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 مقدمة 

اإلحتقان والغضب  من اي وقت مضى مع تزايد األزمات الداخلية وحالة أكثريبدو المشهد المصري ربما مرتبكا 

في  ومن ناحية اخرى توتر وتعقيدات في عالقات بحلفاء اقليمين داخل الشارع المصري، التي بدت واضحة

اوضاع في ظل و ،بعد انقالب الثاث من يوليو الحليف األقوى للنظام المصري السعودية مقدمتهم المملكة

ومن ناحية  .قادمةعالمية حرب إقليمية ممتدة، قد تتحول الىب ولحر بإشارات اقليمية بالغة التعقيد تنذر

وحة المعقدة لفاترة بالواليات المتحدة، اال ان هذه ال ل عالقاتاخرى عالقات متنامية وتقارب مع روسيا في ظ

في الحادي عشر من نوفمبر القادم. نسعى في  للمشهد المصري لم يغب عنها دعوات غاضبة إلسقاط النظام

االقليمية  اين تقف االن القوىفي هذا التوقيت الحرج،  هذا التقدير البحث عن إجابات ألسئلة باتت ملحة

خارجية  وهل األزمات الداخلية المشتعلة ثمة قوى ؟للنظام المصري وعلى رأسه السيسي في دعمهاوالدولية 

ام انها ازمات صنيعة النظام نفسه سواء بقصد  ،الى تغيير في المشهد المصري تقف خلفها سعيا أو داخلية

ربما ترسم لنا هذه االجابات حدود رقعة الشطرنج في المشهد المصري والى اين وصلت  ؟وتدبير ادارة او بسوء

 .وفي اي اتجاه االحجار المتشابكة على الرقعة
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 مناورات عسكرية ورسائل سياسية روسيا..

صادي واالقتفي ظل تنامي للعالقات ملحوظ بين الجانبين المصري والروسي على المستوى السياسي والعسكري 

كان المشهد األبرز في االيام السابقة هو تلك المناورات العسكرية بين الجيش المصري ونظيره الروسي في 

وهي المرة االولى  ،"2016-"حماة الصداقةمناورات  تحت مسمى المتوسطالعلمين المطلة على مياه  منطقة

التي يقوم فيها الجيش الروسي بمناورات عسكرية في بيئة صحراوية مصرية وايضا المرة االولى التي تقوم فيها 

عن توجه  قد اعلنت روسيا ومن ناحية اخرة كانت ،إفريقيا في جوي إنزالبعملية الروسية  الجوية القوات

  مشاركة إمكانيةو سواحل سوريا ومصر في الشهر الجاري الى "كوزنيتسوف األميرال" الروسية الطائرات حاملة

بتلك  نكتفيوربما . 2017 ربيع في المتوسط مياه في مع مصر مشتركة مناورات في" كوزنيتسوف األميرال"

 مناوراتلل واللوجيستية دون الخوض في التفاصيل العسكرية كمجرد أمثلة، الحساسية شارات السابقة بالغةاإل

 .نبين الجانبي والتعاون العسكري لإلشارة الى حجم وثقل المناورات ،الجارية والمستقبلية المصرية الروسية

في  اال ان واقع المناورات هو تبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين، من المناورات ربما يكون الهدف الظاهر

 :سياسيةالرسائل وال يحمل الكثير من الدالالت ،المتزامنة اإلقليمية بالسياقاتوربطها  هكذا توقيت

 
 من ناحية اخرى، روسياواوروبا من ناحية و الواليات المتحدةعالقات متوترة بين في ظل  الجانب الروسي:

عبر  مجرد الدخول في معارك دبلوماسية لتوجه نقدا حادا او تهديدات مباشرة الىليس فقط  االخيرةدفعت 

كان من مجراء مناورات عسكرية في اكثر بإ القيام الى األمر ولكن تخطى الواليات المتحدة واوروباالى  دبلوماسيها

تدريبات )حيث شملت الجنوب الروسي ، الجاري اكتوبر خارجها في شهر سبتمبر الماضي وشهرو داخل روسيا

وسواحل المتوسط في منطقة العلمين  (مناورات أرخبيل فرانز جوزيف)والشمال الروسي  ("2016-"القوقاز

في ظل ى الواليات المتحدة واوروبا تبدو واضحة رسائل روسيا ال ."(2016-حماة الصداقة)مناورات "المصرية 

والحضور الروسي في المتوسط في مياه  العسكري والتمدد التواجد التأكيد علىوهو  المشهد اإلقليمي المعقد

 .وسطالشرق األ منطقةفي  محتملة اي معادلة تغيير

استطاعت روسيا ان  ،مع مصر واليات المتحدة بسبب فتور العالقاتالفراغ الذي خلفته ال الجانب المصري:

صبحت ا ربما معسكرها والتيبجدارة في محاولة منها لضم مصر الى تتمدد في ذلك الفراغ الفرصة و تلك تستثمر

https://arabic.rt.com/news/845309-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-2016-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://www.dw.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/a-36025667
https://arabic.rt.com/news/844907-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF/
https://arabic.rt.com/news/844907-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF/
https://arabic.rt.com/videoclub/844737-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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  6ية في العلمين والتي تشمل تمثل المناورات العسكرية الجار ربماوالنجاح في ذلك،  على بعد خطوات من

 .الجوي سالحها قواعد بإستخدام قواعدها العسكرية وال سيما روسيالمصر  بسماح اتمهيد، مصرية مطارات

روسيا في  دخالإل السيسي سعي هي تلك التي تشير الى وراء المناورات بين الجانبين، الرسالة االخطر إال أن

رف ط قليمية في حال دعمهم أليالى الواليات المتحدة والقوى اإل ساسة بقاءه في السلطة وهي رسالة باألمعادل

و وه، مع بشار االسد في سوريا يكون الموقف الروسي مشابه لموقفهاس ،بديل عن السيسي في المستقبل

 .دعوما من الجانب الروسيم أصبحان بقاء السيسي في السلطة  ،ترسيخ مايعني

 

 ير في منظومة التحالفات اإلقليميةوتغ توتر ..المملكة السعودية

و إرهاصات التقارب المصري مع إيران، إلى درجة  تباعد بين النظام المصري والمملكة بشأن الموقف من سورياال

 ةوالحاكمالبارزة العوامل  تكان خروج معلومات عن تورط الجانب المصري إلرسال أسلحة للحوثيين في اليمن،

مستمرة في العالقات بين  تذبذبوهو ما تسبب في حالة  في العالقات بين الجانبين في الفترة السابقة

ر ويت مصتصوصل الى ذروة االختالف بعد  ، إال ان الموقف بشأن سورياالجانبين على مدار العام االخير تقريبا

ما  ، وهوالعربي بشأن الموقف من سوريا للتوافق بذلك مخالفة ،مشروع القرار الروسيصالح لفي مجلس االمن 

 في لشهر اكتوبر الجاري، البترولية بالمواد إمدادها عن بالتوقف مصر السعودية أرامكومباشرة ابالغ  تبعه

، و تزامن ذلك مع تراشقات إعالمية على الموقف المصري في مجلس االمنخطوة من المملكة بدت كرد فعل 

بدا واضحا فيما بعد من تصريحات المسؤليين في الجانبين محاولة اخفاء  .حادة من المنافذ اإلعالمية للطرفين

 تلفتخفات بناء منظومة تحال إطارفي  تحركوقد كل جانب ن المشهد يبدو فيه ، إال ألعالقاتالتوتر الذي اصاب ا

عة طيشبهه قالذي ربما يسير الى  األمر، من قبل وفك االرتباط بين الجانبين عن تلك التي كانت موجودة

 .والمملكة ي الحاليمصرالنظام ال سياسية واقتصادية بين

 

 

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/10/09/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/10/09/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN12A13H
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 البديل الجاهز يران..إ

فرص التي تبدو خالل توتر ال شك ان العالقات المتأزمة بين السعودية وايران تدفع االخيرة الى تحين ال

ر وبحض عندما طالبتت بين مصر والسعودية، وهو االمر الذي سارعت ايران الى استثماره بشكل مباشر العالقا

بتقديم عرض  اإليرانيةوزارة البترول سارعت  ومن ناحية اخرى، سوريا حول لوزان مفاوضات إلى طاولة مصر

 الجاد انإير الغائب عن مصر. سعي السعودية نفطلمصر بمنتجات النفط لشهر اكتوبر الجاري كتعويض عن 

القضية السورية، في حين  ي والتوافق بشأنالى تقوية عالقتها مع مصر يأتي في ظل التقارب المصري الروس

داعمه له، ربما يكون من المرجح في الفترة المقبلة يبحث عن قوى اقليمية جديدة  يبدو ان النظام المصري

ة ، فضال عن المصلححدوث تقارب بين الجانبين المصري واإليراني على ضوء المصالح المشتركة بين الطرفين

 .اإليرانية في تباعد المملكة مع أحد حلفائها المهمين في المنطقة

 

 ..الداعم الدائمسرائيلإ

 بين ارب ربما لم يشهدها تاريخ العالقاتة التي تشهد حالة من التناغم والتقيسرائيلالعالقات المصرية اإل

الى  2013 اكتوبرسفير اسرائيل في القاهرة في الفترة ما بين  ينرحاييم كودفع البلدين وهو األمر الذي 

  التعاون أوقات "أفضل اسرائيل على انها منمصر والة التي تشهدها العالقات بين الح الى وصف ،2016منتصف 

 رياالمني والعسك والتنسيق التعاون رفيع من مستوى ، في حين تشهد شبهة جزيرة سيناءوإسرائيل" مصر بين

 علىزمة االقتصادية الحادة في مصر وما يمكن ان تمثله من تهديد ألابين الجانبين، إال أن قلق اسرائيل من 

 واسعة اقتصادية مشاريع إطالقخالل  من المصري االقتصاد دعمالنظام المصري دفعها الى اإلعالن عن 

على أنه من غير  .طويلة مدة النظام المصري استقرار محاولة تحقيق إلى يؤدي بما مصر مع بالتعاون النطاق،

الواضح ما سيمثله التقارب المصري اإليراني من تهديد للمصالح اإلسرائيلية مما قد يؤدي الى تغيير موقفها 

 الداعم لنظام السيسي.

 

 
 

http://www.dotmsr.com/details/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.tehrantimes.com/news/407294/Iranian-crude-to-replace-Saudi-oil-in-Egypt
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1141341-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4867417,00.html
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 النقد..اإلرتباك والقرارت الغائبةقرض صندوق 

ل قرض صندوق المصري ان يتخطاها من خالحاول النظام  ،تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادةفي الوقت الذي 

من خالل  سارعت الحكومةفي حين مليار دوالر على دفعات مختلفة،  12الى  قيمته صلالنقد الدولي الذي ت

حصول على الدفعة وهو الشرط المطلوب لل دوالر مليارات 6مبلغ ال  إكتمال عن عالناإلتصريحات متكررة الى 

رض حصول مصر على الدفعة االولى من الق والتأكيد على انمليار دوالر(  2.5النقد )االولى من قرض صندوق 

 سيكون خالل شهر اكتوبر الجاري.

 
وتخفيض  )أو تخفيض سعره( اال ان قرار تعويم الجنيه ،في الحصول على القرض بالرغم من مسارعة النظام

 كأحد الشروط االزمةمسبقا  اعالن عنهماإلاللذان كان من المفترض  %25-20الوقود بنسبة الدعم عن 

ق صندومدير عام  كريستين الجارد بحسب تصريحات هحصول على الدفعة االولى منلللموافقة على القرض و ا

أن مصر حصلت فقط على  على لسان رئيس الوزراء أعلنت الحكومة بل أن، الم يتم االعالن عنهم النقد الدولي،

تأخر الدفعة األولى من القرض الى شهر يناير او فبراير إحتمال مليارت شرط القرض ومن ثم  6من مبلغ ال  60%

 .الوقودتعويم الجنية وخفض دعم قراري، دون األشارة الى موعد محدد إلعالن 2017من العام القادم 

 
بشأن قرض صندوق النقد بدا واضح اإلرتباك، وربما يمكن  والمتضاربة مشهد الحكومة وتصريحاتها المتكررة

 تفسير تأخر الحكومة في اعالن قراري تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة، على النحو التالي:

الى  وارتفاع االسعارالتضخم  ازدياد التي ستؤدي الىتخوفات من حالة غضب شعبي بسبب القرارات  -

من ارتفاع  الشعب المصري يعاني فيهوقت الذي الالعباء في من حجم اوتزيد  مستويات غير مسبوقه،

 .تتعلق بالسلع التموينية األساسية وازمات متكررة الغذائية في اسعار السلع حاد

ي ف "غالبةالثورة "ـقبل الدعوات التي تنادي ب القاسية االقتصادية القرارت تلكاتخاذ مثل  القلق من -

الغضب الموجودة في اإلحتقان و حالة تتسبب في زيادةالحادي عشر من نوفمبر المقبل والتي ربما 

   .المقبل نزفمبر 11 لدعوات التظاهر في زمالال زخمربما توفر الالشارع و

http://www.madamasr.com/ar/2016/10/19/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3/
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN12I220
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN12I220
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN12I220
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ويظهر من تردد النظام في اتخاذ الحزمة األخيرة من القرارات "المؤلمة" الخشية الحقيقية من تبعاتها و إمكانية 

استخدامها، حتى لو لم يترتب عليها ثورة شعبية حقيقية، من قوى في الداخل أو الخارج تسعى إلحداث تغيير 

 ما في شكل النظام و شخوصه.

 

 الصراع الخفي وراء األزمات المتكررة 

ارع شهدها الشاالزمات المتكررة التي لم تكن األزمات اإلقتصادية هي الحاضر الوحيد في الحالة المصرية، حيث ان 

المصري في الفترة االخيرة والتي تتعلق اغلبها بسلع غذائية اساسية، لعبت دورا رئيسيا في تأزيم المشهد 

كامن لدى شرائح متعددة داخل الشعب المصري، يمكن فهم اسباب تلك الغضب من الوجود حالة وبعمومه 

 من سياق:  كثرأاالزمات المتكررة في 

 وراء االزمات الرئيسي سوء إدارة وتعنت العقلية العسكرية التي تدير المشهد المصري هو السبب 

بالغة الحساسية  يدفعنا الى ت اال ان تكرار نفس النوع من االزمات وقبيل اوقا ،المتكررة الداخلية

 الى سعي تعودربما والتي  التي يعاني منها الشعب المصري، التفسير الكالسيكي لألزمات المتكررة

اال ان مثل هذا اإللهاء للشعب، الضغط المستمر وبهدف تلك االزمات  مثل خلقالنظام المصري الى 

اقتصادية  ربما يكون مستبعدا في ظل توقيت يسعى فيه النظام الى تسويغ قبول قرارت السياق

وح من خالل تبني اإلعالم يظهر ذلك بوضو، تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة قاسية تتمثل في

 زمة الحالية.للعبور من األصعبة نهج التمهيد والتهيئة الجماهيرية لقررات اقتصادية ل المصري

  لتيا مصالحالخاصة في قطاع االستثمار وشبكة  ،يمتلك نفوذ دولة مبارك ليس بالهين جزء منال يزال 

وهو مايجعل الجزء المتبقي من دولة  ،بالدولةاالجهزة االمنية  افراد تتقاطع في الكثير منها مع بعض

في الفترة  تتعرض مصالحهفي حين ، المنظمالعمل يمثل مركز قوى يغيب عنه الرأس و مبارك

داخل الدولة  الى ابتالع قطاع االستثمار المؤسسة العسكرية ظل سعي لخسائر حقيقية في الماضية

د المشه تغييرمن ثم و من رأس النظام زاحة السيسيالسعي إلالى  ىيدفع تلك القو ربما وهو االمر الذي

 .يحافظ على مصالحها واستثمارتها بما المصري
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 من عنق الزجاجة للسيسي يمثل خروجس قرض صندوق النقدان حصول السيسي على تلك القوى تعلم 

تي وال 2018االنتخابات الرئاسية في  على المدى القريب ومن ثم تخطي االزمة االقتصادية والوصول الى

   ستكون في صالحه في وقتها.من المرجح أنها 

  حالة الغضبلذلك يبدو منطقيا سعي تلك القوى الى عدم حصول السيسي على القرض من خالل رفع 

استثمار حالة الغضب  بهدف ،االخيرةالسكر ازمة مثل  تفعيل ازماتواالحتقان الشعبي عن طريق 

دفع السيسي الى تأجيل قرارات تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة إلحتواء حالة الغضب والمتفاعلة 

 النقد. السيسي على قرض صندوقواالحتقان الموجودة ومن ثم تكون المحصلة هي تعويق حصول 

 

 تأجيج الغضب سيناريوهات نوفمبر.. 11

 بإسقاط النظام المطالبة من حيث انقالب الثالث من يوليوومشهد متكرر منذ  دعوة للتظاهرنوفمبر  11تمثل 

 هالمطالب المحرك الرئيسي حيث أنالدعوة هذه المرة تبدو مختلفة عن سابقيها إال أن  ،والقصاص لدماء الشهداء

مسمى  تحت تخرج دعوات التظاهر االمر الذي جعل يعاني منها الشعب المصري،التي  هو سوء االحوال المعيشية

ي ف فيما بعد ربما تسير ومستقل ن مثل تلك الدعوات التي غالبا ما تخرج بشكل تلقائيإال أ ،غالبة"ال"ثورة 

 اكثر من اتجاه على النحو التالي:

  ب في مصلحة النظام عن طريق تضخيم اجهزته ان تدري في اتجاه يصربما تسير هذه الدعوات دون

 ،للحدث وخلق حالة خوف وقلق لدى جموع الشعب من اجل تحقيق اكثر من هدف األمنية واإلعالمية

 ،تمثل مسوغ إلحكام القبضة االمنية والقبول بالقرارات االستثنائية قبل الحدث يمكن ان فمن ناحية

اظهار مدى تماسك النظام وصالبته مما يسمح له  ،تهاء الحدث بشكل هاديءومن ناحية اخرى وبعد ان

 يما قبل.كان يتخوف منها ف ردود فعل مؤثرة بتمرير قررات قاسية ومصيرية دون حدوث

  والذي باتت مصالحه مهددة بشكل مباشر في  دولة مبارك الجزء المتبقي منمركز القوى المتمثل في

مع بعض األجنحة األخرى في النظام الراغبة في تغيير المشهد  ظل وجود السيسي على رأس النظام،

 مباشرالدعم غير المن خالل  التظاهر دعواتتلقف و الشعبي  تأجيج الغضبالى تسعى ربما لصالحها، 

تحت دعم بعض القوى اإلقليمية و الدولية  من المشهد تهإلزاح او ربما الضغط على السيسي بهدف لها،

 .الراغبة في تغييره
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  ربما تسير دعوات التظاهر بشكل عفوي لتمثل حالة غضب حقيقية داخل الشارع المصري، وليس

نوفمبر زخما حقيقيا او كبيرا وانما سيكون معيار النجاح الحقيقي لدعوات  11شرطا ان يمثل يوم 

وقدرتها على اكتساب شرائح وقطاعات متعددة من  نوفمبر 11فيما بعد  استمرارهاالتظاهر في مدى 

 الشعب المصري.

 

 الخالصة 

وفي ظل  : بالرغم من خسارة النظام المصري فيما يبدو لحليفه القديم المملكة السعوديةاقليميا ودوليا

طور في ت الجانب الروسيمع  المصريةالعالقات  تسير انشغال الواليات المتحدة باالنتخابات الرئاسية القادمة،

غير مسبوق ربما يشير الى تحالف قوي بين الجانبين تتحكم فيه عالقات عسكرية واقتصادية ضخمة وهو ما 

مصري لروسيا كحليف داعم وربما دخول روسيا في معادلة بقاء السيسي في السلطة، ليعني اكتساب النظام ا

ومن ناحية اخرى ستمثل تلك الشراكة بين مصر وروسيا طريقا ممهدا لعودة عالقات قوية مع ايران، في حين 

   في شبه جزيرة سيناء.التنسيق العسكري مع تظل اسرائيل في دعمها المستمر للنظام المصري 

القادم  2017ان عام  دولة مبارك مابين النظام الحالي والجزء المتبقي من تعلم تلك القوى المتصارعة: اداخلي

رض قعلى  في الحصول السيسي فشلفي السلطة، لذا فإن  يكون الفيصل والحاكم في بقاء السيسيربما س

 .للسيسي على اقل تقديرعام السقوط الرمزي  هو 2017عام  صندوق النقد الدولي ربما يتسبب في ان يكون

 ، وسطوفي ظل تلك المعركة الداخلية وتعدد اطرافها ربما يكون من المرجح اشتعال الشارع مرة اخرى بالغضب

فضال عن مستوى  القوى الداخلية الساعية لتأزيم المشهد، قدراتو حالة من الغموض الشديد حول خطط

اال ان القوى القمع غير المسبوق الذي سيكون النظام مستعدا لممارسته لمواجهة تصاعد الحراك الشعبي، 

لى إ من اي وقت مضى أكثرالدولية واالقليمية التي يستند اليها السيسي ربما ستزيد المشهد المصري تعقيدا 

د كبير من السيناريوهات الدافعة لحالة غير محددة من لعد ويفتح الباب، التنبؤ بماالت األمور معه حد يصعب

 .  عدم االستقرار


