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 حسابات المعركة االنتخابية :عنان ـ السيسي
 خالد فؤاد

 

لالنتخابات يمكن تقســــيم الماــــهد المالي في م ــــر  ل  من الهيئة ال طنية  الت اريخ المعلنةفي ضــــ   
مرحلتين رئيسيتين لكل منهما ممددات تختلف باكل كبير عن األخرى، وع امل مؤثرة تختلف أوزانها 

 :النسبية من مرحلة  ل  أخرى

 معركة النف ذ داخل الدولة  :المرحلة األول 
حت   عالن القائمة النهائية  2018يناير  20تمتد هذه المرحلة منذ فتح باب تلقي طلبات الترشـــــــح في 

يناير،  31، ويتخللها  عالن قائمة مبدئية ألسما  المترشمين في 2018فبراير  24ألسما  المترشمين في 
وتقديم االعتراضات والتظلمات والطع ن، وهي معركة تعتمد عل  المؤسسة العسكرية بالدرجة األول  

ي االنتخابات الرئاسية القادمة بين مرشمين من داخلها، ثم يأتي صاحبة القرار في أن يك ن المنافسة ف
ــــــــن يك ن ليشــخاو ذوا النف ذ داخلها أدوارا  تتعل   في المقام الثاني دور األجهزة األمنية التي يمكن ـ

 .بدعم عنان أو السيسي، في ظل دولة تسيطر عليها المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية
لث، بقايا دولة مبارك ورجال المزب ال طني المتضــــــررين من وج د الســــــيســــــي ثم يأتي في المقام الثا

والذين ال يزال ن مت اجدين عل  الســاحة ويمتلك ن حاما  من التأثير من خالل اســتثماراتهم وعالقتهم 
الق ية داخل مؤسسات الدولة وهؤال  أيضا ستك ن معركتهم معنية أكثر بمعركة جمع الت كيالت وربما 

 .عم الماداتقديم الد
وفي ظل هذه الع امل، يظل الســـــيســـــي في هذه المرحلة لي تأثير ق ا بمام تمركز الســـــلطة في يديي 
وهي نتاج أربع سن ات من  قاالت وتعيينات داخل المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية، كما أني يدرك 

شعبية أو انقالب عسكرا  أن رحيلي عن رأس السلطة دون ارادتي س ا  كان بانتخابات حقيقية أو بث رة
لن تك ن مم ــلتي عل  أفضــل تقدير ســ ى هروبي خارج البالد، وعل  أســ أ تقدير مماكمتي أو التخل  
مني، لذا يعي السيسي طبيعة هذه المرحلة ويدرك حام الخط رة المترتبة عن عدم حسمي لهذه المرحلة 

  .تخاباتواق ائي ألا مرشح يمكن أن يمثل تهديدا  حقيقيا  لي في االن

https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-2_2018.pdf
https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-2_2018.pdf
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بدا ذلك ب ضــ ف في ســرعة اق ــا  أحمد شــفي  من معركة االنتخابات من خالل وســائل بات  معروفة 
للاميع، هذا ما ســـــــياعل االيام القادمة والتي تســـــــب  اةعالن عن القائمة النهائية للمترشـــــــمين معركة 

ن، من ناحية الســـــيســـــي ال ج دية مع عنان أو أا أطرا  ذات نف ذ داخل مؤســـــســـــات الدولة تدعم عنا
الســـــــيســـــــي لن يك ن هناك خط ل حمرا  لتلك المعركة وكل احتماالت االق ـــــــا  فيها واردة وبنســـــــ  
متقاربة بداية من المماكمات والمبس ووصــــ ال  ل  االلتيال، وفي نفس ال ق  هذا ال ــــرا  ســــياعل 

 .فعل ممتملةمن عنان ومن أا أطرا  مساندة لي ذات نف ذ خاصة داخل المؤسسة العسكرية لها ردات 
يمكن  ذن أن نطل  عل  هذه المرحلة م ــــــطلح معركة النف ذ داخل المؤســــــســــــة العســــــكرية واألجهزة 
االمنية ومؤســـــــســـــــات الدولة، ويبق  العامل الخارجي في هذه المرحلة من دعم ق ى اقليمية أو دولية 

ع ذلك ال نســــتطيع الحد المرشــــمين ذا تأثير ممدود، ويأي  أيضــــا عامل الاماهير في تلك المرحلة، وم
من خالل  االنتخاباتمع  واالشــــــتباك لفال أن هناك افرادا  وناشــــــطين لديهم رلبة في اثبات المضــــــ ر 

معركة الت كيالت ليس بهد  دعم مرشـــح بعيني ولكن بهد  االســـتمرار في مماوالت ازعاج الســـيســـي 
 .دون خسائر و ن كان  ممدودة االنتخاباتوضمان عدم خروجي من معركة 

 

 معركة الق ى الخارجية والاماهير  :حلة الثانيةالمر
فبراير القادم  ل   عالن  24تمتد هذه المرحلة من تاريخ  عالن القائمة النهائية ألســـما  المترشـــمين في 

 بريل القادم وفي حالة اةعادة تمتد  ل  تاريخ  عالن نتياة االنتخابات النهائية  2النتياة العامة في 
وبدون أحداث  هادئفي حال وصــــــلنا  ل  المرحلة الثانية  ذا ســــــارت األم ر باــــــكل ماي  القادم،  1في 

مفاجئة سنك ن امام احتمالين ال ثالث لهم  ما  ق ا  عنان و ما ال ص ل  ل  تنافس انتخابي بين عنان 
والســـــــيســـــــي وهي المالة التي ســـــــنفترل حدوثها لنكمل مالمح المرحلة الثانية في ظل وج د عنان 

مرشــمين رســميين النتخابات الرئاســة، والتي ســيك ن هناك لع امل أخرى تأثير كبير خالل والســيســي ك
 .تلك المرحلة، كالعامل الخارجي والعامل الاماهيرا

ففي هذه المرحلة ســـتختلف حســـابات الداعمين اةقليميين والدوليين ســـ ا  لعنان أو للســـيســـي باـــكل 
سة العسكرية واألجهزة االمنية  ل  معركة الساحات سينتقل من معركة داخل أروقة المؤس فاألمركبير 

الاماهيرية واةعالم المفت ف وه  ما ســـــــيفتح الباب أمام الدعم االعالمي والمادا والضـــــــأ  من أجل 
اجرا  انتخابات تم  مراقبة دولية، وســـــــيمثل العامل الاماهيرا دورا مؤثرا ال ســـــــيما وأن الاماهير 
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قية وربما تسـفر عن تأيير رأس السـلطة وه  ما سـيفتح الماال أمام سـتدرك أن المعركة االنتخابية حقي
الترتيــ  والتنســـــــي  مع رم ز وقيــادات الكتــل الت ـــــــ يتيــة وتمــالفــات مع الرم ز العــامــة والقيــادات 

وال صــــ ل  ل  هذه المرحلة ســــيعني أن كل من ه  تم  الفتة الث رة من جماعة اةخ ان  .الســــياســــية
 .حرج في كيفية التعاطي مع هذه المرحلة اختباررية أمام واةسالميين والمركات الث 

 

 اةجابة عل  السؤال األهم 
ســـــتمثل اةجابة عن شـــــكل التعاطي األمثل مع االنتخابات اذا ما وصـــــلنا  ل  مرحلة التنافس بين عنان 

كل فرصة متاحة لتأيير السيسي الذا بات يمثل عبئا  ثقيال عل   استأاللوالسيسي مسار جدل ما بين 
أشكال المياة في م ر وما بين عدم تكرار ال ق   في فخ التمالف مع العسكر مرة أخرى والمقيقة أن 
الادل هنا بين الطرفين مقب ل ويممل أوجي من المنط  ولكن يبدو أيضــــا  أن هناك بعس األســــئلة التي 

  .ستك ن االجابة عليها حاكمة في اختيار شكل التعاطي مع هذه المرحلة
أا  أحكام  ن واج   ال ق  وأول ية تلك المرحلة، لدا الكثيرين، هي اةفراج عن جميع المعتقلين وال

اةعــدام، ودون التطرإ  ل  مســــــــاحــات أخرى ترلــ  فيهــا أو تســـــــع   ليهــا ق ى الث رة أو التأيير أو 
ر هل يمكن أن يمثل وصــ ل عنان  ل  رأس الســلطة فرصــة حقيقية لتأيي :المعارضــة، يبرز الســؤال األهم

 الماهد والخروج من المأزإ الراهن؟
تعتمد االجابة عل  هذا التساؤل عل  شكل وحام الق ى الداعمة لعنان خالل مرحلة التنافس االنتخابي 
مع الســـيســـي ســـ ا  كان  ق ى داخلية أو ق ى اقليمية ودولية، ولنضـــع هنا عدة افتراضـــات لهذا الدعم 

 :لتساؤل المطروفونماول من خاللها ال ص ل  ل  اةجابة عل  ا

 ـ دعم داخلي 1
قائم في ظل  قمام  احتمالفي حال وج د دعم داخلي لعنان يتمثل في المؤسسة العسكرية وه  أيضا 

الســــيســــي للمؤســــســــة العســــكرية في صــــراعات ســــياســــية والدخ ل كطر  ضــــال  عل  الاــــع  في 
ت شعبية متعددة والتخلي التي تسبب   ل  تردا األح ال المعياية لدى قطاعا االقت اديةاةصالحات 

عن أراٍل م ـــرية مما جعل المؤســـســـة العســـكرية تبدو وأن ســـمعتها قد تضـــررت باـــكل كبير في ظل 
عني المؤســســة العســكرية كثيرا   وج د الســيســي، وفي حال وج د هذا الدعم وصــمة هذه الفرضــية لن يؤ
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ما ســــيعنيها في بقدر وج د تأيرات في شــــكل المياة الســــياســــية  ذا ما وصــــل عنان  ل  رأس الســــلطة 
منها واةبقا  عل   مســـــاكها  االقترابالمؤســـــســـــة العســـــكرية وعدم  امتيازاتالمقام األول المفاظ عل  

الم ــرا، وســتبق  مســألة المياة الســياســية، وشــكلها  االقت ــادبخي ل اللعبة الســياســية وهيمنتها عل  
  .اعمة س ا  كان   قليمية أو دوليةوحام المريات ومااركة الماتمع المدني، ترتب  أكثر بالق ى الد

   

 ـ دعم  قليمي2
في حال التعامل مع وج د دعم  قليمي ســــــ ا  من الســــــع دية أو اةمارات أو كليهما كأمر واقع هل من 

 المت قع أن يك ن ثمة تأير  ذا ما وصل عنان  ل  رأس السلطة؟ 
واةمارات ترى المعركة صــفرية مع تبدو اةجابة عل  هذا الســؤال واضــمة ومباشــرة فالزال  الســع دية 

فليس من اةخ ان المســـــلمين وق ى الث رة في م ـــــر، وه  ما يعني أن في حال تمق  هذه الفرضـــــية 
المت قع أن يك ن هناك تأييرا  يذكر في الماــــهد الم ــــرا، وعل  أفضــــل تقدير ســــتك ن تأيرات تتعل  

 .يباةستثمار واالقت اد بدرجات أكبر مقارنة بالماهد السياس
 

 ـ دعم دولي3
في حال وج د داعم دولي لعنان يتمثل في ال اليات المتمدة أو أوروبا أو كليهما، وه  افترال قائم 
في ظل وج د تململ من تلك الق ى حيال ســـياســـات الســـيســـي الداخلية التي يمكن ان ينت  عنها مزيد 

في تأيير يعطي مســـــــاحة  من التطر  واةرهاب من وجهة نظر تلك الق ى، وه  ما ياعل لديهم رلبة
من المريات ويزيل القي د الاــــديدة المفروضــــة عل  المياة الســــياســــية بما يمق  حالة اةســــتقرار في 
المنطقة، هل نت قع  ذا ما وصــــــل عنان  ل  رأس الســــــلطة أن يك ن ثمة تأير في الماــــــهد الســــــياســــــي 

 الم را؟
لــداعم الــدولي  ل  ع دة الميــاة ربمــا تختلف هــذه المــالــة عن الــدعم اةقليمي حيــث ســـــــيســـــــع  هــذا ا

الســـــــياســـــــية و طالإ المريات العامة وع دة الماتمع المدني لكن يظل ذلك في  طار النظام الدولي 
حام التأيير في الماهد ورؤيتي المالية ليزمات الماتعلة في منطقة الارإ األوس ، وه  ما يعني أن 

د مبارك وربما ياهد ملف المعتقلين والأا  الم را لن يتخط  بأا حال شكل المياة السياسية في عه
  .احكام اةعدام شكال  من أشكال الململة الازئية
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 في حال وصــ ل عنان  ل  رأس الســلطة يعتمدان احتمالينبعد تناولنا للفرضــيات الســابقة أصــبح لدينا 
 األول عدم وج د تأيير يذكر في .الداعمة ليباـــــــكل رئيســـــــي عل  تمديد الق ى اةقليمية أو الدولية 

 المياة الســـــياســـــية وبالتبعية ليس من المت قع أن ياـــــهد ملف المعتقلين واةعدامات أا تقدم ملم س،
والثاني تأيير طفيف في المياة الســياســية قري  من شــكل المياة الســياســية في عهد مبارك وي ــاحبي 

 .اةعداماتبعس المل ل باكل جزئي في ملف المعتقلين و
، قبل اتخاذ أية قرارت باأن التزامينهذه الخالصات تاعل الكثيرين ممن ينتم ن  ل  مربع الث رة أمام 

االنتخابات، األول يتعل  بتمديد الق ى اةقليمية أو الدولية التي ســـــــتدعم عنان في حال وصـــــــ لي  ل  
لتأيير الذا يمكن أن يطرأ عل  مع الســـــيســـــي والثاني يتعل  بتمديد حام ا االنتخابيمرحلة التنافس 

واةعدامات وهل يتناســـــ  ذلك مع تقديم  االعتقاالتالمياة الســـــياســـــية وما ســـــيتبعي من حل ل لملف 
 الدعم لاخ ية عسكرية مثل عنان؟

ســـــــيك ن هناك واجبات أخرى عل  جميع األطرا  تتناســـــــ  مع اســـــــتثمار  االلتزاماتوبعيدا عن تلك 
لتقليدية، وخاصـــة اةخ ان،  عادة صـــيالة خطابها وتمديد أهدافها المدث، حيث ســـيك ن عل  الق ى ا

حت  و ن ظل  ممافظة عل  ســـــــقفها المرتفع، وفي ال ق  نفســـــــي  تاحة الفرصـــــــة لق اعدها ومنمهم 
مساحة من المرونة للت ر  بأشكال مختلفة مع االنتخابات وكذلك المال مع ق ى الث رة المختلفة في 

  .أهدافها ضرورة صيالة خطابها وتمديد
وكــذلــك ســـــــيك ن ل ج د تيــارت أو تكتالت جــديــدة وفــاعلــة بعيــدا عن تلــك التكتالت المــالمــة والق ى 
والرم ز التقليدية قدرا  من األهمية وتمثل رقما في معركة االنتخابات، مما يمنمها وزنا  ولمطالبها قيمة 

ت أهالي المعتقلين والمختفين ، كذلك تكتالاالنتخاباتقبل أية قرارات ســــ ا  بدعم مرشــــح أو مقاطعة 
 .(1)قسريا تم  مظلة واحدة تسمح بأن يك ن تلبية مطالبهم أحد الع امل المؤثرة في معركة االنتخابات

 
 

                                  
 المعهد المصري للدراسات ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر1)


