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االنتقال الديمقراطي في مصر ما بعد الربيع العربي
(بحث في محددات الداخل والخارج )
* أ .محمد عبد الرحمن حمد
مستخمص
ىدفت الورقة إلى تشخيص العديد مف األسس والمرتكزات النظرية الالزمة لتجسيد مسيرة االنتقاؿ
الديمقراطي في مصر كما استعرض الورقة اآلليات التي تساىـ في االنتقاؿ الديمقراطي المنشود  ،كاالحتكاـ إلي
شرعية دستور ديمقراطي ،والمشاركة السياسية والمواطنة كأساس لمحقوؽ والواجبات ودور مؤسسات المجتمع

المدني وأخري في تفعيؿ أدوات العمؿ الديمقراطي مف البيئة الداخمية ودور البيئة الخارجية مف البيئة العالمية
وكذلؾ الدوؿ الكبرى مثؿ الواليات المتحدة بغية االنتقاؿ الديمقراطي المطموب كما تناوؿ الورقة معيقات االنتقاؿ
الديمقراطي مف البيئة الداخمية والخارجية وقد تأسست أىمية الورقة أيضا عمى تناوليا لعنصر ميـ وجديد يمكف

أف يحدث نقمة في عممية االنتقاؿ الديمقراطي في المنطقة العربية وىو موضوع الثورات العربية األخيرة في العاـ
 2011ولما ليذه الثورات مف أىمية في العقد الجاري وربما تحدث آثار ايجابية الحقة في المستقبؿ .

تأسست الفرضية األساسية لمورقة عمي أف االنتقاؿ الديمقراطي في مصر سيبقى شكمياً إذا افتقر عناصر

البيئة الداخمية متمثمة في النظاـ و المجتمع إلي قناعة النخب الحاكمة بضرورة وراىنية االنتقاؿ نحو الديمقراطية
واف ذاؾ اإلنتقاؿ الديمقراطي وسيواجو بتعثرات كثيرة إذا افتقر إلى المضموف القادر عمى تغذية المرتكزات
األساسية لمتحوؿ الديمقراطي وعمي أساس أف عممية االنتقاؿ الديمقراطي في األساس ىي رىيف البيئة الداخمية
فال يمكف لمخارج أف يحقؽ ذلؾ االنتقاؿ المنشود في مصر وكذلؾ تأسس الورقة عمي جممة مف التساؤالت

المنبثقة عف المشكمة الورقة ،توضح بمجمميا العالقات االرتباطية بيف الجوانب الرئيسية التي تدفع باالنتقاؿ
الديمقراطي مف البيئة الداخمية والخارجية ومناقشتيا في النموذج المصري .

أخي ًار ،خمصت الورقة إلى جممة مف االستنتاجات يتمثؿ أبرزىا ،إف عممية االنتقاؿ الديمقراطي مف البيئة

الداخمية ىي األشد تأثي ًار في مصر واف مصر تمر بمراحؿ انتقالية آخذة في الشد والجذب

مما أدى إلى تعثرت

عممية االنتقاؿ الديمقراطي وقد خرج ت الورقة بعدد مف التوصيات يتمثؿ أىميا في أف النيج الديمقراطي ىو
النيج األنسب لمدولة المصرية في سبيؿ حؿ اإلشكاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

________________
* حماضر بكلية االقتصاد ـ قسن العلوم السياسية جاهعة القضارف
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This paper aims to address many of the theoretical bases and pillars necessary to
reflect the process of democratic transition in Egypt , Also, the paper reviewed the
mechanisms that contribute to the desired democratic transition, in the activation of
tools of Democratic Action of the internal environment and the role of the foreign
bodies of the global environment as well as great countries like the United States in
order to required democratic transition . The paper also, addressed the obstacles to the
democratic transition of the internal and foreign environment. The paper importance
is based, also, on its addressing to an important and new component can make a
difference in the democratic transition in the Egypt, that is the subject of recent
Arabic revolutions in 2011, because of the importance of these revolutions in the
recent decade, and the positive effects can take place in the future.
The paper is based on a number of hypotheses. The chief hypothesis of the paper
is based on that the democratic transition in Egypt will remain formal if it lack the
internal environmental elements represents in system and society and the conviction
of ruling elite of the necessity and timely transition toward democracy and that
democratic transition will be faced with great obstacles if lack the content able to fuel
basic pillars of democratic transition, on basis that the democratic transition in fact is
related to internal environment, so, that desired transition Egypt could not be
achieved from abroad. The research, also, based on a group of questions emerged
from the paper problem, commonly explain the whole connectivity relations between
the key aspects that move the democratic transition from internal and external
environment and discuss it in model of Egyptian .
The paper concludes to a number of conclusions, most important of them, that
the process of democratic transition from the internal environment is the most
influential in the Egypt . The Egypt are undergoing transitional stages, pushing and
pullin, leading to the stumbled of process of democratic transition in Egypt.
The paper concluded with a number of recommendations, most important of
them is that the democratic system is the most suitable system for the Egypt country
to resolve the political, economical and social problems.
:كممات مفتاحيو
 مصر،  الربيع العربي، االنتقاؿ
: مقدمة
تركز الورقة عمي تفاعالت البيئة الداخمية في دراسة الثورة المصرية وامكانية االنتقاؿ الديمقراطي و

ُّ ُتستمد الورقة بعضاً مف أىميتيا مف حقيقة أف الديمقراطية في العالـ العربي ت
عد مف أبرز مطالب البيئة الداخمية
في محاولة إيجاد صيغة لمحكـ ألف عنصر المشاركة وموضوع التعددية السياسية واالنتقاؿ إلي الديمقراطية ليا
 كما أف البيئة الداخمية في دولة مصر تعاني مف اختالالت كبيرة في مجاؿ، عالقة مباشرة بالتنمية الشاممة

الحكـ وصيغو وبالتالي أصبح مطمب الديمقراطية مف البيئة الداخمية أكثر إلحاحًا في التفعيؿ عمى مدى التاريخ

المعاصر لمدولة المصرية وتتأسس أىمية الورقة أيضا عمى تناوليا لعنصر ميـ وجديد يمكف أف يحدث نقمة في
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عممية االنتقاؿ الديمقراطي في الدولة المصرية وىو موضوع ثورات الربيع العربي في العاـ

 2011ولما لمثورات

مف أىمية في العقد الجاري و الحقة في المستقبؿ والسيما الثورة المصرية .

يتمثؿ اليـ البحثي لمورقة في أف دواعي التغيير ،ودوافع اإلصالح في الدولة المصرية جاءت نتيجة لمجموعة
مف المتغيرات والمستجدات المرتبطة بتفاعالت داخمية وأخرى وثيقة الصمة باالنتقاالت اإلقميمية والدولية كما أف
تطبيؽ روح الديمقراطية ال يعني االكتفاء بترديد الشعارات والرموز دوف النفاذ إلى جوىرىا وما يحدث في العالـ

العربي منذ العاـ  2011وحتى  2015مف حراؾ ثوري يرجع في األساس في زيادة الطمب االجتماعي عمى

الديمقراطية والتحرر مف الحكـ التسمطي الذي جثـ عمي المنطقة العربية وفي الحالة المصرية .موضع الدراسة .
طواؿ ما بعد االستقالؿ والنتائج الكارثية التي ترتبت عمي بقاء تمؾ األنظمة التسمطية و لكؿ ما سبؽ تصبح
إشكالية الورقة في اإلجابة عمي السؤاؿ الرئيسي التالي ىؿ تنجح المحاوالت مف الشعب والنظـ المصرية ما بعد

ثورة  2011في قياـ نظاـ ديمقراطي في مصر أـ ىؿ تؤثر ق اررات  30يونيو  2013نياية لالنتقاؿ الديمقراطي
المنشود عقب ثورة  25يناير ؟
تيدؼ الورقة إلى مناقشة األسس والمرتكزات النظرية مف خالؿ طرح صمويؿ ىنتغتوف لالنتقاؿ الديمقراطي في

البيئتيف الداخمية والخارجية لمديمقراطية لضماف نجاحيا لتشكؿ بيئة ديمقراطية وكذلؾ فشميا بمناقشة عوائؽ البيئة
الديمقراطية داخمياً وخارجياً والتي يمكف االعتماد عمييا بالنظر إلييا كحاالت قياس في االنتقاؿ الديمقراطي في

حالة الثورة المصرية والتي يمكف تعميـ نتائجيا عمي الدوؿ العربية وذلؾ مف خالؿ مدى فعالية النظاـ والمجتمع

المصري عمي ضوء واقع البيئة الداخمية والخارجية في الوصوؿ إلى نظاـ حكـ ديمقراطي وعمى اعتبار أف

االنتقاؿ الديمقراطي الحقيقي ال ُب َّد وأف يأتي التوجو إليو ،ليس فقط مف النظاـ فحسب ،بؿ مف أفراد المجتمع كما
تشتغؿ الورقة عمي الثورة المصرية التي تمثؿ النمط االحاللي في االنتقاؿ الديمقراطي إلبراز وتوضيح نتائج ىذه
الثورة في تحقيؽ االنتقاؿ أو التعثر واالنتكاس نحو الحالة التسمطية .

أف الورقة تتأسس عمي فرضية رئيسية مفادىا أف االنتقاؿ الديمقراطي في الدولة المصرية سيبقى شكمياً إذا افتقر

قناعة النظاـ و المجتمع بضرورة وراىنيو االنتقاؿ نحو الديمقراطية واف ذاؾ االنتقاؿ الديمقراطي سيواجو بتعثرات

كثيرة إذا افتقر إلى المضموف القادر عمى تغذية المرتكزات األساسية لمتحوؿ الديمقراطي كالمشاركة السياسية

والدستور الديمقراطي والحريات األساسية وقياـ مجتمع مدني وتحوؿ الديمقراطية إلي قيمة اجتماعية وعمي أساس
أف عممية االنتقاؿ الديمقراطي في األساس ىو رىيف البيئة الداخمية فال يمكف لمخارج أف يحقؽ ذلؾ االنتقاؿ

المنشود في الدوؿ العربية .

يشكؿ منيج تحميؿ النظـ االقتراب المنيجي لمبحث لكونو أكثر المناىج استخدامًا في دراسة النشاط السياسي،

بيدؼ تتبع جدية النظـ السياسية المصرية  ،في ترسيخ االنتقاؿ الديمقراطي مع التعرؼ عمى المؤشرات التي

توضح ذلؾ مف خالؿ العناصر التي يتكوف منيا النظاـ والممثمة بمػدخالت النظاـ ،وعممية االنتقاؿ ،إضافة إلى
المخػرجات باإلضافة إلي عديد مف المناىج وفي أدواتيا المنيجية حاولت الورقة أيضا اإلفادة مف أدبيات االنتقاؿ

الديمقراطي أو عمـ االنتقاؿ الذي يبحث أسباب االنتقاؿ الديمقراطي و كيفيات حدوثو والمسارات التي يمكف أف
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يتحرؾ عبرىا االنتقاؿ وما إذا كاف يتحرؾ نحو الترسيخ الديمقراطي أـ يتجو صوب نيايات أخرى .ضمف
المداخؿ النظرية التي حاولت تفسير االنتقاؿ الديمقراطي وصياغة نظريات سببية تعتني بتحديد العوامؿ

والمتغيرات المستقمة التي تشكؿ أسباب االنتقاؿ وديمومة الديمقراطية .أفادت الورقة خصوصاً مف التمييز الذي
اقترحو صمويؿ ىنتجتوف بيف أربعة أنماط لالنتقاؿ الديمقراطي :

نمط التحوؿ  :وفيو تتـ عمميات االنتقاؿ الديمقراطي بمبادرات مف النظاـ التسمطي

نمط التحوؿ اإلحاللي  :وفيو تنتج عمميات االنتقاؿ عف طريؽ مبادرات مشتركة بيف النخب الحاكمة والنخب

المعارضة.
نمط اإلحالؿ  :حيث يجري االنتقاؿ أساسا بفعؿ ضغوط المعارضة الشعبية أو االنتقاؿ مف األسفؿ
نمط التدخؿ الخارجي  :حيث يحدث االنتقاؿ إما بفعؿ ضغوط أو بفعؿ تدخؿ خارجي مباشر.

عمي اعتبار أف االنتقاؿ في الحالة المصرية تـ بفعؿ ضغوط شعبية ستتناوؿ الورقة محاوالت االنتقاؿ الديمقراطي

وفقًا لمنمط االحاللي "الثوري" .

تستخدـ الورقة العديد مف المصطمحات وتعتمد مصطمح الثورة كأحد ىذه المصطمحات واف الثورة بالتعريؼ ىي

مقدمة لعممية تغير جذرية شاممة تستتبع إعادة صياغة كاممة لكؿ العالقات والتوازنات التي سادت بيف فئات

المجتمع وطبقاتو وشرائحو بما يسفر عف صعود جماعات وىبوط أخري واعادة رسـ الخرائط المجتمعية وتصحيح
االختالالت لمصمحة البعض الذيف قاموا بالثورة مف اجؿ إنصافيـ واسترداد حقوقيـ أو حتى فرز خريطة

ومساحات جديدة تماما النتشار القوة السياسية واعادة التوزيع لمصادرىا وركائزىا عمي نحو مختمؼ فيما يتمسؾ
البعض بمصطمح انتفاضة عمي أف ما حدث في الدوؿ العربية ليس بثورة مكتممة  ،وانما ىو انتفاضة في حالة
صيرورة قد تؤدي إلى ثورة ،إذا حققت الدوؿ العربية تغيي ار جذريا في بنية النظاـ إلي غير ما رجعة إلي النظاـ
القديـ وقد فضؿ الورقة استخداـ مصطمح الثورة الف ما حدث مف تغيير إلي

 2015ـ في بعض الدوؿ العربية

يعد تغيي اًر كبي اًر مع استخداـ محدود لمصطمح انتفاضة لإلشارة إلي بداية تحرؾ المجتمعات العربية إلزاحة النظاـ
ومع األخذ في االعتبار أف الثورة تحتاج إلي فترة زمنية ليست بالقصيرة حتى تحقؽ أىدافيا عمي نحو تسمية

الثورة الفرنسية التي أخذت عشرات السنيف لموصوؿ ألىدافيا .

أيضا استخدمت الورقة مصطمح "الربيع العربي" وقد استخدـ مفيوـ الربيع لوصؼ اليبات المطالبة بالتغيير
السياسي وذلؾ منذ عاـ  1848حيث حصؿ ما يسمي بربيع الشعوب في أوربا والذي بدأ في بولونيا عاـ 1846
وقد أسيمت تمؾ الثورات بدور بارز في نشر الفكر الميبرالي المنادي بمزيد مف الحريات وقد استخدـ مصطمح

الربيع العربي أوؿ مرة في القرف الحادي والعشريف في عاـ

 2005في مقالة نشرىا احد األمريكييف مف

المحافظيف الجدد في جريدة سياتؿ تايمز في

 27مارس  2005ثـ اتسعت دائرة تداولو إعالميا مع اندالع

الثورات التونسية والمصرية والميبية أوائؿ عاـ

 2011والف ما حدث في العالـ العربي .ككؿ .أمر لـ تشيده

المنطقة مف قبؿ وبالذات فيما يخص التحرؾ عمي نحو متسارع مف الشعوب العربية وما تـ انجازه في ىذه الفترة
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الوجيزة مف سقوط رؤساء دوؿ وتغيير استخدمت الورقة في أجزاء منيا وصؼ ما حدث في العالـ العربي "بالربيع
العربي" عمي نحو ما حدث في أوربا .

ستحاوؿ الورقة تتبع مسار الثورة المصرية لقياس حاؿ االنتقاؿ الديمقراطي أو االرتداد الديمقراطي بالعودة لمنظاـ
التسمطي و البد مف التوقؼ أماـ تاريخيف رئيسييف قبؿ أف نقترب مف المعضالت السياسية واألمنية بعد

30

يونيو ألف لكؿ منيما داللتو الخاصة ىما  25يناير  2011و 30يونيو .2013
مصر ما قبل  25يناير 2011

كانت البيئة الداخمية المصرية مييأة بدرجة أو بآخري النفجار وشيؾ بحكـ توفر جممة مف ظروؼ سياسية
واقتصادية مركبة كاف أخطرىا " قضية التوريث " في الحالة المصرية كما الميبية واليمنية ولممفارقة كانت البمداف
الثالثة في مقدمة الدوؿ التي اشتعمت فييا الثورات العربية وفي الحالتيف المصرية والميبية كشفت عف حقيقة
الوريث الذي يتـ تسويقو عمي انو إصالحي معتدؿ حيث وقؼ الوريث في الحالتيف المصرية والميبية مع قمع

المحتجيف ىذا باإلضافة إلي أف الرؤساء اآلباء قضوا في الحكـ سنيف عدة في مصر استمر حكـ مبارؾ إلي

 30سنة و  42سنة لحكـ الميبي القذافي و  33سنة لميمف مع العمـ باف المجتمعات العربية تمتاز بغمبة التكويف
الشبابي .

( )1

ومف حيث تركيز السمطة في مصر قبؿ الثورة ركز النظاـ السياسي القوة في السمطة التنفيذية إذ

سيطر الحزب الوطني الحاكـ عمي األقؿ عمي ثالثة أرباع المقاعد في مجمس الشعب ثـ ازداد ىذا التركيز في
عيد الرئيس حسني مبارؾ ،كما عززت حالة الطوارئ مف السمطة المطمقة لمرئيس مف خالؿ تمكينو بالتفويض
لوزير الداخمية مف تقييد حركة األفراد وتفتيش األفراد واألماكف والتصنت عمي المكالمات دوف إذف قضائي إضافة

إلي القيود المفروضة عمي وسائؿ اإلعالـ – باستثناء الموالية ليا – ثـ أف ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية
عمي نحو حاد ومستمر .

()2

كؿ ذلؾ وأكثر شكؿ بيئة داخمية مالئمة لقياـ الثورة المصرية
ثورة  25يناير 2011

في الخامس والعشريف مف يناير  2011انطمقت في مصر ش اررة لتفجر أوؿ ثورة شعبية رفعت في البداية
طا مف كممتيف  :عيش  ،حرية ثـ تطور إلى  :عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية ،كرامة إنسانية و اختار
ًا
شعار بسي ً

مكانا لمتجمع  ،فتعاممت معيـ السمطة في البداية بأساليبيا القمعية التقميدية مع كثير
المتظاىروف ميداف التحرير ً
مف المبالغة في العنؼ خاصة عندما خرجت دعوات مف المتظاىريف لالعتصاـ في الميداف  ،ونجحت بالفعؿ
في إخالئو بالقوة واستخدمت الشرطة عمى مدى أياـ

العشوائي واإلخفاء القسري وفي صباح الجمعة

 25و  26و  27يناير كؿ صنوؼ العنؼ واالعتقاؿ

 28يناير والتي أعمنيا المتظاىروف جمعة الغضب بدا األمر

وكأف أجيزة األمف قد سيطرت عمى الموقؼ وأنيا لـ تكف أكثر مف مظاىرات احتجاجية اختار منظموىا يوـ 25
احتجاجا عمى أساليبيا القمعية وساد شوارع القاىرة فترة الصباح ىدوء
عيدا لمشرطة لمتظاىر
يناير باعتباره ً
ً
مريب ،فقد كاف اليدوء الذي يسبؽ العاصفة التي انطمقت بكؿ عنفوانيا عقب صالة الجمعة ولـ تقتصر فقط
عمى ميداف التحرير في القاىرة ولكنيا امتدت لمعديد مف المياديف في محافظات مصر ،خاصة السويس
واإلسكندرية وحدث الصداـ الكبير مع قوات األمف  ،والذي حسمتو الجماىير لصالحيا حيث انيارت قوات األمف
5
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في مواجية الثوار ،وكاف قرار وزير الداخمية "حبيب العادلي" ومساعديو بإحداث الفراغ األمني الشامؿ في كؿ
أنحاء البالد.

()3

جاء قرار مبارؾ بنزوؿ القوات المسمحة إلى الشوارع في نفس اليوـ ولتبدأ وقائع التغيير حيث توحدت

الشعارات في "الشعب يريد إسقاط النظاـ" و"ارحؿ ارحؿ" ،وتوالت األحداث المعروفة في األياـ التالية ،ولعؿ
انتياء بإعالف عمر سميماف الذي كاف قد شغؿ منصب نائب رئيس
أبرزىا موقعة الجمؿ في  2فبراير  2011و ً
الجميورية قرار مبارؾ بالتخمي عف منصبو كرئيس لمجميورية  -وىذا حقو  -وتكميؼ المجمس األعمى لمقوات
المسمحة بإدارة شؤوف البالد وىذا بالقطع لـ يكف مف حقو لعدـ وجود أي سند لو مف الدستور أو القانوف  ،ولكف
ىذا ما حدث وىذا ما تقبمو الجميع في ذلؾ الوقت حيث فرحت الجماىير بذىاب مبارؾ وأسرتو وأرجأت التفكير
في المستقبؿ ولعؿ ىذا كاف ىو الخطأ األكبر الذي وقع في  11فبراير -2011والذي بدأ أنو يتكرر مرة أخرى

 25يناير  2011وانتيت في  11فبراير

يوما بدأت في
بعد  30يونيو  - 2013ىذا ما جرى في ثمانية عشر ً
اسخا عمى مدى  60سنة
إيذانا بانطالؽ ثورة شعبية نتج عنيا تصدع نظاـ سياسي ظؿ ر ً
مف نفس العاـ  ،وكاف ً
بما عرؼ بنظاـ يوليو  ،تـ خمع رأس النظاـ وأسرتو مف السمطة وابعاد معيتو األساسية وىز النظاـ ىزة عنيفة
ولكف دوف إسقاطو بجميع مكوناتو واف ما تـ إسقاط رأس النظاـ فقط  .وأدار المجمس العسكري بعد الثورة فترة

العممية االنتقالية غير أف العبرة تكمف في القوة السياسية المنظمة التي تكوف ليا تشكيالت قادرة عمي اتخاذ
الق اررات وعمي الفعؿ التنفيذي ليا وبيذا المعني يمكف النظر في أحداث ما بعد اإلطاحة بمبارؾ الف المشيد

السياسي بعد سقوط مبارؾ يدور حوؿ تبيف ما ىي القوة أو القوي السياسية التي ستتولى الحكـ منفردة أو
بالمشاركة.

()4

يالحظ أف القوات المسمحة التي تحركت في ىذا الشأف السياسي وىي القوة المنظمة األولي بعد ثورة

25

يناير ونسبة لعدـ االتفاؽ عمي قوي مدنية أو وجود قيادة واحدة أو متفؽ عمييا عمي رأس ثورة يناير فقد تشكمت

ىذه القوة مف المجمس العسكري إلدارة المرحمة االنتقالية و في ليمة

 12/11فبراير  2011اجتمعت كؿ سمطات

الدولة ومؤسساتيا في قبضة رجؿ واحد ىو المشير محمد حسيف طنطاوي القائد العاـ لمقوات المسمحة ووزير
 1968بمرسوـ ينص

ئيسا لممجمس األعمى لمقوات المسمحة  ،وىو كياف أنشأه عبد الناصر عاـ
الدفاع بصفتو ر ً
عمى أف يرأسو وزير الحربية "الدفاع"  ،ويصدر بتشكيمو قرار مف رئيس الجميورية وىو ما لـ يكف قد صدر حتى

ذلؾ الوقت و لكف المؤكد أف مبارؾ لـ يشأ أف يترؾ السمطة إال بعد أف يسمـ البمد إلى الجيش بصرؼ النظر عف
أية اعتبارات أخرى وقد كاف و الستكماؿ الشكؿ بادر رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة بإصدار مرسوـ
عاجؿ بتشكيؿ المجمس والذي اصطمح الناس عمى تسميتو بعد ذلؾ بالمجمس العسكري .

يمكف إرجاع المسار الذي اتخذتو مصر عقب تنحي مبارؾ إلي تولي المجمس االعمي لمقوات المسمحة مقاليد
األمور فييا إلي فترة انتقالية حددىا بست أشير أو إلي حيف إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية وتظير متابعة
المجمس االعمي إلي انو غير منشغؿ بإجراءات التمييد إلقامة حكـ ديمقراطي في مصر يستمد شرعيتو مف
الثورة ثـ أف المجمس ومف منطمؽ حرصو عمي مصالحو و مكانتو التي ال يريد المساس بيا ولضماف ضبط
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إجراءات المرحمة االنتقالية بما ال يتعارض مع رؤية الجيش رفض االستجابة لمطمب كثير مف القوي المعارضة
بتسميـ مقاليد األمور إلي مجمس رئاسي يتولي إجراءات المرحمة االنتقالية ويتولي إجراءات انتخاب الييئة

التأسيسية لوضع دستور جديد وأصر عمي إجراء االستفتاء عمي تعديالت دستورية محدودة أعقبيا بإعالف
دستوري يتضمف المواد التي تـ االستفتاء عمييا باإلضافة إلي مواد أخري واستكمميا بإصدار مراسيـ بقوانيف ذات

صمة بإدارة المرحمة االنتقالية مثؿ قانوف األحزاب وقانوف مباشرة الحقوؽ السياسية وقانوني مجمس الشعب

والشورى بدوف تشاور مع القوي الوطنية المختمفة أو حتى االستجابة لبعض انتقاداتيا الالحقة لعدد مف البنود .

()5

في ظؿ تمؾ األجواء ،جرت عممية سياسية في ظؿ اضطراب دستوري ومجموعة مف اإلعالنات الدستورية
الممتبسة التي أصدرىا المجمس العسكري ؛ حيث أُجريت انتخابات برلمانية ثـ تـ حؿ مجمس الشعب بقرار غير
مسبوؽ مف المحكمة الدستورية العميا التي بقيت عمى تشكيميا المعيف مف مبارؾ وكانت الدولة المصرية أسرع

في إنجاز االنتخابات البرلمانية لمغرفتيف عمى التوالي ومف بعدىا االنتخابات الرئاسية انتيت بانتخاب محمد
مرسي رئيسًا لدولة مصر وأعقب ذلؾ قياـ طنطاوي بتسميمو السمطة في

 1يوليو  2012بعد أدائو اليميف في

طبقا لإلعالف الدستوري األخير الصادر عف المجمس
اليوـ السابؽ أماـ نفس المحكمة الدستورية العميا ً
()6
العسكري

تمكف اإلسالمييف مف الحصوؿ عمي النسبة االعمي مف المقاعد النيابية وأىمتيـ صناديؽ االقتراع الستالـ

مرحمة الحكـ القادمة مف دوف أف تتزود برؤى متماسكة لمعالـ النظاـ الجديد أو برنامج واضح إلدارة ىذه المرحمة
واالستجابة لمقتضياتيا .

( )7

وتقتضي المرحمة محاولة بناء المؤسسات التي تساعد في االنتقاؿ الديمقراطي وليس

االعتماد عمي كثرة األصوات ومف ثـ الحكـ .
يالحظ أف منصب رئاسة الجميورية واف مكف شاغمو مف السيطرة عمي السمطة في الدولة فاف أمر

السيطرة عمي جياز أو أجيزة قديمة وتتكوف مف تشكيالت متنوعة عسكرية وأمنية ومصالح وىيئات تتراوح في
القدـ والتخصص ليست بسيولة أف يتولي فرد في رئاسة وينصاع لو الجميع واف اظيروا الطواعية واالنضباط
سيما عندما يكوف ىذا الفرد يدير ىذا العمؿ في ظؿ أجيزة بيروقراطية قد تكوف غير منسجمة تمامًا وغير مكتممة
االنضباط بعد ثورة بيا مف االختالؼ في القيـ المختمفة والمتشابكة والخوؼ والحذر ما بيا وأف القوة الثانية التي
حكمت مصر بعد الثورة ليست بالحجـ واإلمكانات التي تمكنيا منفردة مف قيادة حركة المجتمع ودولتو واف كاف
ليا مف األثر الفعاؿ ما يتعيف أف يكوف في إطار مشاركة فعالة ومؤثرة وبعد حكـ المحكمة الدستورية الصادر في

يونيو  2012بما أفاد حؿ مجمس الشعب فقد عمؿ الرئيس المنتخب عمي عودة المجمس ودعاه إلي االنعقاد فمـ
يتـ واف الصراع السياسي الدائر كاف بيف القوتيف السابقتيف قوة الجيش مؤيدة مف قوي ليبرالية و قوة اإلخواف
المسمميف .
كما أف ىناؾ قوة ثالثة باإلضافة إلي القوتيف السابقتيف وىي المسماة بالميبرالية وىي تتشكؿ مف التنظيمات

الحزبية والشخصيات السياسية المستقمة التي خرجت مف مرحمة حكـ مبارؾ ضامرة مف الناحية الشعبية بدليؿ أف
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نشاطيا السياسي المعارض والعالي الصوت لـ يؤد بيا إلي تشكيالت تنظيمية جماىيرية وىذه األحزاب
والشخصيات تتكوف مف نخب ثقافية واجتماعية لـ يسمح ليا في العيد الماضي بتنمية صالتيا مع الجماىير وقد
عظـ نشاطيا في اإلعالـ وكاف ليا دور في الثورات ضد مبارؾ ولذلؾ وىـ في معالجتيـ لما بعد الثورة طالبوا

بما لـ يحصموا عميو مف قبؿ وىي تأجيؿ االنتخابات لالستعداد ليا .
أف قوة التيار الميبرالي تظير في مساىمتو الكبيرة في صياغة الرأي العاـ غير المنظـ عـ طريؽ سيطرتو عمي

اإلعالـ وىي سيطرة تكاد تكوف غالبة وليا تأثيرىا ال في الرأي العاـ غير المنظـ فقط وانما في دوائر اتخاذ القرار
في داخؿ أجيزة الدولة  ،واف اثر ىذا االتجاه بوصفو قوة سياسية تفتقد األبنية التنظيمية ذات الوزف إنما يتيح لو
أف يكوف قوة مستقمة تسعي إلي الحكـ بتشكيالتيا التنظيمية ولكف يكوف لو دور في االنحياز ألي مف القوتيف
السابقتيف ويكوف لو أثره المعتبر في تقوية مف ينحاز لو واضعاؼ مف ينحاز ضده سيما واف لكؿ القوتيف

األخرييف لكؿ منيما وجوه ضعفيا وتردداتيا مع نقص الخبرة وال تممؾ إحداىما إزاء االخري أغمبية نسبية

محسومة سيما واف الجماىير غير المنظمة ذات حجـ كبير جدًا وىو يؤثر في تردداتو في موازيف القوي ويدعـ

ىذا التيار وسائؿ اإلعالـ ذائعة االنتشار سيما ما كاف منيا ذا توجو سياسي وذا موقؼ مف الصراعات السياسية
و واف اإلعالـ منذ جري اإلفساح لممشروعات الخاصة فيو قد سيطر عمي أىـ منابره مجموعة محددة مف رجاؿ

األعماؿ مف ذات النوع الذي كبر وضخـ ثروتو في عيد مبارؾ
التيار الميبرالي والجيش وبقية مبارؾ ليعمف قياـ ما سمي ب ثورة

وىو ما تشكؿ فيما بعد بحمؼ غير معمف بيف
 30يونيو و الجدير بالمالحظة أف كؿ

مؤسسات النظاـ القديـ الرئيسية راسخة  ،وفي مقدمتيا مؤسساتو األمنية مف جيش وشرطة وأجيزة استخباراتية

ورقابية وىيئات قضائية وأجيزة اإلدارة البيروقراطية باإلضافة إلى منظومة إعالمية واسعة التأثير.
توجد أسباب كثيرة أدت وميدت الطريؽ إلى  30يونيو  2013تتداخؿ فيما بينيا وتتحمؿ فييا األطراؼ
المختمفة لمقوي السياسية المصرية المسؤولية في ما إذا حدث ارتداد عف العممية الديمقراطية والتي تمثؿ مطمب

ميـ لثورة  25يناير مف العاـ  2011فمف جانب المجمس العسكري كاف ىناؾ أمريف رئيسييف تجدر اإلشارة
إلييما أمريف رئيسييف األوؿ نجاح طنطاوي ومجمسو العسكري في الحفاظ عمى كؿ مؤسسات النظاـ الرئيسية

والثاني

أيضا عمى كؿ عقائدىا وقناعاتيا ووالءاتيا
وأجيزتو البيروقراطية ليس فقط مف الناحية المادية ولكف ً
تشتيت وتقسيـ كؿ القوى الثورية الحقيقية خاصة التيارات الشبابية واغراؽ الشعب في سمسمة مف األزمات الحادة
واشاعة حالة مف االنفالت األمني غير مسبوقة و ال معتادة بالنسبة لمشعب .
اتسمت المرحمة االنتقالية األولي التي أدارىا المجمس االعمي لمقوات المسمحة والتي بدأت بعد سقوط مبارؾ في

فبراير  2011وحتى انتخاب مرسي كأوؿ رئيس مدني لمصر في يونيو

 2012بغموض نيات المؤسسة

العسكرية بالنسبة إلي الثورة والثوار واذا كاف لدييـ رغبة في حكـ البالد أـ فقط تسميـ السمطة بعد التأكد مف
المحافظة عمي مصالح المؤسسة العسكرية والوضعية المميزة لمجيش وتأسيس ذلؾ في الدستور الجديد لمبالد وقد
أصر المجمس عمي وضع سياؽ معيف لمسار المرحمة االنتقالية (انتخابات تشريعية ثـ رئاسية ثـ كتابة الدستور)
وخريطة طريؽ غير ثابتة وىو ما أربؾ األطراؼ السياسية وادي إلي درجة عالية مف االستقطاب وعدـ الشعور
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باألماف وعدـ الثقة بيف القوي السياسية فانقسمت النخب السياسية حوؿ المسار واألىداؼ ووسائؿ التمكيف لمثورة
وأىدافيا واضطراب المواقؼ خالؿ تمؾ المرحمة التي انتيت بمواجيات بيف المجمس والثوار .

()8

أما مف جانب الرئيس المعزوؿ محمد مرسي فعقب فوزه في أوؿ انتخابات رئاسية بعد الثورة وتوليو السمطة

في يونيو  2012فانو لـ يعمؿ عمي تأسيس عالقة صحية وصحيحة بيف الحكـ والمعارضة تقوـ عمي أساس
الحوار الجاد وبناء الثقة وتوسيع دائرة المشاركة في السمطة وبناء التوافؽ الوطني بؿ عمي العكس فاف بعض

سياساتو صبت في خانة تعميؽ الخالفات واالنقسامات مع المعارضة خاصة بعد أف وعد بتعييف امرأة وقبطي

كنائبيف لو ()9وقد تحقؽ في مصر في عيد مرسي بعد اقؿ مف عاـ بعض االنجازات  -التي شكمت أساس

التحديات في ما بعد – منيا ىدؼ تحجيـ المؤسسة العسكرية خالؿ أربعيف يوماً مف توليو منصبو ولـ يشيد نفوذ

المؤسسة العسكرية المصرية تقطعاً بعد ثورة  1952إلي أف أعمف العسكر المصري اإلعالف الدستوري اثر ثورة

 25يناير في  17يونيو  2012كإجراء دستوري "وقائي " لتقييد صالحيات رئيس الجميورية الذي كاف مف
المتوقع حينيا أف يكوف محمد مرسي الذي استطاع توظيؼ حادثة اليجوـ عمي القوة العسكرية المصرية في

سيناء ممغيًا في  11أغسطس  " 2012اإلعالف الدستوري المكمؿ " الصادر عف المجمس العسكري مستعيدًا

بذلؾ سمطة التشريع التي كاف المجمس العسكري حتى انتخاب مجمس شعب جديد متبعاً خطوتو تمؾ بإحالة وزير
الدفاع والقائد العاـ لمقوات المسمحة المشير طنطاوي وكذلؾ رئيس األركاف الفرؽ سامي عناف وقادة أفرع الجيش

عمي التقاعد منيياً عممياً حكـ العسكر.

كانت محاولة إعادة مجمس الشعب المنحؿ بقرار قضائي ثـ العودة عف القرار استجابة لقرار المحكمة

الدستورية العميا نكسة أولي لحكـ الرئيس واإلسالمييف لكنيا كانت في الوقت نفسو احد اختبارات القوة التي

عوضيا انجاز تحجيـ العسكر لكف التراجع سوؼ يتكرر في المحاولة األولي إلبعاد النائب العاـ في سبتمبر
 2012لتعكس صراعا مع السمطة القضائية القوية في مصر وىو ما لـ يستطع النظاـ تجاوزه إال بعد أياـ مف
انجازه اتفاقية التيدئة بعد العدواف اإلسرائيمي عمي غزة والدور النشط الذي لعبتو الدبموماسية المصرية والذي

اعتبر انتصا ًار ليا في ىذا المجاؿ حينيا قاـ النظاـ بمحاولة لتوظيؼ ىذا االنتصار بإحالة النائب العاـ عمي
التقاعد وأعطي الرئيس لنفسو صالحية تعييف النائب العاـ الجديد بإعالف دستوري جديد ىدؼ إلي تحصيف

أعماؿ الجمعية التأسيسية لمدستور أما السمطة القضائية وبالذات أماـ المحكمة الدستورية العميا التي كانت تستعد

إلصدار قرار متوقع في أوائؿ ديسمبر يقضي ببطالف تشكيؿ الجمعية الدستورية المنوط بيا صوغ مشروع دستور
جديد وبالتالي بطالف أعماليا وىو ما نجح بو النظاـ رغـ المعارضة القوية ليس فقط عبر اإلعالف الدستوري

وانما أيضا عبر استخداـ الشارع الذي وصؿ حدود محاصرة المحكمة الدستورية العميا فاجأ اإلعالف الدستوري

الجديد قوي المعارضة بالقدر الذي فاجأىـ سرعة انجاز باقي المواد الخالفية في مشروع الدستور واحالتو عمي
االستفتاء العاـ في اختبار جديد لمقوة أماـ المعارضة التي تقاطعت فييا وتموضعت أغمبية المؤسسة القضائية
وبقايا النظاـ السابؽ وتصدرتيا القوي الميبرالية والمدنية المعارضة الجديدة
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إقرار الدستور الجديد في حالة االستقطاب واالنقساـ في الساحة المصرية إذ أيد اإلسالمييف بأطيافيـ
المختمفة إجراء االنتخابات أوال في حيف تمسكت القوي المدنية مف ليبرالييف وقومييف ويسارييف وكثير مف

االئتالفات الشبابية بوضع الدستور أوال وبعد ذلؾ توالت االنقسامات الحادة حوؿ عديد مف القضايا الجوىرية كاف

في مقدمتيا أعداد دستور لمبالد

()10

وفي سياؽ مسمسؿ السموؾ السمطوي لإلسالمييف في السمطة إنما يعكس قد اًر

كبي اًر مف االستعجاؿ وما جري في الذكري الثانية لثورة يناير ولـ يكد ينقضي سبعة أشير عمي تولي الرئيس

مرسي لمسمطة يعكس بعمؽ ىذا االنقساـ واالستقطاب الحاد الذي قاد البالد نحو عنؼ غير مسبوؽ مف جية

كما يكشؼ الشيية السمطوية التي تقؼ وراء التسرع واالستعجاؿ ببعض الق اررات المؤدية إلي التفرد بالسمطة

والتحكـ بمفاصميا والتمكف مف مؤسساتيا كما يكشؼ عجز عف بناء شبكة أماف لمشروعيـ السياسي مف خالؿ
تحالفات سياسية جديدة مع قوي فاعمة مف المجتمع المدني وىو يعد انكشافاً سريعاً لألجندة السمطوية يجب أف

تتجنبو القوي الجديدة الصاعدة إلي السمطة وبخاصة في ظؿ آليات العمؿ الديمقراطي بغض النظر عف طبيعة

ايديموجيتيا .

لـ تتوقؼ مظاىر السخط الشعبي بانتياء حكـ مبارؾ وبداية حكـ مرسي ولكف اتسعت وازدادت عنفًا

(شيدت سنة  2012وحدىا  558تظاىرة و  514إضرابا و  500اعتصاـ) وفاز مرسي في أوؿ انتخابات رئاسية
عمي منافسو احمد شفيؽ رئيس آخر حكومة في حقبة مبارؾ بنسبة

 52بالمائة ولكف المعارضة طالبت الجيش

بالسيطرة عمي الحكـ واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أشير مف تسممو السمطة وتواضع أدائو السياسي
باإلضافة إلي قمة خبرتو وىو ما تمثؿ في انو مثؿ الخيار الثاني بعد رفض لجنة االنتخابات ترشح خيرت

الشاطر الذي ىو أكثر خبر منو ولقد ورث مرسي وضعاً اقتصادياً متدىو اًر فعوؿ مرسي عمي االقتراض مف

صندوؽ النقد الدولي أكثر مف  4مميارات دوالر األمر الذي سيرىؽ حكومتو بمزيد مف الديوف ولف يسد العجز
في موازنة الدولة ىناؾ تصور روجت لو المعارضة ىو أف قيادة اإلخواف (المرشد –
عمي النظاـ وتعمؿ عمي " أخونة الدولة " وقاد ىذا التصور إلي تظاىرة في مارس/

ومكتب اإلرشاد) تسيطر
 2013أماـ المقر الرئيسي

لإلخواف في القاىرة تطورت إلي اشتباكات دامية أسفرت عف مقتؿ  10أشخاص وأكثر مف  200مصاب .

( )11

ال شؾ في أف احد ابرز التحديات ليذا االنكشاؼ السريع لمشروع مرسي يتمثؿ باف حكـ اإلخواف وضع نفسو في
مواجية كتمة متنامية مف الساخطيف والمتخوفيف مف إعادة إنتاج حكـ الحزب الواحد بحيث أصبح شعار أخونة

الدولة مخيفاً لقطاعات واسعة بدأ ينضـ إلييا بعض الشرائح اإلسالمية يغذييا مف جية أخري تفاقـ المشكالت

االقتصادية واالجتماعية.

كما واجو مرسي عدد مف التحديات فباإلضافة إلي الوضع السياسي واالقتصادي الوضع األمني وتغوؿ

بقايا النظاـ السابؽ في مفاصؿ الدولة كالداخمية والجيش واقميميا تراجع دور مصر التقميدي باإلضافة إلي نقطة
الخالؼ الكبرى وىي الصراع العربي اإلسرائيمي الذي رأي محمموف انو مصدر تقميدي لمشرعية والشعبية بالنسبة
لإلخواف المسمموف وبيف التزاـ مرسي باتفاقية كامب ديفيد وخضوع مرسي لضغوط الواليات المتحدة.
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حاولت مؤسسة الرئاسة مد جسور التواصؿ مع المعارضة مف خالؿ الدعوات المتكررة إلي حوار وطني
برعاية الرئيس وعقدت بالفعؿ جوالت عديدة لمحوار إال أنيا لـ تسفر عف نتائج جدية عمي صعيد تحقيؽ التوافؽ

الوطني نظ اًر إلي أف جؿ أحزاب وقوي المعارضة التي ضمتيا جبية اإلنقاذ الوطني وائتالفات شباب الثورة لـ

تشارؾ فييا مبررة ذلؾ بعدـ جدوى الحوار أما نتيجة لعدـ التزاـ الرئيس بالحوار أو لعدـ طرح أجندة معينة لمحوار

مف قبؿ الرئيس.

()12

في الثالثيف مف يونيو  2013وبعد تمييد وتعبئة واعداد عمى مدى عدة أشير ،شاركت فيو بشكؿ مباشر

وغير مباشر كؿ مؤسسات الدولة وأجيزتيا ودعمتو آلة إعالمية ىائمة جندت كؿ أدواتيا لتخمؽ صورة انطباعية
لدى قطاع كبير مف الرأي العاـ بفشؿ الرئيس وحكومتو في إدارة الدولة  ،وأنو وراء كؿ األزمات والمشكالت التي
يعاني منيا الناس والتي ازدادت حدة بشكؿ صارخ في األسبوع السابؽ ليوـ

 30يونيو خاصة في أزمة وقود

السيارات وتوقفت الحركة أماـ طوابير السيارات الممتدة أماـ محطات الوقود مع مالحظة أف ىذه األزمة انفرجت

اضحا أف الرئيس يممؾ سمطة شكمية وال يممؾ أدواتيا ممثمة
عمى الفور وفي لحظة عقب ق اررات  3يونيو وبدا و ً
في القوات المسمحة والشرطة والقضاء وأجيزة الدولة البيروقراطية  ،وبالتالي جرى تنفيذ السيناريو الذي بات
بيانا يعطي ميمة أسبوع لمتوصؿ إلى
معدا
ً
اضحا أنو كاف ً
مسبقا بدقة ؛ فالقيادة العامة لمقوات المسمحة تصدر ً
و ً
بيانا بأف
اتفاؽ دوف أف يحدد بوضوح أطراؼ ىذا االتفاؽ  ،واألمر شديد الغرابة أف تصدر رئاسة الجميورية ً
القائد العاـ لـ يستشر الرئيس قبؿ إصدار البياف.
في نياية األسبوع انطمقت تظاىرات

 30يونيو بتنظيـ جيد لمغاية ال تبدو عمييا أية تمقائية كتمؾ التي

وتؤمنيا قوات الشرطة والجيش وتغطييا وتشيد بيا كؿ
انطمقت في  25يناير تحرسيا طائرات القوات المسمحةّ ،
وسائؿ اإلعالـ حتى تمؾ الممموكة لمدولة ،والتي كانت القوات المسمحة قد سيطرت عمييا قبميا بأياـ وىي تحمؿ
 48ساعة لالنصياع

جديدا بميمة
شعارات تطالب برحيؿ الرئيس ،فتصدر القيادة العامة لمقوات المسمحة ًا
إنذار ً
إلرادة الشعب -دوف تحديد ماذا ُيقصد بالشعب بالضبط -وكانت ىناؾ جماىير أخرى قد نزلت إلى الشوارع عمى

عجؿ تؤيد الرئيس والشرعية وفي نياية اإلنذار في مساء  3يوليو  2013خرج القائد العاـ لمقوات المسمحة يحيط
بو قادة القوات المسمحة ،وفي مشيد يظير اإلماـ األكبر شيخ الجامع األزىر وقداسة بطريرؾ األقباط األرثوذكس

وممثموف لحزب النور السمفي وممثموف لمشباب الذيف تصدروا المشيد الجديد في

 30يونيو باسـ حركة تمرد

ليعمف بوضوح تكميؼ رئيس المحكمة الدستورية العميا برئاسة الجميورية مؤقتًا مع تعطيؿ الدستور ووضع خريطة
طريؽ لممستقبؿ وبداية مرحمة انتقالية جديدة والشيء المثير أنو لـ يأت ذكر رئيس الجميورية الذي كانت مالييف
ال
مف الناخبيف قد اصطفت لالختيار بينو وبيف منافسو واألكثر إثارة أف القائد العاـ أعمف أف ىذه اإلجراءات نزو ً

عمى إرادة الشعب وثورتو المجيدة التي انطمقت في  30يونيو ولكف وعمى الفور انطمقت أصوات كثيرة تذىب إلي
انو انقالب عسكري مرفوض  ،وتطالب بعودة الشرعية المتمثمة في الرئيس المنتخب والدستور ومجمس الشورى
واستكماؿ العممية السياسية بإجراء االنتخابات البرلمانية  ،وبدأت عمميات االعتصاـ وتنظيـ المسيرات في القاىرة

وكؿ المحافظات.
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إذا كاف ممكف القوؿ أف ما جري في  30يونيو كاف ثورة شعبية وليس انقالبًا عسكريًا يتعيف القوؿ أف شبكة

المصالح المرتبطة بنظاـ مبارؾ أدت دو اًر اساسياً في ىذه الثورة كما يتعيف القوؿ أف المؤسسة العسكرية لعبت

دو اًر حاسماً في إنجاح ىذه الثورة ولوالىا لما أمكف عزؿ مرسي واسقاط حكـ جماعة اإلخواف المسمميف فالبعض

يعتقد _ والورقة تذىب في ىذا االتجاه – أف أجيزة األمف واالستخبارات وقوي الدولة العميقة ىي التي خططت
لصنع وتفجير ثورة  30يونيو مف ىنا االعتقاد بأنيا اقرب إلي االنقالب العسكري منيا إلي الثورة وانيا تميد
لعودة النظاـ القديـ.

()13

بصورة أخري

وضع  30يونيو مصر في مواجية إشكاليات ومعضالت سياسية وأمنية شديدة الخطورة ليس فقط عمى
أيضا عمى
مسار عممية االنتقاؿ الديمقراطي التي ىي اليدؼ الرئيسي لثورة الشعب في  25يناير  2011ولكف ً
أيضا تقييـ ما إذا كانت استراتيجيات النظاـ القائـ في التعامؿ معيا
حالة السمـ االجتماعي واالستقالؿ الوطني و ً

تؤدي إلى تالفييا أـ إلى تفاقميا؟

أهم اإلشكاليات السياسية واألمنية التي واجهة مصر بعد  30يونيو  :عمى الصعيد السياسي نشأت عمى
الفور عدة إشكاليات سياسية بدأت منذ أعمف السيسي في االجتماع الشيير الذي أُذيعت وقائعو عمى اليواء يوـ
 3يوليو بحضور قادة القوات المسمحة والتيارات السياسية والدينية والشبابية الداعمة لتظاىرات

 30يونيو وكاف

عمى الجميع أف ُيعمنوا مباشرة عف قبوليـ بالق اررات التي أعمنيا الجنراؿ السيسي بمسمى خريطة المستقبؿ والتي

ضمنا عزؿ الرئيس المنتخب رغـ عدـ ورود ذلؾ صراحة في نص الق اررات التي تضمنت تعييف رئيس
تعني
ً
جميورية مؤقت ىو رئيس المحكمة الدستورية العميا وتعطيؿ الدستور وتشكيؿ لجنة لتعديمو وتشكيؿ حكومة

وتحديد إجراءات عامة لالنتخابات ،وأعطى الرئيس المعيف المؤقت حؽ إصدار إعالنات دستورية وىو ما حدث

بالفعؿ .ومف آثار ما بعد  30يونيو السياسية :
تعبير عف إرادة
 .1إشكالية الشرعية ما بيف ادعاء أف ق اررات  3يوليو التي أعمنيا الجنراؿ السيسي كانت ًا
الشعب الذي قاـ بثورة  30يونيو وىو ما تتمسؾ بو قيادة القوات المسمحة والتيارات المؤيدة ليا ،وبيف إصرار
الرئيس المعزوؿ واإلخواف المسمميف وتيارات اإلسالـ السياسي وقطاع شعبي كبير عمى أف ما جرى ىو انقالب

أيضا إلى الخارج فمـ يعترؼ صراحة بشرعية ما جرى سوى
عسكري مكتمؿ األركاف وىذه المعضمة انتقمت ً
المممكة السعودية وعدد مف دوؿ الخميج واألردف ،بينما عمّؽ االتحاد اإلفريقي عضوية مصر ،وأعمنت عدة دوؿ

انقالبا عسكرًيا ،وىو نفس موقؼ تركيا،
رئيسية مثؿ جنوب إفريقيا ونيجيريا وبريتوريا صراحة أف ما وقع كاف
ً
وتحفظت أميركا في البداية و تفاجئت بسقوط حمفائيا األقربيف لفترة طويمة في مصر وتونس واليمف و ليبيا وفي
الفترة الفوضوية التي أعقبت ذلؾ سعت واشنطف متأخرة إلي دعـ القوي المعتدلة وحتى االحتفاء باإلخواف

المسمميف وىـ يسيطروف عمي الحكومة في مصر و مثميـ في النيضة

()14

تعبر عف اإلرادة الشعبية يضع شكو ًكا كبيرة حوؿ مصداقية
 .2غياب المؤسسات السياسية المنتخبة التي ّ
ومشروعية ما تتخذه السمطة مف ق اررات وما تصدره مف قوانيف ومدى االستجابة الشعبية لتمؾ الق اررات والقوانيف
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 .3تشكيؿ لجنة معينة إلجراء تعديالت عمى دستور تـ االستفتاء عميو حتى لو طُرحت التعديالت لالستفتاء

بعد ذلؾ يمثؿ تحدياً ديمقراطيا .

 .4تكريس حالة االنقساـ السياسي والمجتمعي الحاد وتحوؿ مصر إلى فسطاطيف :فسطاط الشرعية يعتبر

اآلخر فسطاط االنقالب ،وفسطاط ثورة

 30يونيو يعتبر اآلخر فسطاط العنؼ والخروج عمى القانوف ،مع

استشراء حالة اإلنكار بيف الطرفيف لكؿ منيما .

 .5استمرار مظاىرات مؤيدي الشرعية في القاىرة والجيزة ومحافظات عديدة وتنظيـ مسيرات يومية يمثؿ

مستمر عمى السمطة القائمة كما يزيد مف الضغوط الخارجية ويقّمؿ مف مصداقية ادعاء أف ما حدث في
ًا
ضغطًا
 30يونيو كاف ثورة  ،خاصة مع عزوؼ مف قاموا بحشود  30يونيو عف النزوؿ إال تحت ضغط وبدعوة صريحة
شخصيا .
مف الجنراؿ السيسي
ً

 .6انسداد أفؽ الحؿ السياسي بيف طرفي المعادلة الحقيقييف  :الجيش واإلخواف ،وخمؼ كؿ منيـ مؤيدوه،

فطرؼ يممؾ الشرعية ويعتبر نفسو صاحب الحؽ ومعو جماىير عريضة مستعدة لمتضحية وتمتمؾ إرادة الصمود
أرضا كؿ يوـ ،وطرؼ يمتمؾ القوة عمى األرض وينطمؽ مف فكرة أنو يحمي ثورة  30يونيو تمبية
والصبر وتكسب ً
لجماىيرىا ويصر عمى تنفيذ الخارطة التي وضعيا دوف أية مناقشة ويوفر لجماىيره التأميف والحماية .
 .7انسداد أفؽ الحؿ السياسي الداخمي يفتح الباب لمتدخالت الخارجية بأجنداتيا المختمفة ،وىو أمر شديد
دوليا أف تدخؿ مصر في دائرة العنؼ وعدـ
الخطورة عمى مصر وعمى المنطقة ،فمف غير المقبوؿ
إقميميا وال ً
ً
االستقرار لما يمثمو ذلؾ مف مخاطر عمى األمف والسمـ اإلقميمي والدولي .
 .8الضبابية وعدـ وضوح الرؤية بالنسبة لممستقبؿ يخمؽ حالة مف القمؽ وعدـ الثقة خاصة فيما يتعمؽ
بالموقؼ مف الجيش وانقساـ الرأي العاـ حولو ما بيف اتجاه عاـ لرفض تولي الجيش السمطة واتجاه آخر يؤيد
ذلؾ باعتباره الحؿ األسيؿ لمموقؼ .

 .9استمرار تشتت التيارات السياسية وتفرقيا وعدـ بمورة قوى سياسية مدنية حقيقية تساندىا قواعد شعبية،

في مقابؿ تنظيـ تيارات اإلسالـ السياسي بقيادة اإلخواف المسمميف والذي يزداد قوة بزيادة التعاطؼ الشعبي معو .
 .10حالة الال يقيف فيما يتعمؽ بالحالة الثورية ما بيف  25يناير و  30يونيو وأييما كانت ثورة وأييما كانت

انقالبا ؟ وىو ما يتيح الفرصة لقوى الثورة المضادة الستعادة النظاـ وعودتيا أكثر قوة وصالبة .
ً
()15
.
 .11تنامي تدخؿ الدور الخارجي خصوصاً الواليات المتحدة األمريكية

 .12أما الخطر األكبر ىو االتجاه إلي تدعيـ إنتاج الدولة األمنية فمف شأف ازدياد الطمب الشعبي عمي األمف
أف يدعـ مركز أنصار ىذه الدولة ويقوي نفوذىـ في السمطة االنتقالية ؿ

30يونيو فبعد شيور عمي موجة 30

يونيو الثورية بدأ الحالموف بطريؽ دولة ديمقراطية ىـ األضعؼ بعد أف ابتعد فريؽ ال بأس بو مف القوي الميبرالية
واليسارية مف ىذا الطريؽ في غمار المعركة ضد اإلخواف .

()16

حقيقيا عمى حالة السمـ
خطر
عمى الصعيد األمني فإف مصر بعد  30يونيو تواجو تحديات أمنية متعددة تش ّكؿ ًا
ً
واألمف المجتمعي واالستقرار اإلقميمي ،في مقدمتيا :
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.1موجة العمميات العسكرية ذات الطابع "اإلرىابي" التي تستيدؼ عناصر األمف مف الشرطة المدنية
والقوات المسمحة في سيناء بشكؿ عشوائي ،والتي أدت إلى حالة مف االضطراب األمني نتج في أحد أسبابو مف

انشغاؿ نسبي لمقوات المسمحة لدعـ عناصر الشرطة المدنية .

أدى وسيؤدي إلى إراقة الدماء وىو
.2العنؼ المفرط في التعامؿ مع المتظاىريف ًأيا كانت المبررات والذي ّ
ما يخمؽ حالة مف االحتقاف الشعبي ضد السمطة القائمة بصفة عامة وضد األجيزة األمنية وعناصر القوات

المسمحة التي تواجو الجماىير ،وزيادة احتماالت الصداـ العنيؼ معيا عمى نطاؽ واسع .

 .3ظيور بوادر عودة الفتنة الطائفية مف جديد في ظؿ تأييد الكنيسة األرثوذكسية ومشاركتيا ممثمة في
رأس الكنيسة البطريرؾ تواضروس في أحداث

 30يونيو وق اررات  3يوليو ودعوتيا لممشاركة في المسيرات

والتظاىرات واالعتصامات المؤيدة لمسيسي ،وىو ما ظير في بعض مناطؽ الصعيد وسيناء مف إحراؽ لكنائس

ومنازؿ مسيحية واف كانت ىناؾ تعمية إعالمية حوؿ تمؾ الحوادث وما تمثمو مف مخاطر .

 .4استمرار المسيرات اليومية لمجموع ورىاف السمطات عمى الحؿ األمني في التعامؿ معيا ،كما وقع في فض
اعتصامي رابعة والنيضة والمسيرات التي أعقبت ذلؾ ،وسقط خالليا مئات القتمى بالرصاص الحي .
الموقف األمريكي من االنتقاالت المصرية

فعمي سبيؿ المثاؿ يمكف إيراد الدور األمريكي في الحالة المصرية بالتدرج مف حالة ما قبؿ الثورة إلي الثورة
وما بعدىا فمف الواضح أف ثورة يناير كانت مفاجأة لمواليات المتحدة التي لـ تكف تريد التخمي عف مبارؾ فعند
انطالؽ الثورة أطمقت ىيالري كمينتوف تصريحًا مفاده " أف نظاـ مبارؾ مستقر" و " انو يبحث عف طريؽ

لالستجابة لممطالب المشروعة لمشعب المصري والتصريحات األمريكية كانت تتناوؿ الشئ وضده فييالري

كمينتوف في اليوـ التالي لمتصريح السابؽ أطمقت تصريح قائمة " أف مصر شريؾ ميـ ألمريكا واف عمي الحكومة
المصرية أف تدخؿ إصالحات ميمة " ثـ جاء تصريح نائب الرئيس األمريكي بايدف " ليقوؿ أف مبارؾ ليس
دكتاتو اًر " وانو صديؽ لمواليات المتحدة األمريكية أما اوباما فيو يقؼ في صؼ مساعديو الذيف كانوا يخشوف لو
خرج مبارؾ مف السمطة أف تجري انتخابات بعد شيريف وفؽ الدستور المصري واف يؤدي ذلؾ إلي وصوؿ

اإلخواف المسمميف لمسمطة وكاف الحؿ عنده ىو نقؿ السمطة لعمر سميماف الذي كاف تولي لتوه نائب منصب
نائب الرئيس لذلؾ بدأت الواليات المتحدة تتحدث عف االنتقاؿ المنظـ لمسمطة الذي كانت تعني بو في ذلؾ

الوقت نقؿ السمطة لعمر سميماف وأكدت ىيالري أف الواليات المتحدة أنيا طمبت مف مبارؾ أكثر مف مرة تعييف
نائب لو كما اثنت عمي الرموز التي عينيا أثناء الثورة وقد أرسمت أمريكا في

 5فبراير  2011فرانؾ ويزنر

لمقاىر الذي أعمف أف مبارؾ عميو أف يبقي ليدير العممية االنتقالية وأضاؼ أف ىذه فرصتو ليكتب تاريخو مضيفًا

انو قد قضي ستيف عامًا مف عمره في خدمة ىذا البمد .

()17

اوباما عندما جاء إلي الحكـ كاف ىناؾ تحسف في العالقات المصرية – األمريكية في عيد الرئيس مبارؾ

وكاف واضحاً منذ البداية أف موقؼ اوباما تجاه مصر موقفاً براغماتياً قائـ عمي فكرة محددة مؤداىا أف إدارتو

عازمة عمي التعامؿ مع أي كاف في السمطة في مصر وقد قاـ اوباما بخفض اإلنفاؽ عمي الديمقراطية في مصر
14
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إلي أف قامت ثورة يناير و ضخت اإلدارة األمريكية ممثمة في الكونجرس مزيدًا مف األمواؿ بعد

 25يناير

لمحاولة إيجاد موطئ قدـ باسـ الديمقراطية في مصر فكاف الحديث ىذه المرة عف  65مميوف دوالر دفعة واحدة

باسـ دعـ الديمقراطية الوليدة الحقيقة أف إسرائيؿ ظمت منذ كامب ديفيد حريصة دوما عمي تمقي مصر المعونات
األمريكية االقتصادية والعسكرية ورأت أف في ذلؾ تحقيقاً لألمف القومي اإلسرائيمي ذاتو فالرؤية اإلسرائيمية تري
أف المعونة االقتصادية والعسكرية يربطيا بالواليات المتحدة ومف ثـ يؤكد التزاماتيا بتعيداتيا التي أخذتيا عمي

نفسيا بكامب ديفيد .

سواء المتعمقة بنزوؿ المصرييف في  30يونيو أو تدخؿ الجيش في  3يوليو فال يمكف فيمو مف المحظة
األولي ففي لحظة عزؿ مرسي دار الجدؿ وخصوصاً حوؿ لفظ انقالب التي استخدمت في المؤتمر الصحفي

لممتحدثة باسـ الخارجية األمريكية وىو متعمؽ بالقانوف األمريكي ال بمصر وقد حرصت اإلدارة األمريكية عمي
عدـ استخداـ كممة انقالب حيث أكد جاي كارني وقتيا أف الموقؼ معقد ونحف لسنا مضطريف لإلسراع بتحديد

موقفنا مف أمر كيذا بينما عمينا تحديد أىدافنا بوضوح " واالمتناع ليس معناه موقفا معاديا لمصر بؿ عمي
العكس فيو يتيح فرصة التعامؿ مع النظاـ والوضع القائـ ثـ ما لبست أف استخدمت الواليات المتحدة صالتيا

بالعسكر الذي حكـ مصر فور تنحي الرئيس مبارؾ (وكذلؾ مساعداتيا العسكرية الكبيرة) لممطالبة بضماف تقييد
دور اإلخواف المسمميف في أية حكومة مستقبمية فضالً عف ضماف استمرار العالقات مع إسرائيؿ ففي

يوليو 2011رصدت لجنة المخصصات التابعة لمكونجرس األمريكي  1.55مميوف دوالر لمصر بشرط استخداـ
جزء منيا في البرامج واألنشطة المتعمقة بأمف الحدود في سيناء لتسكيف اليواجس األمنية اإلسرائيمية (

)18واف

كانت قد قررت مراجعة المعونة العسكرية وأوقفت تسميـ طائرات ومعدات عسكرية في إشارة واضحة لميميا إلى
خفض عالقاتيا مع النظاـ الجديد ،ونفس الموقؼ اتخذه االتحاد األوربي بينما التزمت دوؿ عديدة الصمت ،وىي
بال شؾ معضمة تواجو القائميف عمى السمطة وتنعكس عمى المصالح المصرية ومكانة مصر الدولية .

مستقبل ثورة  25يناير في ظل أحداث  30يونيو وتأثيرها عمي عممية االنتقال الديمقراطي  :بداية يجب طرح
السؤاؿ التالي ىؿ لدى النظاـ القائـ بالفعؿ استراتيجيات لمتعامؿ مع تمؾ المعضالت واإلشكاليات في العودة إلي
طريؽ االنتقاؿ الديمقراطي ؟
احدي أىـ مسارات " الربيع المصري " أف الخوؼ عمي ثورة

 25يناير بمغ أوجو عقب  30يونيو برغـ

ادعاء أف ىدؼ  30يونيو  2013كاف استعادة الثورة التي قفزت عمييا جماعة اإلخواف المسمموف وال يخفي أف
فئات كبيرة مف المجتمع ال تري األمر عمي ىذا النحو.

كما تذىب إلي ذلؾ الورقة فواقع األمر ال يبدو أفضؿ

ال مف عيد ما قبؿ ثورة يناير .
حا ً

أمر
ما يبدو حتى  2015أف النظاـ القائـ حصر نفسو في بديؿ واحد وىو أف ما جرى قد جرى وأصبح ًا
وخارجا عمى القانوف بؿ وصؿ األمر إلى حد
اقعا ال رجوع عنو وعمى الجميع أف يقبؿ بو واال يكوف مارًقا
ً
و ً
ىابيا بنص ما ورد في بياف الحكومة حوؿ قرارىا فض االعتصامات بالقوة إذف نحف أماـ حالة مف
اعتباره إر ً
افتقاد الرؤية السياسية وانكار وجود أطراؼ أخرى  ،وبالتالي فال مجاؿ لمحموؿ الوسط أو تقديـ أية تنازالت
15

2015
العدد الثالث ـ

مجلة جامعة القضارف للعلوم واآلداب

سياسية مف قبؿ السمطة القائمة بأي حاؿ  ،أما دعواتيا لممصالحة فيي تعني قبوؿ األطراؼ األخرى بما تمميو
عمييا ،فال يمكف القوؿ  :إف ىناؾ إستراتيجية واضحة لمتعامؿ مع تمؾ المعضالت سواء السياسية أو األمنية

ولكف أماـ إجراءات أمنية لمسمطة تتخذىا في مواجية معارضييا باعتبارىـ خارجيف عمى القانوف ويمزـ التعامؿ

سياسيا فاعالً يمزـ التعامؿ معو وفؽ إستراتيجية واضحة المعالـ لموصوؿ
معيـ بحسـ و حزـ ال باعتبارىـ طرفًا
ً
إلى حموؿ سياسية ؛ ولعؿ ىذا يفسر سبب تفاقـ المشكالت وتعقدىا سواء عمى الصعيد السياسي أو األمني ،

ال في األفؽ القريب أماـ
وىو ما يعني – لألسؼ -أف المشيد يزداد
يوما بعد يوـ وال يبدو أف ىناؾ ح ً
ً
تعقيدا ً
تمترس كؿ طرؼ خمؼ سقؼ مطالبو القصوى وعدـ إظيار أي قدر مف المرونة

اف قوي انقالبية عديدة طالبت عالنية بتدخؿ المؤسسة العسكرية إلنقاذىا مف حكـ المرشد ىذه المؤسسة
التي بقيت إلي جانب القضاء واألمف واإلعالـ تمثؿ معسكر الدولة العميقة القابضة بقوة عمي "قمب" النظاـ القديـ
الذي واف سقط رأسو إال أف شبكة مصالحو القديمة والراسخة أثبتت حيوية فائقة في اإلفادة والتكيؼ مع الوضع

الثوري المستجد ففي خضـ الصراع المحموـ عمي السمطة أطاح الجيش أوؿ رئيس منتخب بعد الثورة والذي فاز
ال ليا مف قبؿ وذلؾ بعد سنة مف انتخابو
في انتخابات تنافسية ديمقراطية حرة لـ يبؽ أف شيدت مصر مثي ً

شيدت تناح اًر سياسياً وأنانية حزبية مفرطة وخطاباً سياسياً تحريضياً واقصائياً متبادالً أدي في نياية المطاؼ إلي
التسميـ ألعتي مؤسستيف مف مؤسسات النظاـ القديـ وىما الجيش والمحكمة الدستورية العميا ولف يكوف تأثيره

عاب اًر وخصوصاً إذا ما استتبعتو عمميات إقصاء أو تيميش أو انتقاـ بعيداً مف خطوات جدية تفتح الطريؽ نحو

مصالحة وطنية تؤسس لمرحمة جديدة .

برغـ تفجر ثورة الشعب المصري في الخامس والعشريف مف يناير  2011وسرياف روحيا في وجداف األغمبية مف
أبناء ىذا الشعب إال أنيا لـ تُسقط النظاـ ولكنيا صدعتو وىزت أركانو  ،وجاء  30يونيو  2013ليؤكد أف إزاحة
كثير مف محاولة استكماؿ إسقاط النظاـ
سمطة ديكتاتورية ظمت جاثمة عمى مصر فترة طويمة كانت أسيؿ ًا
واستبداؿ نظاـ مختمؼ بو  ،ولعؿ ىذا ىو الدرس الذي سيضعو المصريوف في حسبانيـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ

ثورة  25يناير .كما أف إصرار الجماىير عمي ضرورة محاسبة كافة رموز النظاـ السابؽ وفي مقدمتيا رئيس

الدولة وأبنائو ومثؿ ىذا اإلجراء كاف أيسر في تونس منو في مصر حيث في مصر كاف الفساد منتش ًار في كثير
مف مفاصؿ الدولة وأجيزتيا ومؤسساتيا كما كاف مركباً تداخؿ فيو البعد السياسي مع البعديف االقتصادي
()19

واإلداري.

ما يزاؿ  - 2015 -السؤاؿ عف مصير  25يناير مطروحاً بقوة ىؿ ممكناً تحقيؽ أىداؼ ثورة  25يناير

بعد أف أفرغيا المجمس االعمي لمقوات المسمحة مف مضمونيا خالؿ المرحمة االنتقالية األولي وساىـ حكـ الرئيس

المعزوؿ محمد مرسي في عدـ إرساء القواعد الديمقراطية سواء كاف ذلؾ باختياره أو مرغمًا عميو – مف الجماعة
 وتتابع األحداث مف ِقبؿ ما سميت بثورة  30يونيو انتياء بحكـ قائد ثورة يونيو والرئيس الحالي السيسي .أف نظاـ ما قبؿ الثورة المصرية تورط إلي ابعد الحدود في لعبة التوريث والفساد واإلقصاء والدـ وكاف
األبرز في ىذه العممية قوي اإلسالـ السياسي الذي اكسبيا مظمومية سياسية  -أو حتى خطابيا اإلسالمي –
16
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استفادت منيا عبر صناديؽ االقتراع لموصوؿ إلي السمطة بعد الثورة وفي أوؿ انتخابات نزيية وسقوط حكـ
اإلخواف المسمموف في مصر بيذه السرعة "مف قبؿ ما سمية بثورة  30يونيو أو االنقالب عمي الشرعية الحاكمة

" ال يعني نياية تيار اإلسالـ السياسي فمثؿ ىذه التصورات تنطوي عمي تفكير يحمؿ نزعة اقصائية – غير

ديمقراطية عمي اإلطالؽ – ال تدرؾ بعمؽ ديناميات عمؿ وتطور الحركات اإلسالمية و خبرتيا طيمة السنوات
الماضية وخاصة تيار اإلخواف المسمميف الذي يتميز بنزعة براغماتية واضحة الذي يشيد في ىذه المرحمة ( بعد

أحداث  30يونيو ) تحدي المحنة والمفاصمة التي ستضعو أماـ خياريف عمي األرجح :

األوؿ  :المراجعة والتعمـ مف دروس التجربة والفشؿ في الحكـ وادارة الدولة لكف باتجاه يعمؽ مفاىيـ
الديمقراطية والمواطنة والتعددية وحقوؽ اإلنساف والمشاركة واحتراـ اآلخر ويرسخيا في الخطاب والممارسة.
الثاني  :يتمثؿ بارتداد شرائح اخوانية عف المضاميف المدنية والديمقراطية التي كانت الجماعة قد بدأت

تبنييا في الثمانينات مف القرف الماضي والعودة بالتالي إلي استمياـ الخطاب القطبي والقطيعة مع الجماعات
والتكوينات االخري في الدولة .
30

ما يستدعي التنبو لو ىو جدية المراجعات المنتظرة مف اإلخواف المسمميف والقوي االنقالبية في ثورة

يونيو  2013وعمقيا ذلؾ أف اإلسراؼ في االعتماد عمي التحميؿ أو الحموؿ األمنية أو االنجراؼ وراء تيارات
تستيدؼ استئصاؿ الخصوـ وقيرىـ وتعمد إلي عرقمة المصالحات الوطنية التي تفتح باب المشاركة الحقيقية

والمتساوية لمجميع لف يساعد عمي توليد تيارات مدنية وأكثر ديمقراطية داخؿ القوي التي توصؼ نفسيا بالمدنية

أو تيارات اإلسالـ السياسي .

كما يجب لفت النظر إلي أف جماعة اإلخواف المسمميف ليست مجرد حزب أو تيار سياسي أو طبقة
اجتماعية لكنيا كياف سياسي – ديني – اجتماعي مركب وبالغ التعقيد وتمؾ حقيقة يجب أخذىا في الحسباف والف
ما سمية بثورة  30يونيو قامت في مواجية حكـ اإلخواف فسوؼ يكوف مف الخطأ البالغ االعتقاد باف دور ىذه
الجماعة في الحياة السياسية المصرية قد انتيي أو في طريقو إلي االختفاء والزواؿ وىذا تعميـ خاطئ .

( )20

وذلؾ باعتبار الجماعة ىي مف الجماعات اإلرىابية و محاكمة أفرادىا بتيـ باطمة أو تمفيؽ تيـ ومحاولة كسر
شوكتيا عمي نحو ما فعؿ الرئيس السابؽ مبارؾ والذي كانت الظروؼ مؤاتية ومؤيدة لو أكثر مف الوقت الحالي.

مسألة أخري ميمة تجدر اإلشارة إلييا انو ليس مف الممكف ألي مف القوي التي سبؽ اإلشارة إلييا أو التي

لـ تسبؽ اإلشارة إلييا أف ينفرد بالسمطة أو يعتبر انو وحده العنصر الحاسـ في إعادة بناء أو تقرير سياسات
الدولة وانو ال بد مف المشاركة فقد كانت الحمقة األساسية في مصر ىي مسألة الديمقراطية الف ما استشري في

المجتمع المصري مف سمبيات وانتكاسات وفساد كاف عف طريؽ الحكـ الفردي االستبدادي .

لعؿ تمؾ النقطة

بالذات ىي ما عابت القوي االنقالبية أو الثورية عمي الرئيس المعزوؿ مرسي وىو عدـ الجدية في الحوار مف
قبؿ الرئيس مرسي إال أنيا لـ تفتح الحوار بؿ ذادت ىذه القوي عمييا باف منعت اإلخواف المسمميف مف الحوار
وسجنت زعمائو وتقيـ المحاكـ واألكثر مف ذلؾ أنيا استقمت بعض الحوادث في سيناء وغيرىا متيمة حزب
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اإلخواف المسمميف الحائز عمي أغمبية في أوؿ انتخابات ديمقراطية في المجمس التشريعي والرئاسة بأنو إرىابي
وىذا ما سيؤثر عمي مستقبؿ مصر في تحقيؽ مصالحة وطنية وتفاقـ أزمة عدـ الثقة مستقبالً .

الحاصؿ فيما يمكف تمخيصو أف المسائؿ الممحة في السياسات المصرية التي تستوجب المعالجة اآلنية

ىي:
المسألة األولي  :تحرير اإلرادة الوطنية المصرية في سياستيا الداخمية والخارجية (خصوصاً األمريكية واالسرائيمة

التي استفحمت في ظؿ مبارؾ) سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا .

المسألة الثانية  :إعادة ترميـ واصالح جياز الدولة بما يتناسب واالنتقاؿ الديمقراطي المنشود لتغيير أو

تعديؿ الجياز السابؽ الموالي لمبارؾ أو لمصالحو الشخصية التي نمت وازدىرت في عيد مبارؾ .
أخي ار فاف استمرار مشاكؿ عممية االنتقاؿ الديمقراطي المتعثر بعد مرور أكثر مف أربع سنوات عمي

االنتفاضات والثورات في بمداف الربيع العربي وخصوصاً مصر أدي إلي انتقاؿ قطاعات ذات أىمية مف الرأي

العاـ مف التفاؤؿ المفرط الذي رافؽ العاـ  2011إلي قدر مف اإلحباط والتشاؤـ بسبب المشاكؿ الراىنة مف الميـ
ىنا اعتماد النظرة المقارنة لخبرات االنتقاؿ الديمقراطي في العالـ واف ما يحدث في البالد العربية سبؽ واف تكرر

في عدد مف البمداف االخري  -مع تشابو و اختالؼ الظروؼ – فعممية االنتقاؿ الديمقراطي ليست خطاً بيانياً

صاعداً وانما ىي عممية تغيير متعددة الجوانب تشمؿ السموؾ والممارسات وأنماط القيـ وأشكاؿ التنظيـ وأنيا

تشيد عثرات وصعوبات وىكذا فاف حدوث المشاكؿ والعقبات ليس باألمر المفاجئ أو غير المتوقع وانما العبرة
بكيفية تعامؿ النخب السياسية الحاكمة والمعارضة معيا.

()21

أف ما يحصؿ في مصر يتطمب ضرورة إعادة النظر في العممية السياسية واخذ العبر وقد تـ المجوء إلي ثالثة
أساليب لمعمؿ السياسي كاف مف شأنيا تعميؽ حالة االحتقاف واالنقساـ في المجتمع أوليا تجييش الشارع مف
خالؿ التظاىرات والتظاىرات المضادة وثانييا إقحاـ القضاء في الخالفات السياسية وذلؾ مف خالؿ رفع دعاوي

قضائية لمفصؿ في مسائؿ وأمور ذات طابع سياسي ومف ىنا أصبح لمقضاء دور سياسي وثالثيا ممارسة

السياسة عبر وسائؿ اإلعالـ وبالذات القنوات الفضائية الخاصة إذ حدثت حالة مف االنفالت اإلعالمي عقب
ال مف االلتزاـ بالمينية والتركيز عمي تنوير الرأي
ثورة يناير أسيمت في تغذية الخالفات واالنقسامات السياسية فبد ً
العاـ مف خالؿ نشر الحقائؽ انخرطت وسائؿ إعالمية عديدة في حمالت وحمالت مضادة قامت عمي التمفيؽ

وتشويو الحقائؽ واشعاؿ الحريؽ وكؿ ذلؾ أسيـ في تعميؽ األزمة السياسية في البالد  .أما بعد انقالب  30يونيو
 2013فقد لعبت أجيزة اإلعالـ المصرية التابعة لنظاـ مبارؾ ونظاـ السيسي فقد لعبت دو اًر ميماً في التعتيـ

اإلعالمي وصرؼ النظر عف القضايا المصرية الممحة والتركيز عمي قضايا صبغ اإلخواف المسمميف باإلرىاب

وتعكس الصورة عمي غير ما ىي في الواقع عمي أف الحياة عادت لطبيعتيا وكأف شئ لـ يحصؿ وظمت قضايا
الثورة المصرية واشكاالتيا مصدر تناوؿ لمقنوات الفضائية اإلقميمية مثؿ الجزيرة وغيرىا.
أف أوؿ خطوة لتصحيح مسار الثورة واستكماالً لمطمبيا األوؿ في االنتقاؿ إلي الديمقراطية يتمثؿ في

االعتراؼ بالعوائؽ السياسية والتعامؿ معيا بحيادية تامة ونشر الثقافة الديمقراطية بحيث تصبح قيمة مجتمعية
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كما يتضمف ذلؾ باالعتراؼ بجماعة اإلخواف المسمميف في العممية السياسية في إطار التعددية السياسية السيما
وأنيا ذات ثقؿ مجتمعي كبير وعدـ التعامؿ باإلقصاء مع أطراؼ العممية السياسية عمي أف تعمؿ الجماعة ىي

نفسيا بيذا المبدأ ودوف المجوء إلي تكريس الفوز لخدمة الجماعة وانما يجب التنبو إلي أف الممارسة الديمقراطية
ليست معناىا تسمط األغمبية عمي األقمية أو العكس وانما ضماف حقوؽ األقميات وأخي ار عدـ الرجوع إلي الدولة
التسمطية بحيث تصبح صناديؽ االقتراع مفرغة مف معناىا ومغيبة لكتؿ سياسية ميمة

أهم النتائج والتوصيات :

توصمت الورقة إلي عدد مف النتائج الميمة جاءت كاالتي:
 مثمت الثورة المصرية الحالة األكثر سرعة في التغيير مف حيث قياـ انتخابات ديمقراطية أسفرت عف فوزاإلخواف المسمميف لكنيا كانت األسرع أيضا في االنقالب عمي العممية الديمقراطية مف قبؿ العسكر وبعض القوي
الثورية.

 تمثؿ الحالة المصرية االرتداد نحو نظاـ الحكـ القديـ (نظاـ مبارؾ) في محاولة اإلقصاء لإلخواف المسمميف. مثمت مصر حالة مف االنفالت اإلعالمي في عدـ مينية اإلعالـ المصري لنقؿ األحداث بشفافية حيثاثر في فترة الرئيس المعزوؿ مرسي وقد تحوؿ مف مطالب لمديمقراطية الحقيقية في عيد مرسي إلي متناوؿ

لممواضيع األمنية في عيد السيسي.

 مف جانب الرئيس مرسي وحكـ اإلخواف المسمميف لـ يستطيع مرسي أف يرسي قواعد الديمقراطية كما انوال مف التفرد .
أراد أف يحكـ وبالتالي أضاع الفترة االنتقالية التي كانت تتطمب االئتالؼ والتعاوف بد ً

 -الواليات المتحدة األمريكية لـ يكف ييميا منذ بداية الثورات العربية وتحديداً في الثورة المصرية إال

مصالحيا فقط وكؿ الخطوات التي ليا عالقة حث المصرييف عمي االنتقاؿ إلي ديمقراطية يتمثؿ في الخطابة
والبالغة فقط .
مف خالؿ النتائج التي توصمت إلييا الورقة توصي الورقة باالتي :

 يجب الحفاظ عمي مكتسبات الثورة المصرية المطالبة باالنتقاؿ الديمقراطي بالعمؿ عمي تبني النيجالديمقراطي ومراعاة احتياجات المرحمة االنتقالية مف توافؽ وطني واالتفاؽ عمي القضايا الوطنية تمييدًا لالنتقاؿ
الديمقراطي وعمي الدوؿ المصرية عدـ االرتداد بالتفريط في المكاسب الكبيرة التي تحققت أو اإلفراط في إقصاء

اآلخر .

 ضرورة حياد اإلعالـ العاـ والخاص في مصر والتناوؿ الميني والموضوعي حفاظاً عمي رسالة اإلعالـ التيتقوـ محؿ السمطة الرابعة بالمراقبة وكشؼ الحقائؽ وعدـ إتباع طرؼ سياسي والغمو والتطرؼ تجاه طرؼ أخر

كما يحدث ضد اإلخواف المسمميف .

 ضرورة تفعيؿ منظمات المدني واستقالليتيا وحياديتيا ورفض محاولة استيالء السمطات عمييا وبالتالي إجياضدورىا في القياـ بأىدافيا التي نشأت مف اجميا وذلؾ برفض تسييس عمؿ المنظمات واالكتفاء بالحياد والضغط مف
اجؿ تحقيؽ أىدافيا .
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 -العمؿ عمي منع التدخؿ الخارجي بتفعيؿ وتأىيؿ جامعة الدوؿ العربية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وقياـ

تحالفات بيف الدوؿ العربية في مجاؿ نشر الديمقراطية .

 ضرورة البحث في قضية الديمقراطية في العالـ العربي أو الدوؿ العربية لتعدد الجوانب التي يمكف مناقشتيافي ىذا الموضوع فمف الممكف تناوؿ الديمقراطية "اثر الثقافة العربية في قياـ الديمقراطية" كما يمكف تناوليا في
ظؿ البيئات االخري المتشعبة مثؿ " اثر نوع وشكؿ االقتصاد في التحوؿ أو االنتقاؿ إلي الديمقراطية في البمداف

العربية" أو "نوع النظاـ السياسي وامكانية التحوؿ الديمقراطي في المنطقة العربية" وعمومًا فالورقة توصي بتناوؿ
االنتقاؿ الديمقراطي في الدوؿ العربية لما لو مف أىمية في التنمية بجوانبيا المختمفة .

المصادر والمراجع :
) )1أحمد يوسؼ احمد  -نيفيف مسعد(تحرير) وآخروف  ،حاؿ األمة العربية  2011-2010رياح التغيير  ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط األولي  ،مايو  ، 2011ص . 136-135
) (2بيجت قرني  ،الربيع العربي في مصر  :الثورة وما بعدىا  ،مجمة السياسة الدولية ،السنة  ،35العدد  ،2012/12 406ص
. 76 – 75
) (3عادؿ محمد سميماف  ،بيف الثورة واالنقالب  :معضالت مصر السياسية واألمنية  ،موقع الجزيرة لمدراسات عمي شبكة االنترنت

 ، http://studies.aljazeera.netبتاريخ االثنيف  26أغسطس  ،2013بدوف صفحة .

) )4طارؽ البشري  ،عالقة الديف بالدولة  :حالة مصر بعد الثورة  ،مجمة المستقبؿ العربي  ،العدد

 ، 407السنة  ، 35مركز

دراسات الوحدة العربية  ،لبناف بيروت  ، 2013 /1ص . 88-87
) )5أحمد يوسؼ احمد  -نيفيف مسعد (تحرير) وآخروف  ،حاؿ األمة العربية  2011-2010رياح التغيير  ،مصدر سابؽ  ،ص
.149
) (6عادؿ محمد سميماف  ،مصدر سابؽ  ،بدوف صفحة .
) )7وجيو قانصو  ،الثورات العربية ومشاركة اإلسالمييف في السمطة  ،مجمة المستقبؿ العربي  ،العدد

 ، 407السنة  ، 35مركز

دراسات الوحدة العربية ،لبناف بيروت  ، 2013 /1ص . 102 – 101

) )8عبد الغني عماد  ،اإلسالميوف بيف الثورة والدولة  :إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب  ،مجمة المستقبؿ العربي  ،العدد
 ، 417السنة  ، 36مركز دراسات الوحدة العربية  ،لبناف بيروت  ، 2013 /11ص . 136 – 135
) (9عمي الديف ىالؿ (تحرير ) وآخروف  ،حالة األمة العربية  2014 – 2013مراجعات ما بعد التغيير  ،مصدر سابؽ  ،ص
.175
) (10عمي الديف ىالؿ (تحرير ) وآخروف  ،حالة األمة العربية  2014 – 2013مراجعات ما بعد التغيير  ،مصدر سابؽ  ،ص
.175
) )11ىشاـ العوضي  ،اإلسالميوف في السمطة  :حالة مصر  ،مجمة المستقبؿ العربي  ،العدد  ، 413السنة  ، 36مركز دراسات
الوحدة العربية  ،لبناف بيروت  ، 2013 /7ص . 37- 35
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) (12عمي الديف ىالؿ (تحرير) وآخروف  ،حالة األمة العربية  2014 – 2013مراجعات ما بعد التغيير  ،مصدر سابؽ  ،ص
.176
) )13حسف نافعة  ،تعقيب عمي ورقة قدميا وحيد عبد المجيد بعنواف  :ثورات الربيع العربي بعد ثالث سنوات  ،مجمة المستقبؿ
العربي  ،العدد  ، 421السنة  ، 36مركز دراسات الوحدة العربية  ،لبناف بيروت  ، 2014 /3ص . 54 - 53

) (14مايكل هدسون  ،تحوالت جيوسياسية صعود أسيوي وتراجع أمريكي في الشرق األوسط (حلقة نقاشية )  ،مجلة المستقبل
العربي  ،العدد  ، 2013/8 ، 414مركز دراسات الوحدة العربية  ،لبنان  ،ص . 102
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