ما يأحادي  

 الحراك الثوري مرة أخرى.

األزمة الداخلية لإلخوان تمثل عنصرا بارزا في أي معادلة مع النظام، وربما يكون دخو  اإلخوان في أي ـ أن 1

السعي على أطراف األزمة وهو ما يفرض ، كل المساراتمن خال  جبهة داخلية موحدة له أاثر ايجابي على  معادلة

 .العسكريالنظام  عالم إلدارة المشهد السياسي في مواجهةالوصو  إلى توافق حو  رؤية واضحة المالجاد نحو 

رؤية واستراتيجية الجماعة في الفترة المقبلة والتي حقيقية لمراجعات ـ بذ  مزيد من الجهد في القيام ب3

 التعاطي مع تطورات المشهد المصري، استراتيجيًا ومرحليًا. وآليات سياسات في ضوئها يمكن تحديد

مع إدارة العالقة  التي تمتلكها الجماعة والتي يمكن االرتكاز عليها في القوةوراق ألدقيقة قراءة ـ القيام ب4

 .النظام وفي ضوء تلك القراءة يمكن تحديد ما ال يمكن التناز  عنه وما يمكن التناز  عنه


