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 املعارضة املصرية واإلدارة األمريكية الجديدة 
 د ممدوح املنير 

بايدن املنتخب جون  األمريكي  الرئيس ي  دونالد    بفوز  للجدل  املثير  الجمهوري  نظيره  األمريكية من  الرئاسة  بمقعد 

ترامب تنّفس عدد من معارض ي النظام املصري الصعداء معتبرين أّن نجاح بايدن سيعني إعادة الحياة للمعارضة  

في البيت املصرية، في حين شكك آخرون في إمكانية حدوث تغيير في املشهد املصري بفوز الديمقراطيين بسدة الحكم  

األبيض. وبين هذا وذلك تدور النقاشات والسجاالت حول ممكنات التغيير في املشهد املصري مع التغير الحاصل في  

 واشنطن. 

 واقع املعارضة املصرية يف الداخل
ال يوجد في الداخل حاليا معارضة باملعنى السياس ي للكلمة بعد أن قام النظام بتكميم أفواه الغالبية الساحقة من 

 . (1) معارض ي النظام في الداخل واعتقل أو قتل الذي رفضوا الصمت اإلجباري 

ي انتقاد النظام رغم ما  ربما تكون املنظمات الحقوقية التي تحظى بدعم غربي هي التي لها هامش بسيط من الحرية ف

بإمكانية الحوار مع مسئولين أو سفراء  أّنها تحظى  بين الحين واآلخر، كما  يحمله ذلك من مخاطر تحدث أحيانا 

أجانب بما فيهم مسئولين من السفارة األمريكية، وهو ما يغضب النظام املصري الذي يحرص على منع أي تواصل  

جهات حقوقية بال لون سياس ي وما حدث مع املنظمة الحقوقية "املبادرة   بين مسئولين غربيين ومعارضين حّتى لو

مؤخرا يكشف عن فزع النظام من أّي حوار بين جهات معارضة لسياساته ومسئولين (  2) املصرية للحقوق الشخصية" 

 غربيين. 

 

حقوقية: منظمات ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وغالبهم من اإلسالميين،  ٧٠يوجد نحو - 1
 م١٤/١٢/٢٠٢٠، موقع ارفع صوتك، تاريخ التصفح معتقلو المعارضة في مصر أرقام كبيرة

من السفراء والدبلوماسيين األوروبيين، الذين زاروا مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  ١٣استعرضت المنظمة أوضاع حقوق اإلنسان في مصر مع    -  2
 ثالثة من قادتها ثم أفرج عنهم الحقا نتيجة إدانات دولية واسعة النطاق.وهو ما أغضب النظام وتسبب في اعتقال 
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 املعارضة املصرية يف الخارج
في الخارج من مختلف إلى   هناك عدد كبير من رموز املعارضة املصرية  االتجاهات لكن غالبيتهم الساحقة تحول 

 ناشطين على مواقع التواصل االجتماعي دون املشاركة في عمل سياس ي حقيقي يخدم القضية. 

تكتفي  يوليو أصبحت جميعها  الثالث من  انقالب  بعد  الخارج  في  تأسست  التي  والثورية  السياسية  الكيانات  حّتى 

 األخبار التي تحدث في مصر وليس أكثر من ذلك.بإصدار البيانات أو التعليق على 

وبحصر سريع لهذه الكيانات بناًء على معايشة شخصية طيلة السنوات املاضية لكيانات املعارضة  أمكن حصر  

كيانا في الخارج أو مبادرة تمثل مجموعات عمل، فضال عن الكيانات التي تمثل تجمعات ملصريين في   ١٥أكثر من  

 .3أوروبا وأمريكا 

هذه الكيانات جميعها وغيرها لم تنجح في توحيد صفوفها أو تبني مشروع للقضية املصرية يمثل ركيزة شعبية لها، 

كما أّنها لم تقدم حّتى جيال ثانيا من شباب املعارضة يمكنه إكمال الطريق. كما أّن جميع هذه الكيانات في الخارج  

لفتح ح األمريكية  اإلدارة  انتباه  في لفت  تنجح  ت لم 
ّ
املاضية وظل السنوات  في مصر طيلة  األوضاع  وار معها حول 

القضايا  اآلن مع  أكثر صعوبة  األمر  يجعل  ما  األمريكية وهو  السياسة  الخلفية لصانعي  الحدائق  داخل  تحركاتها 

ح الداخلية الكبرى مثل وباء كورونا والوضع االقتصادي والتي ستنشغل بها اإلدارة األمريكية وتجعل من الصعب فت

 حوار حقيقي معها. 

 اإلخوان املسلمون
رغم ترحيب اإلخوان املسلمين بفوز بايدن في بيان رسمي وطلبهم منه مراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، 

ملراجعة   األوان  آن  قد  بأنه  الجديدة  األمريكية  لإلدارة  نتوجه  املناسبة  "بهذه  قال:  حيث  البيان  نص  في  جاء  كما 

 

ن، البرلمان من هذه الكيانات في الخارج )ترتيب عشوائي( على سبيل المثال ال الحصر: جماعة اإلخوان المسلمين وحزبها السياسي، المكتب العام لإلخوا  -3
إعالن   اإلسالمية، مجموعة  الجماعة  بالخارج،  الجبهة المصري  المصري،  الثوري  المجلس  الشرعية،  لدعم  الوطني  التحالف  القاهرة،  بيان  بروكسل، مجموعة 

 ة، حزب الغد الوطنية، مجموعة العمل الوطني، الحركة المدنية الديمقراطية، مبادرة وطن للجميع، حركة قادرين، مجموعة الحكومة الموازية، تّيار األم
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ومسا  دعم  حق سياسات  في  وانتهاكات  جرائم  من  العالم  حول  املستبدة  األنظمة  ترتكبه  وما  الدكتاتوريات،  ندة 

 الشعوب". 

وتابعت: "أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة واالكتفاء ببناء عالقاتها مع مؤسسات االستبداد  

. إال أّنه ال ُيتوقع أن يحدث تغير  (4) التاريخ"  الحاكمة، ستكون اختيارا في غير محله، ووقوفا على الجانب الخاطئ من

 .(5)   في موقف البيت األبيض من اإلخوان كجماعة دينية أو كأحد القوى الرئيسية للمعارضة املصرية

التنظيم ومنع   تنظيم اإلخوان املسلمين فعاليته من قبل السيس ي وفي نفس الوقت السيطرة على أعضاء  فإفقاد 

و اإلرهاب هي حالة نجاح أمنية للنظام، فضال من خوف التنظيم ذاته من فزاعة التصنيف تحولهم ألعمال العنف أ

 . (6)  كتنظيم إرهابي

كل هذا يجعل التنظيم بوضعه الحالي مفتقد الفاعلية والتأثير في املشهد املصري، وكذلك مع كثرة الضربات األمنية   

ب املرشد العام لإلخوان والرجل األّول بها حاليا د محمود املتالحقة له دون ضابط أو رابط وكان آخرها اعتقال نائ 

 .(7)  عزت

وبالتالي ال يوجد ضرورة أمريكية تجعله يعيد تقييم التعامل مع اإلخوان أو فتح نافذة للحوار معهم كقوة رئيسية  

ما ليس مقبوال  باملعارضة، خصوصا بعد الخطاب النّدي الذي تعامل به الرئيس مرس ي رحمه هللا مع األمريكان وهو

 

 م.١٧/١٢/٢٠٢٠، وكالة األناضول، تاريخ التصفح "اإلخوان": ندعو إدارة بايدن لمراجعة "سياسات دعم الدكتاتوريات" - 4
  ٢٠١٣بيان لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس باسم رئيسها الجمهوري "إد رويس" والعضو الديمقراطي "إليوت إنجل" في الخامس من يوليو  استعرض  -  5

لديمقراطي لتحول احول األوضاع في مصر جاء فيه" إخفاق جماعة اإلخوان المسلمين في فهم الديمقراطية، يجب على الجيش والحكومة االنتقالية الراهنة تبني ا
 عن طريق إشراك الشعب في كتابة الدستور، إن ما حدث في مصر ليس انقالبًا وإنما تطور ديمقراطي.

ل الدور المرسوم في تقرير سبق نشره عن اإلخوان المسلمين، تحّدثت عن الدور الوظيفي الذي يلعبه تنظيم اإلخوان المسلمين للغرب وبالتالي يظل يتحرك داخ  -6
 . رابط التقريرد التنظيم غير ذلك، له حتى لو أرا

 م. ١٣/١٢/٢٠٢٠فح ، بي بي سي، تاريخ التصالقبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة اإلخوان المسلمين - 7
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وال مستساغا لدى واشنطن وال يمكنها أن تخاطر بإعطاء فرصة جديدة لإلخوان للبروز من جديد وقلب الطاولة مرة 

 أخرى.

 حوارات املعارضة املصرية مع اإلدارة األمريكية
ت املعارضة املصرية طيلة السنوات املاضية منذ  

ّ
ية املتعاقبة وكان م بعيدة عن الحوار مع اإلدارات األمريك  ٢٠١٣ظل

ٌجل هذ اللقاءات في مستوى زيارات ألعضاء بالكونجرس األمريكي أو سفراء ومراكز األبحاث أو منظمات حقوقية  

 دون اقتراب حقيقي من حوار فاعل مع صانعي القرار األمريكي.

ة وكانت املعارضة كان الحراك في الشارع املصري عاليا بدرجات مختلف  ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤رغم أّنه طيلة أعوام  

تنسق فيما بينها جيدا، كما أّن البيت األبيض كان يقوده أوباما ونائبه جون بايدن الرئيس األمريكي املنتظر، ورغم  

ت 
ّ
هذه الوضعية الجيدة التي يمكنها أّن تؤسس لعملية تفاوضية أو نقاش بين الطرفين إلى أّن اللقاءات والزيارات ظل

 يقي ملتخذ القرار األمريكي. بعيدة عن مراكز الثقل الحق

 ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: 

عدم رغبة واشنطن في إغضاب القاهرة فاملصالح االستراتيجية بينهما ال يمكن تهديدها بلقاءات غير محسوبة   -١

باما النتائج مع املعارضة، بغض النظر عمن يحكم البيت األبيض جمهوري أم ديمقراطي. فوزير الخارجية في إدارة أو 

 (8)جون كيري قال عن الثالث من يوليو نصا "إن الجيش املصري "استعاد الديمقراطية" حين عزل مرس ي"

هذا املوقف السلبي من الديمقراطية املصرية لم يكن على مستوى البيت األبيض فحسب والذي قد ُيفهم ذلك منه  

مجلس  في  األغلبية  لهم  كانت  الذين  "الديمقراطيون"  حتى  ولكنه  األوسط  الشرق  في  أمريكا  مصالح  العتبارات 

 

 م.١١/١٢/٢٠٢٠، الجزيرة نت، تاريخ التصفح مصر تعتبر تصريحات ماكين خرقاء ومرفوضة -8
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مصر في  حدث  ما  كذلك  وصفوا  أوباما  إدارة  أثناء  األمريكي  تطور   الكونجرس  بل  عسكري  انقالب  "ليس  بأّنه 

 . (9) ديمقراطي" ومن رفضوا وقف املساعدات العسكرية ملن طالبوا بذلك كانت األغلبية من الديمقراطيين 

إال أّنها افتقدت للمشروع الواضح املعالم   ٢٠١٣يوليو    ٣رغم زخم الحراك وحيوية املعارضة في السنين األولى بعد    -٢

 برا عن رؤيتها للتغيير واتسم حراكها بالعشوائية ورد الفعل. الذي يمكن أن يكون مع

خوف املعارضة وقلة خبرتها في التعامل مع الحكومات واألنظمة األجنبية سبب آخر؛ فمعارضة املنفى لم يكن أمرا   -٣

 معتادا لدى املصريين، كما أّن الخوف من التخوين والعمالة كان وال يزال له هواجسه لدى املعارضة. 

 قف الرئيس األمريكي بايدن من الديمقراطية واملعارضة يف مصرمو
حتى نفهم جيدا مدى قابلية جون بادين وإدارته للحوار مع املعارضة املصرية،من املهم التعرف على مواقفه ورؤيته 

 سنوات.  ٨للحالة الديمقراطية في مصر، خاصة وقت شغله منصب نائب الرئيس األمريكي أوباما طيلة 

م وصف مبارك بالديكتاتور وكان رافضا كذلك لفكرة تنحيه عن الحكم ٢٠١١ايدن رفض في أثناء ثورة يناير  جو ب  -١

 . (10) وكان يرى ضرورة أن يتم هذا بشكل تدريجي 

م الى ٢٠٠٩حدث االنقالب العسكري ومذبحة رابعة وغيرها من املذابح في عهد جو بايدن نائب الرئيس أوباما من   -٢

 م.٢٠١٧

ربّما كان التصريح األشهر لجون بايدن في الشأن املصري هو ما قاله في تغريده له في يونيو املاض ي "أخيرا عاد    -٣

ن املصري لحمله عالمة احتجاج، إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء يوما في السج  ٤٨٦محمد عماشة إلى وطنه بعد  

مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائالتهم أمر غير مقبول ال مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور 

 

عضوًا من   ٨٦م، حيث ُأجهض الطلب بعد رفض  ١٤/١٢/٢٠٢٠، حذيفة حامد، عربي بوست، تاريخ التصفح  قراءة في السياسة األمريكية تجاه مصر  -9
 صوتًا مؤيدًا لقرار وقف المساعدات.  ١٣مجلس الشيوخ وقف المساعدات العسكرية، في مقابل 

 م.١٤/٢١/٢٠٢٠، الجزيرة نت، تاريخ التصفح أبرز مواقف بايدن تجاه مصر -10
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لترامب" الدعاية    (11)املفضل  حملة  من  جزء  البعض  فاعتبره  التصريح  هذا  مغزى  حول  التفسيرات  كثرت  ولكن 

 ابية لكسب أصوات العرب واملسلمين فالسيس ي يحظى بكراهية واسعة النطاق ليس في مصر فحسب. االنتخ 

في حين اعتبره آخرون يتحدث عن ملف حقوق اإلنسان تحديدا. وال أرى إشكالية في الجمع بين الرأيين فهو جزء من 

جسيمة للحريات في مصر؟ وهو كذلك  الدعاية االنتخابية فأين كان بايدن طيلة السنوات املاضية من االنتهاكات ال

اهتمام بملف حقوق االنسان الذي يحرص الديمقراطيون على إعطاء طابع إنساني أخالقي لسياستهم ما دام ال 

 يتعارض مع مصالحهم العليا. 

هذا املوقف من الديمقراطية املصرية أو حديثه عن معارضين مصريين يجعلنا نؤكد على أّن االستراتيجية ستظل 

 هي من حصر العالقة باملعارضة املصرية في امللف الحقوقي واإلنساني دون السياس ي.كما 

 حوار املعارضة مع واشنطن بين الفرص والتهديدات 
كل تهديد الستقرار النظام في مصر هو فرصة للمعارضة للتقدم لألمام، لكن مع استقرار الوضع السياس ي للنظام،  

سنوات أفقد املعارضة أي أوراق ضغط يمكنها املساومة بها وبالتالي ليس  فضال عن توقف الحراك الثوري منذ عدة

هناك مبرر أمريكي ملمارسة الضغوط على مصر أو للحوار مع املعارضة. أيضا الحوار بين طرفين يقتض ي تحقيق 

لتحقي  تفاوضية  يؤسس معها عالقة  لبايدن حتى  املصرية  املعارضة  الذي ستمنحه  فما  للطرفين معا،  ق مكاسب 

 الديمقراطية املصرية وتدفعه للتخلي عن السيس ي؟ 

فهو حاليا يقوم بدور حيوي إلسرائيل سواء في التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني أو في السيطرة على الحدود مع 

 قطاع غزة أو بالعمليات املسلحة ضد امليليشيات املنتشرة في سيناء. 

يس ي للقيام بهذا الدور في خنق قطاع غزة واملقاومة؟؟  بكل تأكيد هل تستطيع املعارضة أن تقدم نفسها كبديل للس

 ال. 

 

 راجع المصدر السابع. -11
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هل ستقبل تل أبيب وأبوظبي والرياض بالتخلي عن السيس ي وال يستخدمون نفوذهم في واشنطن خاصة مع اللوبي  

يا استقرار الصهيوني املتوغل في دوائر صنع القرار األمريكي ملنع أي حوار مع املعارضة املصرية قد يهدد ولو شكل

 (12)   النظام العسكري في مصر؟ 

 الوضع االقتصادي
الحالة  هو  له  الداعمة  الدوائر  جميع  قلق  سيثير  والذي  حاليا  النظام  الستقرار  املهدد  الوحيد  العنصر  إّن 

على  االقتصادية  األزمة  انتشالها منه، نظرا لضغط  الخليج  أو  على واشنطن  يصعب  والتي  املتداعية  االقتصادية 

. حيث يصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام املالي الحالي  الجمي
ً
  ٤٣٢إلى نحو    ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ع حاليا

 . (13)  مليار دوالر أميركي( ٢٧.٥مليار جنيه )

" إلى  الخارجي  الدين  بنهاية يونيو  ١٢٣.٥كما وصل حجم  بنهاية يونيو   ٤٣.٢، مقابل  ٢٠٢٠مليار دوالر  مليار دوالر 

%، وبمتوسط سنوي للزيادة بالدين الخارجي ١٨٦مليار دوالر خالل سبع سنوات بنسبة نمو    ٨٠.٣فاع  ، بارت٢٠١٣

 . (14) مليار دوالر خالل السنوات املالية السبع املاضية" ١١.٥

إذا أدى هذا الوضع االقتصادي املتردي لحالة فوران غضب لدى الشارع املصري وبدأ النظام يفقد سيطرته على 

ها فقط ستشعر دوائر صنع القرار في واشنطن والغرب بالقلق وتبدأ في البحث عن بدائل للنظام األوضاع، عند

سواء من داخله أو من خارجه وفي ظّل حالة السيولة املتوقعة وقتها، يمكن ملعارضة ذكية وموحدة وقوية أن تدير 

 ال يكون تابعا في مواقفه.  حوارا تفاوضيا مع الغرب ال يتنازل عن مصالح الوطن ومبادئه وفي نفس الوقت 

 

 م ١٢/١٢/٢٠٢٠المعهد المصري للدراسات، تاريخ التصفح  ،"ما بعد كورونا: حدود الدعم السعودي واإلماراتي للنظام المصري"أنظر: ممدوح المنير،  -12
 م ١٥/١٢/٢٠٢٠، اإلندبندنت العربية، تاريخ التصفح مليار دوالر لسد عجز الموازنة في عام كورونا ٢١مصر تقترض  -13
 م.١٢/١٢/٢٠٢٠الر، ممدوح الوالي، المعهد المصري للدراسات، تاريخ التصفح مليار دو  ١٢٤الدين الخارجي المصري يتخطى  -14
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تأتي فقط  فالفرص  نفسها من جديد،  بناء  إعادة  دون  املتفرجين  في مقاعد  املعارضة  تظل  أن  يعني  ذلك ال  لكن 

أكبر  مكاسبها  ندية وكانت  أكثر  التفاوض  على  قدرتها  كانت  كلما  قوية  املعارضة  كانت  ما 
ّ
وكل القتناصها  للجاهزين 

 للوطن.  

 خاتمة:
نها من أن تكون العبا فاعال في الداخل املصري وال خارجه. -١

ّ
 املعارضة املصرية حاليا ال تملك أي أوراق ضغط تمك

فقدت املعارضة، بسبب فشلها، الكثير من حلفائها وتحولت الشراكة بينهم من شراكة سياسية الى ملف إنساني  -٢

 واجدهم. يتعلق بتوفيق أوضاعهم القانونية واملعيشية في أماكن ت

اإلدارة األمريكية ستنشغل بمشاكلها الداخلية خاصة األزمة االقتصادية وتداعيات وباء كورونا وخارجيا ستكون   -٣

معركتها مع الصين وروسيا وإعادة عالقاتها مع االتحاد األوروبي في قمة أولوياتها، في حين سيظل االهتمام بالشرق 

 لهم إال بالقدر الذي يمكنها من معالجة أزمتها االقتصادية الحالية. األوسط ثانويا وفق املعطيات الحالية، ال

للمعارضة في عالقتها باإلدارة األمريكية بقيادة بايدن سيكون في ملف حقوق اإلنسان  -٤ االختراق الوحيد املتوقع 

 وبشكل انتقائي وشكلي أكثر منه منهجي وإنساني. 

ريقه، فهؤالء ال يحترمون سوى األقوياء وال يتحركون سوى لحماية  من الصعب أن تلفت املعارضة انتباه بايدن وف  -٥

 مصالحهم. 

على   -٦ حرصت  وإّن  معه  االستراتيجية  للعالقات  نظرا  الحالي  املصري  للنظام  منحازة  ستظّل  األمريكية  اإلدارة 

 مهاجمته إعالميا في ملف حقوق اإلنسان إلعطاء طابع أخالقي لتحركاتها. 

يمقراطيين للبيت األبيض كانت الخيارات دائما داعمة للديكتاتورية املصرية حماية ملصالحها  في تاريخ قيادة الد   -٧

 ومتحفظة فقط في ملفات حقوق اإلنسان وبشكل انتقائي من غير اإلسالميين. 

الحالة    -٨ هي  وتبّني مشروعها  خلفها  الجماهير  حشد  وتستطيع  واضح  لها مشروع  التي  القوية  املنظمة  املعارضة 

التي ستجبر واشنطن على الجلوس على طاولة واحدة للتفاهم والبحث عن تفاهمات، غير ذلك ستظل الوحي دة 
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تحركات املعارضة دائما في الحدائق الخلفية لإلدارة األمريكية مثل مراكز األبحاث والجامعات واللقاءات مع بعض  

 النواب املتعاطفين مع الحالة املصرية. 

ة في أّي حوار بين املعارضة املصرية وصانعي القرار في واشنطن هي كيف نصل إلى ستظل حالة النجاح الحقيقي  -٨

معادلة ال تتنازل فيها املعارضة عن مبادئ ومصالح الوطن العليا وفي نفس الوقت يطمئن األمريكان على أّن مصالحهم 

 في املنطقة غير مهددة. 

 في  وهي االستراتيجية التفاوضية التي يربح فيها الطرفان وليس 
ً
أحدهما فحسب ورغم أّن هذه العملية تحتاج تعادال

في التوقيت  أّن عبقرية األداء السياس ي واملناورة والتموضع  بها، إال  يفوز الطرفان   على األقل حتى 
ً
تقاربا القوى أو 

حدت واملكان املناسب كافين بإذن هللا لتعويض كافة الضعف لدى املعارضة إن خلصت النوايا وارتفعت الهمم وتو 

 الصفوف.

ما نجحت املعارضة في    -٩
ّ
يجب على املعارضة أّن تركز على هامش الحركة الوحيد املحتمل مع اإلدارة األمريكية وكل

التقدم. وملف  بمزيد من  لها  بناء شبكة عالقات ومواقف تسمح  استطاعت  كلما  امللف  في هذا  نجاحات  تحقيق 

امللف تؤيدها فيه منظمات دولية حقوقية عديدة وهو ملف   حقوق اإلنسان هو فرصة للطرفين فاملعارضة في هذا

العليا مع مصر وفي نفس   يؤثر على مصالحهم  أّنه امللف املفضل لدى الديمقراطيون ال  محايد وغير مسيس كما 

 الوقت يظهرهم بطابع إنساني أخالقي يحرصون عليه. 

التركيز عليه في الفترة القادمة من ق تم  بل املعارضة فيمكن تحقيق نجاحات حقيقية فيه  وبالتالي هذا امللف إذا 

 للشعب وللمعارضة ولألمريكان أنفسهم وهذه هي الحالة النجاح التي يمكن السعي فيها خالل الفترة القادمة. 

بطبيعة الحال ليس معنى هذا هو تجاهل قضية التغيير السياس ي أو الديمقراطية ولكن هذه امللفات تعتمد بعد هللا 

املعارضة ذاتها وقدرتها على حشد الشعب خلفها وغالبا لن تطرح على مائدة النقاش إال إذا كان هناك تهديد على قوة  

حقيقي لبقاء النظام تقابله على الضفة األخرى معارضة قوية موحدة، يحتشد الشعب خلفها؛ وبغير ذلك، يظل 

 امللف الحقوقي هو املمكن حاليا في ظل األوضاع الراهنة. 
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