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 ؟لوقتلاستهالك مصر: مصالحة أم تسوية أم 

 خالد فؤاد

 

ن والنظام المصري في ظل تصريحات مباشرة يالمسلم خوا خرى يتكرر الحديث عن مصالحة بين جماعة اإلأمرة 

  يتوافق أشكالها التي يمكن أعقد مصالحة والحديث عن شروطها و إمكانيةمباشرة من الطرفين حول وغير 

وكأنها من وجهة نظر البعض، ، األخيرةحاديث المصالحة من كثرة تكرارها في السنوات أتبدو و ، اعليها الطرف

ع النظام المصري وما يعانيه   وضأال إحقائق تدعم وجودها، إلى  عالمية ال تستندإ شائعاتكثر من أليست 

  ربما تكو  أإلى  يشير ،ي ينفرط عقدها يوما بعد يومتال خوا وضع جماعة اإلو ،زمات اقتصادية قاسيةأمن 

األمر الذي يتطلب اإلجابة على السؤال  .حاديث المصالحة في هذه المرة تحمل قدرا من الواقعية والحقيقيةأ

ن الجماعة والنظام، وما هي المكاسب والخسائر المتحققة لكال الطرفين هل ثمة مصالحة حقيقية ما بيالتالي: 

 ؟هكذا مصالحة إتمامفي حال 

 

 ؟تسوية أممصالحة 

في ظل نظام حاكم رسخ وجوده من خالل مجازر راح ضحيتها مئات القتلى من الشعب المصري واعتقال اآلالف 

عملية مصالحة وفق ما يقتضيه  لكل من يعارضه، سيكو  من الصعب الحديث عن األمنيةوالمالحقات 

، ومن خالل مجموعة من اإلجراءات واإلصالحات خوا المصطلح من خطوات وفي إطار اشمل وأعم من جماعة اإل

ل ا خالوإقرار قواعد عدالة انتقالية تشمل محاوالت إلعادة الحقوق لمن تضررو ،الخاصة بعودة الحياة السياسية

الواقع والذي يتوافق مع استمرار وجود السيسي إلى  األقربالفترة السابقة، إال أ  المصطلح الذي ربما يكو  

والتي لن تخرج عن اطار اإلفراج عن بعض المعتقلين والسماح للجماعة "تسوية" على رأس النظام، هو عملية 

الخدمية، وربما إعطائها نفس  أوعية سواء الدعوية في المجتمع والقيام بأدوارها المجتم أخرىمرة  باالنخراط

 وألكن دو  االقتراب من مساحة العمل السياسي من قريب  ،المساحة المتاحة في تلك المجاالت قبل ثورة يناير

 بعيد.
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 مؤشرات على طريق التسوية

 نائب مرشد جماعة منير إبراهيملتصريحات لقاء الحجر في المياه الراكدة، ربما يمثل هذا الفعل الوصف الدقيق إ

  البعض يعلق المصالحة في رقبة الجماعة ورقاب الفصائل أكد فيها أالمسلمين حول المصالحة والتي  خوا اإل

على حد  ،رة واضحة للمصالحةرسم صوإلى  الشريفة المعارضة لالنقالب ودعا حكماء الشعب أو حكماء الدنيا

 مإتمافي  خوا نها رغبة من جماعة اإلأفهم من تصريحاته على منير لما قد ُي إبراهيمتعبيره، وبالرغم من نفي 

نية للمصالحة مع النظام الحالي،  ةيأمصالحة مع النظام، وما تبعه من بيا  رسمي من الجماعة تنفي فيه وجود 

ن اعتبارها كال يم ن حاليًايالمسلم خوا كبر قيادة في جماعة اإلأ  مثل هذه التصريحات التي تخرج من أال إ

في فضاء العمل  ،فهم مثل هذه التصريحاتقل تقدير تُ أعلى أو رسالة غير واضحة، فغير مقصود  أمجرد خط

ورافضي االنقالب،  خوا مهور اإلوج، المصالحة يمن طرف و جس نبض لكاًلأنها بالونات اختبار أعلى  ،السياسي

لم يخرج تصريح رسمي من النظام المصري حول المصالحة  ،خوا ثر تصريحات جماعة اإلإخرى وعلى أمن ناحية 

في  خوا اإلعدام والمؤبد الصادرة ضد قيادات اإل إلغاء أحكام  البعض قد فسر أفي حين  خوا اإلجماعة مع 

تمام إمكانية إحول  خوا جماعة اإلإلى  نها رسائل غير مباشرة من النظامأقضية التخابر مع حماس على 

 مصالحة ما.

 

   تحققه التسوية للنظامأ ما يمكن

خرى أومن ناحية  ،زمات اقتصادية حادةأبدا واضحا في الشهور القليلة الماضية تعرض النظام المصري لعدة 

ين له منذ انقالب يقليمن اإلهم الداعميأحد أثرها أتوتر في العالقات مع المملكة العربية السعودية فقد على 

ت تعويم الجنيه المصري وتخفيض اخاصة بعد قرار ،وضاع بشكل فاعلساهمت هذه األ، وقد 3103يوليو  3

ومن ثم فقد النظام  ،تأزم األحوال المعيشية لعدة قطاعات داخل الشعب المصريلدعم الوقود، في امتداد 

بالرغم ما تمر به الجماعة من  خوا ليس بالقليل من شعبيته، وهو ما يجعل تسوية ما مع جماعة اإل ًاجزء

 يمكن ا  يمثل عدة مكاسب للنظام الحالي:   مرًاا، أزمات

قتراض من الخارج، هو ستثمارات أجنبية واالافي ظل سعيه إلى جذب  ،ة للنظامالرئيس األهدافهم ـ أ  أحد أ0

 تسوية ما إتمامثبات ذلك من خالل إتخفيف الضغوط الدولية المتعلقة بالجانب الحقوقي والحريات العامة و

http://arabi21.com/story/961375/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86
http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2016/11/22/989320/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-
http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2016/11/22/989320/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-
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الحقوقية في مصر تسير  واألوضاع  الحريات أتشكل رسالة إلى المجتمع الدولي، تشير إلى مع جماعة اإلخوا  ل

 فضل من قبل. أفي اتجاه 

استدعاء من يستطيع القيام بأداء دور مجتمعي بات  فيالمتأزم  االقتصاديرغبة النظام في ظل الوضع ـ 3

في العمل الدعوي  لالنخراطخرى أليه، وهو ما يعني سماح النظام لإلخوا  بالعودة مرة إمس الحاجة أالنظام في 

و المشاركة في أي عمل سياسي، ومن ثم المساهمة بشكل غير مباشر في أ االقترابوالخدمي مع المجتمع، دو  

 التخفيف من وطأة الحالة االقتصادية المتعثرة وتهدئة الشارع المصري.

نها معركة أوتسويق المعركة معهم على  خوا اإل إقصاءفي شرعيته على  باألساسذي اعتمد   النظام الأال إ

  يقوم بعملية أمربع التسوية دو  إلى  خرىأسيكو  من الصعب عليه العودة مرة  ،الوطن إلنقاذصفرية 

 اإلعالميةه دواتأمن خالل  خوا لجماعة اإل ممنهجهعلى غرار ما قام به من شيطنة  ،واسعة إعالميةتمهيد 

صوات المحسوبة على من خالل بعض األ هنالحظ  أمر الذي يمكن على مدار الثالث سنوات الماضية. وهو األ

 .خوا جراء مصالحة مع جماعة اإلإبوجوب  تناديالنظام والتي 

 

 خوا   تحققه التسوية لإلأما يمكن 

  تسوية أ ، يبدو منطقيًا3103يوليو  3منذ انقالب  خوا زمات المتكررة التي تعرضت لها جماعة اإلفي ظل األ

  أداخل المجتمع، يمكن  لالندماجخرى أف المعتقلين من السجو  وعودة الجماعة مرة الآما تشمل خروج 

عن  خوا غياب اإلإلى    تؤديأمر يحمل في طياته عدة مخاطر يمكن   األأال إاألنفاس،  اللتقاطتمثل مرحلة 

 العصب خوا جماعة اإلعلى حد سواء، حيث تمثل  خوا ر بالثورة وتنظيم اإلاضرلقادمة واإلالمشهد في الفترة ا

  عملية تسوية للنظام مع أال إالرئيس للثورة المصرية وال يقلل ذلك من حجم ودور القوى الثورية األخرى 

قية تمس الحياة ودو  الحديث عن إصالحات حقي ،العصب الرئيسي للثورة بمعزل عن القوى الثورية األخرى

ها ئالسياسية والحريات العامة والعمل المدني، ستمثل بشكل عملي تسوية على حساب الثورة نفسها وشركا

خرى أوربما شهادة وفاة حقيقية لثورة يناير، ومن ناحية  ،وهو ما يعني التأثير بشكل بالغ على مسار الثورة

فرادها أقطاع عريض من وفقد الجماعة ل خوا زمة الداخلية لإلتعميق األ   تتسبب التسوية فيأيمكن 

 ومؤيديها.
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 استراتيجية استهالك الوقت  

تمرير رسائل متعددة للقوى الثورية والسياسية الرافضة لالنقالب، تارة من خالل إلى  يسعى النظام المصري

و المصالحة وتارة بالتلميح بإمكانية تغيير السيسي من خالل االنتخابات الرئاسية أالتلويح بإمكانية التسوية 

  القوى إوالنظام فقط، بل  خوا حاديث عن تسوية بين اإلأ، وربما لن تشهد الفترة القادمة 3102القادمة في 

طار التسوية إفي  خرى ستتلقى رسائل من النظامالثالث من يوليو هي األ النقالبالرافضة  واألحزابالثورية 

ليات العمل السياسي الحالي وفي ضوء آوفق  ،و الترحيب بالعمل داخل مصر ومعارضة النظامأوالمصالحة 

 زاحة السيسي من خالل صناديق االنتخابات. إ، و3102االنتخابات الرئاسية القادمة في إلى  إمكانية الوصول

 ليها النظام فيإاستراتيجية "استهالك الوقت"، يسعى  هذه االستراتيجية الخادعة والتي يمكن ا  نطلق عليها

وتحقيق عدة مكاسب  3102االنتخابات الرئاسية في إلى  تخطي هذه الفترة الحرجة والوصولإلى  محاولة منه

 همها: أ

ير في شي والقوى الثورية الرافضة لالنقالب تحت سقف معارضة النظام وهو ما األحزاباستيعاب بعض ـ 0

خرى انقسام تلك القوى ما بين مرحب بالعمل أالنهاية إلى اكتساب النظام لمزيد من الشرعية، ومن ناحية 

 طار المعارضة وما بين من يرفض العمل السياسي تحت سقف النظام الحالي.إالسياسي في 

نتخابات لن تكو  في   نتيجة االأ، والتي يصعب حينها تخيل 3102اكتساب الوقت والوصول إلى انتخابات ـ 3

 صالح السيسي.

  أمن تلك االستراتيجية هو تغييب ألي قوى ثورية فاعلة يمكنها في المستقبل  األخطرربما يكو  الهدف ـ 3

 ي وقت. أ  تنفجر في أالمتأزمة والتي يمكن  األوضاعتقود القطاعات الشعبية الغاضبة من 

 

 خاتمة:

 قربربما يكو  السيناريو األ ،االرتباك التي يعاني منها النظام المصري االقتصادية وحالة األزمات استمرارفي ظل 

و أ ،خوا الواقع فيما يخص مستقبل عالقته مع القوى الثورية الرافضة لالنقالب سواء كانت جماعة اإلإلى 

، ةطراف كل على حدعملية تسوية مع جميع األإلى  خرى على المدى القريب، هو السعيحزاب السياسية األاأل

 خرى سيكو  على القوىوعلى الجهة األ ،ليها النظامإوهو األمر الذي سيترتب عليه تحقيق عدة أهداف يسعى 

 .(1) تسوية مع النظام الحالي.أية  جراءاألمور ليه إل و  تؤأدراك ما يمكن إ خوا وفي القلب منها جماعة اإل ،الثورية 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)


