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 املوقف املصري عقب الذكري التاسعة لثورة يناير
 وحدة تحليل السياسات

م، في أعقاب عدة شهور من تحريك املوقف بشكل نسبي، في أجواء مختلفة 2011جاءت الذكري التاسعة لثورة يناير  

متواجدة بمثل هذا الشكل خالل السنوات الخمس هذه املرة وفي خضم دعوات لتظاهرات جديدة، ربما لم تكن 

، والتي تم التوصل إليها 2020يناير    25م. ومن أبرز دالالت أحداث الشهور املاضية انتهاًء بــ  2015املاضية منذ حراك  

 من خالل عدد من ورش العمل واملناقشات ما يلي:

م بعد توقف الحراك الثوري في الشارع 2019ر سبتمب 20استعادة حالة شبه ثورية مرة أخري للشارع املصري في  -1

 منذ "الدعوة الي ما يسمي بثورة الغالبة نوفمبر 
ً
، وتحديدا

ً
م"؛ وقد جاء 2016املصري لقرابة ثالث سنوات تقريبا

محمد م، واستمر 2019خالل شهر سبتمبر  محمد عليسبتمبر نتيجة التفاعل مع دعوة الفنان واملقاول  20حراك 

 م.2020يناير  25ك الحالة الثورية بالتنسيق مع أطراف مختلفة، ودعا لحراك شعبي في واستثمر تل علي

م على كسر حاجز الخوف بشكل 2019سبتمبر    20دل الحراك الذي شهدته مصر في العديد من املحافظات يوم    -2 

 داخل نفوس املصريين، بسبب حالة القمع غير املسبوقة الذي عمل
ً
عليها نظام السيس ي   نسبي، والذي كان متواجدا

خالل السنوات السبع املاضية، وظهر أن الناس نزلت للشارع لعدة أسباب منها طبيعة الخطاب الجديد من شخص 

 عن عالمات محمد عليمثل  
ً
، ووجود دالئل على إمكانية التغيير إذا وقف جانب من النظام وراء دعوة النزول، فضال

م، كان 2019سبتمبر  20رغم من كسر حاجز الخوف الذي أظهرته تظاهرات التراخي األمني في هذا اليوم. ولكن بال

م 2019سبتمبر  20التفاعل مع الحراك من قبل املتظاهرين بترقب وحذر من ردة فعل النظام األمني، فبعد يوم 

 عقب مقابلة ترامب للسيس ي على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، ا
ً
لتي أعرب بثالثة أيام، وتحديدا

 واعتقل اآلالف من املتظاهرين وأغلق امليادين 
ً
فيها ترامب بوضوح عن دعمة للسيس ي، جاء رد فعل النظام سريعا

م، 2019سبتمبر  27ونشر أفراد األمن في الشوارع لبث روح الخوف مرة أخري في قلوب الراغبين في النزول لدعوات 

 عدم التفاعل والتظاهر في الذكري  27يوم وربما كان هذا أحد عوامل عدم التفاعل والنزول 
ً
سبتمبر، وكذلك أيضا

التاسعة لثورة يناير. ما زالت حالة القمع التي يمارسها السيس ي حاضرة في األذهان، وربما من يريد التغيير ال يريد أن 
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لفة عالية
ُ
ويقع عليه  يشارك مشاركة فعلية قوية من غير وجود ضمانات حقيقة لحدوث التغيير، حتى ال يدفع ك

 ضرر بالغ بدون تحقيق أي مكسب. 

م، وقبيل دعوات التظاهر 2019سبتمبر 20بمتابعة تفاعل املصريين على وسائل التواصل االجتماعي بعد حراك    -3

م، لوحظ ازدياد وتيرة التفاعل على وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير عن السنوات 2020يناير  25يوم 

استعداد جماهير املصريين للنزول إذا وجدت قيادة فعالة موثوقة تقود الحراك، وتوقعت أن يؤدي املاضية، ومدي  

 نزولها إلى إحداث تغيير.

م، في التبلور عدم وجود قيادة على األرض تنظم الحراك وتوجهه 2020يناير  25من أهم أسباب فشل حراك -4

 م.2011مثلما كان الحال أثناء ثورة يناير 

مثل في دعوة ظهر حالي-5
َ
 أن نموذج ثورة اليوم الواحد الذي أصبح الكثير من أفراد الشعب يتمنونه ويتبنونه، كما ت

ً
ا

 يعتمد عليه، إذ أن الفعل الثوري هو فعل تراكمي ومستمر ويتطلب محمد علي
ً
 ناجحا

ً
، ال يمكن أن يشكل أساسا

 الحاكمة على االمتثال لإلرادة الشعبية. مشاركة فئات واسعة من الشعب وتضحيات كثيرة وآليات تجبر النظم 

، وهو تأثير الخطاب 2019سبتمبر  20أظهر حراك  -6
ً
 هاما

ً
، وكذلك دعوات التظاهر التي أعقبته، عامال

ً
م أيضا

ر بشكل كبير على املجتمع محمد عليالشعبوي بشكل إيجابي في التأثير على الجماهير، فالخطاب الذي قدمه 
ّ
، أث

  محمد عليوفي طبقات ومستويات مختلفة، حيث كان خطاب املصري من الداخل 
ً
، بعيدا

ً
 بسيطا

ً
 شعبويا

ً
خطابا

عن الخطاب السياس ي املعهود الذي يستخدمه السياسيون املصريون املعارضون، وربما هذا ليس بغريب، ألن 

ه في املاض ي. ومن الحالة املجتمعية والتعليمية والشبابية داخل املجتمع املصري أصبحت مختلفة عما كانت علي

 
ً
 ليس في مصر فقط، بل داخل املجتمعات الغربية أيضا

ً
 جماهيريا

ً
الظاهر أن الخطاب الشعبوي أصبح يلقي قبوال

بشكل عام، فالرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب كان يستخدم الخطاب الشعبوي في حملته االنتخابية، وكذلك 

نسون، الذي يعتبر آخر زعيم أوروبي يلحق بقطار الشعبوية الذي يجتاح رئيس الوزراء البريطاني الحالي، بوريس جو 

 الي أن حالة الفراغ السياس ي 
ً
عالم السياسة في أيامنا، بعد نماذج أخري مثل إيطاليا واملجر. كما تجدر اإلشارة أيضا

 يطلب الزعامة. محمد علياملوجودة هي التي ساعدت على ظهور شخص مثل 
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 مع 2019سبتمبر 20هذه املرة أن أغلبية من شارك في تظاهرات من دالالت الحراك  -7
ً
 ممن كان متفاعال

ً
م، وأيضا

 أو بعض القوي  ولو كانم، حتى 2020يناير  25حراك 
ً
على مواقع التواصل االجتماعي فقط، "سواء أفرادا

ادية بين طرفين لكل املعارضة"، كان يعلم أنه يوجد تدافع دائر "أو حتى مجرد مناوشات" داخل املؤسسات السي

 للدخول في مثل 
ً
 ثالثا

ً
منهما قوي وإمكانيات، وأن الثورة الحقيقية ليست لها قوي وإمكانيات تمكنها ان تكون طرفا

ذلك الحراك. وكانت الرغبة في االشتباك مع هذه الحالة هو تحقيق أهداف تكتيكية مرحلية من خالل ذلك الصراع 

س ي داخل املؤسسات السيادية في حسم ذلك الصراع؛ ومن أهم تلك األهداف في حالة نجاح الطرف املناوئ للسي

املرحلية خروج املعتقلين وخروج السيس ي من املشهد، كخطوة أولي من خطوات التغيير والتحول الديمقراطي في 

 ألهداف ثورة يناير، وإعادة االصطفاف مرة أخري والتقاط األنفاس. هذا الوعي والفهم ل
ً
م يكن مصر استكماال

 من قبل وهذا عامل إيجابي في الحراك املاض ي ويدل على الوعي الذي اكتسبه الشعب واكتسبته القوي 
ً
متواجدا

 ملفهوم وضع األهداف بناء على اإلمكانيات والقدرات.
ً
 املعارضة خالل السنوات املاضية، طبقا

ذكرى التاسعة لثورة يناير، التوصل إلى من اإليجابيات التي شهدتها الحالة السياسية في مصر بالتزامن مع ال -8

وثيقة متوافق عليها بين القوي املعارضة املختلفة في التوجهات واأليديولوجيات، وتوافقت عليها أغلب القوي 

 على طريق التنسيق بين قوي 
ً
 ولو بسيطا

ً
املعارضة، وهذا ما لم يتوافر خالل السنوات املاضية، بما يمثل تقدما

 
ً
  لعقبة استمرت لسنوات عديدة مثل االنقالب.املعارضة، وتجاوزا

 "النزول للخالص من النظام في   -9
ً
 ثوريا

ً
، ان خطاب املعارضة كان يحمل نَفسا

ً
ما كشفت عنه األحداث األخيرة أيضا

يوم واحد" عندما أغلقت املسارات السياسية وبما يتناقض مع األهداف املرحلية السابق ذكرها. فاملعارضة ال تمتلك 

ات الخيار الثوري وبالتالي فليس من املناسب السير فيه في املرحلة الحالية دون امتالك أدواته. ويجب على القوي أدو 

املعارضة أن تضع في اعتبارها أن العمل السياس ي ليس معناه االنهزام، ولكن العمل السياس ي يكون من أجل اإلعداد 

 للتغيير وما بعده.

 الواليات ما كشفت عنه األحداث األخي -10
ً
رة هو استمرار النظام الدولي واإلقليمي في دعم السيس ي، وخصوصا

م بأيام دليل على هذا؛ فرسالة 2019سبتمبر    20املتحدة األمريكية، وتصريح ترامب أثناء لقائه بالسيس ي بعد حراك  

سيس ي ما زال يحظى ترامب كانت موجهه سواء للقوات املسلحة املصرية أو لكل األطراف املعارضة للنظام بأن ال
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قوي من الحاجة 
ُ
بدعم اإلدارة األمريكية، كما أن الظروف الحالية من الدفع بصفقة القرن والتدخالت في ليبيا ت

للدور املصري، وهو ما ُيقوي موقف السيس ي في الحكم بشكل كبير في الوقت الراهن. ولكن في املقابل يالحظ 

املصرية بشكل ال بأس به، على الرغم من أنه ال توجد وسيلة الستثمار   استيعاب املجتمع الدولي غير الرسمي للقضية

هذا الفهم في إحداث اختراق حقيقي لدور الخارج الرسمي في دعم السيس ي. وقد كان من امللحوظ االهتمام اإلعالمي 

ويتفاعل إذا ظهرت   ، مما يدل على أن املجتمع الدولي من املمكن أن يهتممحمد عليالدولي الواسع الذي القته ظاهرة  

 له أن هناك فرصة حقيقية للتغيير في مصر.

 على النظام الحالي ألمرين مهمين هما: -11
ً
 كشفت األحداث األخيرة أن املجتمع املصري بشكل عام أصبح ساخطا

 تدهور الحالة االقتصادية، مما أثر على حياة أغلب أفراد الشعب املعيشية. -

 املسبوقة التي يشهدها املجتمع املصري. االنتهاكات وحالة القمع غير -

وهنا يجب اإلشارة الي أنه من خالل قراءة بعض تجارب التحول الديمقراطي مثل تجارب األرجنتين وتشيلي 

 :وإندونيسيا يتضح ان أهم العوامل التي أدت الي سقوط االنقالبات العسكرية في تلك البلدان ثالثة أمور 

ولي للنظم العسكرية في تلك البلدان، سواًء بفقدانها إلمكانية القيام بالدور الوظيفي األمر األول: تراجع الدعم الد

الهام، أو للتجاوزات الحقوقية الكبيرة وإغالق املجال السياس ي بشكل كامل، بما يحرج املجتمع الدولي باالستمرار في 

 تأييد هذه النظم.

ما أدي الي ضجر الشعوب وتيقن املؤسسة العسكرية ان األمر الثاني: تدهور األوضاع االقتصادية بشكل كبير م

 الضرر سيلحق باملؤسسة العسكرية ككل في حال استمرار النظام العسكري في السيطرة على الحياة السياسية.

األمر الثالث: امللف الحقوقي، واالنتهاكات التي مارستها تلك النظم العسكرية في حق الشعوب الثالث، وعمومية هذه 

 اكات إلى حد خارج نطاق تحمل الشعوب.االنته

وهناك بالفعل تواجد لكال األمرين الثاني والثالث في الحالة املصرية، أما األول فمصيره الى حدوث كما تدل الخبرات 

 التاريخية املختلفة.
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حسن ولذلك فعلى املعارضة املصرية أن تستثمر تلك العوامل، التي يمكن أن تؤدي الي تحرك املوقف 
ُ
املصري إذا أ

 استثمارها.

، هو عدم تبني خطاب معاداة   -12
ً
من إيجابيات خطاب املعارضة فيما تواكب مع الذكري التاسعة لثورة يناير أيضا

الجيش املصري باملطلق، وتحديد من يستهدفهم الحراك، وهم السيس ي واملجموعة التي يرتكز عليها في حكمه، وهذه 

حاول قيادات الجيش إقناعهم في الندوات التثقيفية بأن الحراك يستهدف رسالة إيجابية لضباط الجيش
ُ
، حيث ت

م 2019سبتمبر    20املؤسسة العسكرية باملطلق، ويستهدف هدم الجيش وهدم الدولة، ولكن هتافات املتظاهرين في  

رموز املعارضة على سبيل املثال، لم تكن معادية للجيش ولكنها هتفت بإسقاط السيس ي فقط، وكذلك خطاب أغلب  

 .
ً
 بالحفاظ على الدولة والدفاع عنها وهذه رسالة هامة جدا

ً
 خالل الشهور املاضية كان متمسكا

يوليو تواجد بداخل املؤسسة العسكرية مجموعات حاولت أن تقوم بتغيير الوضع  03جدير بالذكر هنا أنه بعد 

وسائل دستورية وقانونية كالتي حاول أن من الداخل وعملت على إزاحة السيس ي باستخدام عدة وسائل، منها 

يستخدمها الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق والعقيد أحمد قنصوه عن طريق منافسة السيس ي في انتخابات 

م، أو عن طريق وسائل أخري خشنة. وعلى الرغم من أنه كان لتلك املجموعات الراغبة في التغيير 2018الرئاسة في 

ة أهداف مختلفة عن األهداف التي ترغب الثورة في تحقيقها والتي من أهمها إبعاد املؤسسة داخل املؤسسة العسكري

العسكرية عن التدخل في الشأن السياس ي، إال أنه لتحقيق أهداف مرحلية تكتيكية أدركت املعارضة، ومعها قطاع 

حكمة من قبل قوي املعارضة كبير من الشعب، أنه يجب االشتباك مع مثل تلك املجموعات بناء عن خطة مدروسة م

املصرية، ويجب أن تعمل قوي املعارضة على إيجاد خطاب سياس ي الستمالة عدد أكبر من تلك املجموعات لكي 

تصبح في الصف املعارض واملناوئ للسيس ي وحكمه، ولكي تقتنع بخطورة التدخل الصارخ للجيش في الحياة املدنية 

 سها، وعلى املصالح العليا للوطن بشكل عام.وأثره السلبي على املؤسسة العسكرية نف

وجدير بالذكر هنا أنه عند قراءة تجارب التحول الديمقراطي في كل من األرجنتين وتشيلي وإند ونسيا يتضح أنه لوال 

وقوف قطاع رافض لسياسات الحكم من داخل املؤسسة العسكرية في تلك الدول مع الداعين للتغيير لم يكن 

 بين القوي املدنية الراغبة للنظام العسكري ا
ً
 مشتركا

ً
 وهدفا

ً
ن يسقط.. وقضايا تهديد األمن القومي ربما تكون عامال

في التغيير واألطراف الراغبة في التغيير من داخل املؤسسة العسكرية واملؤسسات السيادية املختلفة تمكنهم من 
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ا "سد النهضة، غاز شرق املتوسط، التنازل التنسيق فيما بينهم، وأن يقفوا في خندق واحد، مثال على ذلك قضاي

عن تيران وصنافير التي رفضها قطاع عريض داخل املؤسسة العسكرية وعّبر بعض القيادات عن ذلك الرفض على 

صفحاتهم الرسمية ومنهم الفريق عنان والفريق حتاته والفريق شفيق وملح لها العقيد أحمد قنصوه في بيان إعالن 

 بين الطرفين تعامل نظام 2018ات الرئاسة نية ترشحه في انتخاب
ً
 مشتركا

ً
 عامال

ً
م. ومن القضايا التي تعتبر أيضا

السيس ي مع األوضاع في سيناء التي تركز على التعامل األمني فقط والتي يرفضها قطاع داخل املؤسسة العسكرية، 

، مع ضياع هيبته، والتي قتل سواء بسبب وحشية املمارسات أو بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الجيش

 ما يطلق عليه 
ً
بسببها العديد من الضباط مثل أحمد منس ي ورامي حسنين وخالد مغربي وغيرهم؛ وكذلك أيضا

 في توحيد جموع الشعب ومؤسسات الدولة الوطنية مرة أخري، لكون 
ً
صفقة القرن التي يمكن استغاللها أيضا

 قضية مجمعة، وألثرها البالغ على األمن القومي املصري.القضية الفلسطينية عند مختلف األطراف هي 

 قبل الذكري التاسعة لثورة يناير بشهور، هي وفاة الرئيس الدكتور محمد مرس ي.   -13
ً
من التطورات التي حدثت أيضا

فالسيس ي كان يستخدم فزاعة الشرعية إلخماد أي صوت معارض داخل املؤسسة العسكرية، فعندما كانت تتعالى 

 لعودة الرئيس مرس ي مرة أخرى، وهذا ما لم ُيرحب به قطاع  أصوات
ً
تنادي بالتغيير، كان الرد أن هذا يفتح بابا

عريض داخل املؤسسة العسكرية، فكان نظام السيس ي يستخدم ذلك فزاعة أنه بذهاب النظام سيكون البديل هو 

ك الفزاعة، ورجعت الشرعية مرة أخري الرئيس مرس ي؛ ولكن بوفاة الرئيس محمد مرس ي انتهت صالحية استخدام تل

يناير، وهو  25لتظاهرات  محمد عليللشارع املصري، وهذا ما أكدت عليه جماعة اإلخوان املسلمين في إطار دعوة 

 لتوافق أوسع بين أطراف املعارضة املختلفة، وهذا أمر هام.
ً
 ما فتح الباب أيضا

 منذ حراك سبتمبر    -14
ً
لتطور الكبير الذي شهدته األجهزة األمنية من الناحية الفنية ن ام، حتى اآل 2019ظهر أيضا

في رصد واختراق، والتعامل مع جميع الفئات املعارضة، من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير بجانب 

 القوة.

قوة األساسية بالرغم من بعض السقطات اإلعالمية التي وقع فيها اإلعالم املناهض للنظام، إال أنه استمر ال-15

، وعدم االستسالم 
ً
املؤثرة واملوجعة للنظام، مما يستوجب االستمرار في دعمه ومساندته وتقويته وتوجيهه سياسيا

 في مساره مما يفقد املعارضة قوة رئيسية ال يستهان بها.
ً
 لدعاوى الهدم التي يمكن أن تؤثر سلبيا
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إرباك، ألن الدعوة للحراك جاءت من طرف جديد غير م، كان نظام السيس ي في حالة 2019سبتمبر  20بعد  -16

سالم السياس ي، أو املعارضة التقليدية، بل جاء من شخص يعتبر من دوالب عمل املؤسسة محسوب على حركات اإل 

العسكرية وكان من ضمن املنظومة التي تعتمد عليها تلك املؤسسة في العديد من أعمالها اإلنشائية، وعمل داخل 

لسنوات ليست بالقليلة، وهو ما استدعى أن يقوم السيس ي بالعمل  على احتواء املوقف قبيل دعوات   تلك املنظومة

 عن السيس ي خالل الفترة 2019سبتمبر  20م؛ فقد أصبح السيس ي بعد 2020يناير 25التظاهر في 
ً
 تماما

ً
م مختلفا

الداخلية في النظام،  فالسيس ي أيقن م،فيما يتعلق بالتعامل مع القوى 2019سبتمبر  20مـ إلى 2013يوليو  03من 

الخطر ويقوم اآلن بإعادة رسم خارطة جديدة لحكمه، وبدأ يحاول احتواء املعارضين داخل املؤسسات السيادية، 

 عليه وعلى نظامه، واستغلوا ما فعله 
ً
 حقيقيا

ً
من حراك كي يحققوا  محمد عليالذين يرى أنهم قد يشكلون تهديدا

وم اآلن بمحاولة إعادة رسم شكل جديد لنظام حكمه كي يستمر لسنوات عديدة، فيتبع أهدافهم، لذلك فإنه يق

 عن طريقة إدارته السابقة. فأزمة السيس ي الحقيقية تكمن داخل الجيش وباقي 
ً
 ومختلفا

ً
 جديدا

ً
 أسلوبا

ً
حاليا

 من منظور السيس ي باملعارضة السياسية، 
ً
فالسيس ي تعلم الدرس مؤسسات الدولة السيادية، وال عالقة لها مطلقا

مما حدث مع حسني مبارك وعاقبة التعنت الذي كان يصر عليه في توريث الحكم لجمال مبارك وعدم سماع صوت 

الجيش، مما تسبب باإلطاحة به في نهاية املطاف. والدليل على هذا حركة الجيش التي اعتمدها السيس ي في شهر 

رات، واإلفراج عن الفريق سامي عنان الذي ربما كان يقود الطرف م، وكذلك إعادة هيكلة جهاز املخاب2019ديسمبر  

املناوئ إلدارة عبد الفتاح السيس ي. وإبعاد شخصيات مقربه للسيس ي من مناصب هامة كاللواء مصطفي الشريف 

 1من رئاسة الديوان.

م، 2019سبتمبر   20راك ربما حالة االسترضاء التي عمل السيس ي عليها قبيل الذكري التاسعة لثورة يناير، وبعد ح

لم تكن نهاية املطاف، ألن السيس ي يعمل على تحويل منظومة الحكم منذ بداية حكمه من حكم املؤسسة العسكرية 

إلي حكم الفرد العسكري املسيطر واملهيمن على جميع مفاصل الدولة، واملؤشر لذلك أن السيس ي في منتصف 

منصبه كوزير  للدفاع، عمل السيس ي على إرضاء قيادات الجيش م، بعد إزاحة الفريق أول صدقي صبحي من 2018

م وإلى 2011الذين نكل بهم من خالل قانون معاملة كبار القادة، والذي يعطي لقيادات املجلس العسكري منذ يناير  

 

 الرابطعنان وحركة ديسمبر: األسباب والتداعيات، المعهد المصري للدراسات، محمود جمال،  1
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 من التنكيل ولم يتوقفو 
ً
ا هم عن وقتنا هذا امتيازات غير مسبوقة، وبالرغم من هذا لم تر  تلك القيادات إال مزيدا

استغالل الفرص التي قد تصنع التغيير، وبالتالي من غير الواضح ما إذا كان ما قام به السيس ي من إجراءات 

الستيعاب األصوات املعارضة داخل املنظومة، هو من قبل االستيعاب املؤقت ثم يعود الي حالته اإلقصائية مرة 

 تبعها في الفترة القادمة ستظل سائدة في مسار االستيعاب. خري عندما تستقر له األمور، أم أن السياسات التي سيأ

: هل ما تم هو بالفعل 
ً
وستوضح األيام والشهور القادمة العديد من األمور، وسيتم اإلجابة على السؤال امللح حاليا

 عن عبد الفتاح السيس ي كما يقول البعض بسبب إمكانيات وقدرات األطراف املعارضة له د
ً
اخل انقالب ناعم رغما

م؟ أم ما زال 2019سبتمبر  20املؤسسة العسكرية وداخل جهاز املخابرات العامة، التي تضاعفت بعد حراك 

السيس ي لديه من اإلمكانيات والقدرات ما تمكنه لفرض املزيد من السيطرة والهيمنة؟ وهل قوة السيس ي تلك جعلته 

 من املجموعات  
ً
املناوئة له داخل املؤسسات السيادية، حتى يحتوي يتراجع بذلك الشكل من تلقاء نفسه وليس فرضا

 املوقف ليس إال؟ ستحدد اإلجابة عن هذه التساؤالت مآل التغييرات األخيرة في إدارة شئون البالد.

فرجال الحرس القديم كانت لديهم خالفات مع السيس ي في العديد من امللفات، كالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، 

 في املوقف املصري من هذا التنازل؟ وهل سنرى الفريق سامي عنان يعود مرة  على سبيل املثال،
ً
فهل سنشهد تغييرا

أخرى للعمل السياس ي؟ أم سيظل تحت اإلقامة الجبرية كجزء من صفقة اإلفراج عنه كما فعل مع الفريق أحمد 

سامي عنان في حملته االنتخابية؟ شفيق؟ وهل نري بعض االنفتاح السياس ي كما كانت األجندة التي يدعو لها الفريق  

، أم 
ً
وهل سيستغل السيس ي االنتخابات القادمة ملجلس النواب في الدفع ببعض االنفتاح السياس ي، ولو شكليا

 ستظل حالة االنغالق السياس ي التام قائمة؟

وهل سنرى معاملة مختلفة للنظام املصري في مواجهة التمرد املسلح الذي تشهده محافظة شمال سيناء؟ وهل 

سيتم اإلفراج عن بعض الضباط املعتقلين خالل الفترة القادمة، أمثال العقيد أحمد قنصوه وغيره؟، والذي يطالب 

خصيات البارزة األخرى الداعمة لعنان، البعض داخل املؤسسة العسكرية باإلفراج عنهم؟ وماذا عن بعض الش

أمثال املستشار هشام جنينه و د. حازم حسني وغيرهما؟ وهل سيحاول السيس ي القيام ببعض الخطوات 

، وإتاحة مجال  135التجميلية، مثل اإلفراج عن بعض املعتقلين على غرار الــ 
ً
 الذي تم اإلفراج عنهم مؤخرا

ً
معتقال
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ى السياسية التي تحت السيطرة؟ الشهور القادمة ستوضح أمورا كثيرة، يمكن في العمل السياس ي الجزئي للقو 

 إطارها التنبؤ بمسار األحداث في الفترة القادمة.

 خالصة:
 ملا كانت تعول عليه املعارضة وقطاع عريض من الشعب ألن ينحاز قطاع من منظومة 

ً
 حقيقيا

ً
فقا

ُ
ال يبدو أن هناك أ

 من الفعل الثوري، الحكم ضد السيس ي بما ُيحدث ت
ً
 يحدث بعض االنفراج، كما أن مقومات كال

ً
 ولو مرحليا

ً
غييرا

 للتعامل في ظل 
ً
 واسعا

ً
 سياسيا

ً
أو الفعل السياس ي املعارض تحت سقف النظام غير موجودة، مما يستوجب خياال

 الحالة القمعية.

 أمام  
ً
مسار اإلصالح والتغيير في مصر، فإنه يستحيل وتجدر اإلشارة الي أنه على الرغم من حالة االنغالق التام حاليا

تصور استمرار الوضع الحالي لفترات طويلة، فحالة االحتقان الشعبي في تصاعد، والوضع اإلقليمي ينذر باالنفجار، 

مما يستوجب مع السعي واإلعداد للتغيير، وضع تصورات جادة وعميقة لطبيعة التغيير املنشود واملسار الذي يجب 

 روج بمصر من أزماتها ووضعها على مسار الدول الناهضة مرة أخرى.سلوكه للخ
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