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 فً خطر:  مصر

 شاملةتجدد ثورة ونذر انقالب عسكري بغطاء دستوري 

 :الحالةوصف 

لم تتجمد وإن تعثرت؛  تفشل ..ولن الثورة مستمرة فً ربوع مصر.. لم أوال وقبل كل شًء : 

ألنها عملٌة ممتدة من تغٌٌر القٌم والثقافة والسٌاسٌة ؛ ووإن استمرت سنوات ألن الثورات ال تفشل

 الٌجب أال تتحول إلى جلد ذات وأ الراهنة . وعملٌات المراجعة والنقد الذاتًواالقتصادٌة واالجتماعٌة

والبد مع نقد الذات أن نتقدم برؤى االستكمال  تتأثر بالحرب النفسٌة والدعاٌة السوداء المنتشرة الٌوم.

 واإلصرار على التغٌٌر.

انقالبا كامال على  2112ٌونٌو  14فً  ٌمثل الحكمان الصادران عن المحكمة الدستورٌة العلٌا -1

، المجلس العسكري تحت غطاء دستوري ا، قام بهمنكشفة وثورة مضادة ٌناٌر وأهدافها 25ثورة 

وقعت فٌها كافة القوى السٌاسٌة من إسالمٌٌن فً إطار استغفال واستغالل ألخطاء جسٌمة 

 .ٌةرشباب قوى ثووعلمانٌٌن و

األمنٌة الل األشهر القلٌلة الماضٌة عن شبكة من القوى خمسارات الترتٌبات والتوقٌتات تكشف  -2

جل اإلجهاز من أمؤامرة متكاملة األركان ط بعمق وتنفذ بحرفٌة عالٌة التً تخطوالسٌاسٌة والسرٌة 

استعادة كاملة لقوى نظام خرى أعلى الثورة وتشوٌهها وفصل الشعب عنها من جهة، ومن جهة 

بتمرٌر ، ومرورا ورجال أعماله وإعالمه فلولهو المنحل حسنً مبارك، بداٌة من الحزب الوطنً

وهكذا تحولت  .، وانتهاء بعودة النظام البولٌسً القمعًعبر االنتخابات الرئاسٌةأحد رموز النظام 

والعمل المنهجً الواضح فً معركة تتخٌل أنها  الدولة العمٌقة )الخفٌة والغاطسة( إلى العلن

 النهائٌة.

خطة ٌقول إنه لن ٌوقفها عن تنفٌذها ال براكٌن وال زالزل، وهذا ٌعنً أنه  المجلس العسكري ٌدٌر -3

، بل البد من الخطة المضادة المحركة لقوى الثورة وشعبها. فال تعامل من ال مجال للتفاوض معه

حوار أو تفاوض مع المجلس العسكري إال فً ظل عالنٌة مطلقة وبقرارات جماعٌة ال ٌنفرد بها 

 معٌنة. فصٌل أو مجموعات

، باإلضافة إلى انقسام حاد المتعمدٌن الشعب المصري اآلن لحالة عامة من اإلحباط والحٌرة عٌشٌ -4

 إعالم عن آمال المصرٌٌن وثورتهم، مع محاوالت لتجدٌد أجواءبرة عمخٌارات غامضة وغٌر بٌن 

لضرب بٌد من من التخوٌف من الثورة والمعارضة والتهدٌد بالفوضى أو ااألٌام األولى من الثورة 

 ن تكون سهلة، وإن لم تكن مستحٌلة.الخطورة فٌهذا الموقف أن عملٌة اندالع الثورة الثانٌة ل حدٌد.

وحل إشكال روح الثورة شعبٌا، من الترشٌد فٌما ٌتعلق بتجدٌد  تحتاج الثورة المصرٌة إلى كثٌر -5

خاذ موقف حاسم من القٌادات ، ومواجهة الحرب النفسٌة واإلعالمٌة الراهنة، مع اتالقٌادة والتنسٌق

تجنب التركٌز على مواجهة الثورة المضادة و، والسٌاسٌة التقلٌدٌة ودورها فً المرحلة المقبلة

وعلى رأسهم شباب الثورة أخطاء جسٌمة .. فقد أخطأ الجمٌع بٌنٌة الدخول فً أٌة سجاالت فكرٌة

 أسر الخٌار المضاد للثورة... وكثٌر من القوى األخرى وقع فً والٌسار الحقٌقً. واإلخوان

، والبد )وإن لم تكن جامعة مانعة لصعوبة ذلك جدا( البد من القٌادة ذات المصداقٌة والقبول األعلى -6

ستة أشهر  –)خالل األٌام القلٌلة القادمة  معها من رؤٌة لما ننشده فً المدٌٌن القرٌب والمتوسط

بد فً الرؤٌة والقٌادة من تجنب الخطأ المستمر وال ، وبالتالً ما سنعمله وآلٌاته وأدواته.(5102 –

، والبد من اإلصرار على الجبهة نٌةوالتشكٌك فً القوى الوط المتعلق بالتسوٌف وأخطاء التوقٌت
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الوطنٌة بمن حضر واستمر، وعدم التعجل فً الخٌار االستراتٌجً وأن نراقب خٌاراتنا حتى ال ٌتم 

هدم الثورة. هذه القٌادة ستمثل الثورة المدنٌة فً  االختراقات من معسكرتلغٌمها، وأن نحذر 

 مواجهة الثورة المضادة العسكرٌة.

اإلعالم هو الخنجر المسموم الذي ضربت به الحٌاة السٌاسٌة والعقل والوجدان، والبد من استعادة  -7

ٌدة من دوالبد للخط اإلعالمً الجدٌد أن ٌعمل على تقدٌم نخبة ج .التوازن فٌه من كل طرٌق

 ، وعدم االلتفات إلى نخبة المتحولٌن.باب ومؤٌدٌهمالش

 

 توقعات والسٌنارٌوهات المنتظرة:ال

تبدو كل السٌنارٌوهات سٌئة فً ظل دولة وثورة تتراجع عن مكاسبها وتبطل مؤسساتها 

، وعلى رأسها مجلس الشعب، وتلوٌث سمعة القضاء المصري، السٌادٌة وتنزع شرعٌاتها

مستمرة من تزٌٌف الوعً واإلرادة االنتخابات الرئاسٌة بعد وصلة واحتماالت عالٌة لتزوٌر 

 العامة.

، السٌنارٌو األسوأ ال ٌتمثل فقط فً فوز الفرٌق أحمد شفٌق مع ما ٌعنٌه ذلك من استمرار نظام مبارك -1

من عسكرة البالد وقمع المعارضة باسم إعداد المجلس العسكري لفرض حالة بل المؤشرات تدل على 

 وقمع فعالٌاتها مٌدانٌا.جهة الثورة لمواالمنهجً ن" و"الشرعٌة"، واالستعداد فرض "األم

والدخول فً نفق مظلم ٌنذر هذا السٌنارٌو بمخاوف اندالع موجة من العنف والعنف المضاد،  -

 ٌنحرف بالثورة المصري إلى "النموذج السوري" ومأساته.

وٌه جدا، لكن قانون الضبطٌة القضائٌة ال ٌتوقف تنفٌذ هذا المخطط على نجاح شفٌق وإن كان ٌق -

ٌمكن المجلس العسكري ٌونٌو فً توقٌت مفهوم،  13الذي أصدره وزٌر العدل  4991للعسكرٌٌن 

 من تنفٌذ هذا المخطط بل البقاء بقوة تنفٌذٌة أمنٌة وقمعٌة تضٌق الخناق على السلطة المدنٌة.

؛ أهمها: قانونٌةلسٌاسٌة والثورٌة والوٌتطلب التحسب لهذا السٌنارٌو عمال مبكرا من القوى ا -

بضرورة ضبط النفس وعلى رأسها المجلس العسكري توجٌه خطابات مفتوحة إلى القوى المختلفة 

األمور أو انفالت وااللتزام بقدسٌة الدم المصري، وتحمٌل المسئولٌة كاملة للجٌش فً حالة 

ة هذا السٌنارٌو بأدوات قانونٌة لمحاصر تحرك رجال القانون والقضاء الشرفاءكذلك الصدام. و

قطاعات الشعب لحماٌة مصر من الخطر الداهم.. كما ٌتطلب دامغة، وتحرك الدعاة وقادة الرأي و

 أن تتحسب لعدم االنجرار إلى هذا المخطط. من قوى الثورة بكافة روافدها ومشاربها

 

الستعادة  -ٌحمٌها العسكر–ٌة السٌنارٌو األدنى سوءا هو وصول شفٌق إلى الرئاسة وبداٌة عملٌة مدن -2

 ، بطرٌقة سلمٌة وباسم الشرعٌة والقانون.قوى نظام مبارك بكل فعالٌاته

ومع االعتراف بالوضعٌة الجدٌدة فإن قوى الثورة والتغٌٌر لن تضع ٌدها فً ٌد هذا النظام  -

ت وتصحٌح األوضاع ومعالجة األسباب لتً انحرفت بالثورة بأدواسلمٌا وستعمل على تقوٌضه 

 سٌاسٌة وإعالمٌة وثورٌة.قانونٌة و

 

على ممارسته للسلطة فً ظل اقتناص من التضٌٌق  قٌودالسٌنارٌو الثالث هو وصول محمد مرسً فً  -3

المجلس العسكري للسلطة التشرٌعٌة وهذا ٌتطلب حراكا سٌاسٌا وثورٌا وقانونٌا لتعزٌز هذا الكسب 

 الجزئً واستعادة مسار الثورة.
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 ما ٌجب عمله اآلن:
ى الثورة المصرٌة بكافة روافدها وقواها لالصطفاف جنبا إلى جنب من أجل مواجهة ودعوة ق -1

 المخطط المكشوف الستعادة نظام مبارك: 

حل مجلس الشعب + قانون استئساد المجلس العسكري وقبضه على السلطة + +  فلول رئٌس]

المتماشً مع مخطط إجهاض + الخلل القضائً فلول الوطنً والدولة العمٌقة عودة الضبطٌة + 

 .[+ أجواء تواطؤ خارجًالشعواء الحرب اإلعالمٌة إجهاض محاكمات النظام + + الثورة 
 

العمل  .(2115)حتى  لمدة ثالث سنوات كحد أدنى بكامل فعالٌاتها االتفاق على استمرار الثورة -2

 الثورة.اصلة على بث روح األمل واإلصرار فً الناس والشباب من أجل مو
 

 :على محاور أربعة تعدد مسارات الحركة -3
ٌقوم ومنظم متخصص  كٌان المسار الدستوري والقانونً والقضائً: ٌتطلب تشكٌل ( أ

 بمحاصرة مخطط إجهاض الثورة من هذه الجبهة:

تجب مراجعته لما ٌشوبه من مواصلة الدفع بعزل شفٌق وأن ما انتهت إلٌه المحكمة الدستورٌة  -

 تؤٌد وجوب مراجعة حكم الدستورٌة.نٌة والدولٌة طثٌر من الوثائق الملزمة الوتجاوزات. وك

على األقل بثلثً أعضائه الذٌن  الدعوة لمواصلة انعقاد مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا نزٌها -

ٌحوال  نلٌس من حق المحكمة الدستورٌة وال المجلس العسكري أأنه ، وال ٌمسهم حكم الدستورٌة

 .، وكشف أمارات التسٌٌس فٌها ٌحدث اآلن ٌجب مواجهته بكل السبلدون ذلك، وم

وعرضه على مجلس الدولة فورا للبت فً  4991الرفض التام والبات لقانون وزٌر العدل  -

 ، وإبطاله.مخالفاته الصارخة

الحفاظ على شرعٌة الجمعٌة التأسٌسٌة لكتابة الدستور، بشخصٌتها المعنوٌة التامة والقانونٌة  -

 تقلة عن كافة السلطات، وأن تستمر فً أداء دورها الوطنً المنشود.والمس

رفض القول باستعادة المجلس العسكري لسلطة التشرٌع بحل البرلمان، والتأكٌد على نزع السلطة  -

 بمجرد انتخاب الرئٌس الجدٌد، ورفض أي تدخل له فً شئون الحكم. التنفٌذٌة منه

ي واإلعالنات المكملة والمراسٌم وغٌرها مما خطة التالعب بإعالن الدستوروفضح  كشف -

 شهرا كاملة، أمام الرأي العام المصري والعالمً. 15أصدره المجلس عبر 

الثلث المكمل والمستقل من مجلس الشعب، وإعداد القانون  تخابنالدعوة من جانب آخر لسرعة ا -

 لطرٌق.الخاص بذلك ودعوة األحزاب لسرعة العمل فً هذا ا

رعٌات الماثل فً مصر وتأكٌد الشرعٌة الثورٌة والشعبٌة، وعدم شرعٌة تغول كشف صراع الش -

الدولة العمٌقة والعسكر على السلطات الثالث وتغلغلهم فٌها، وأن هذا هو ما ٌجب أن تواجهه 

 الثورة الٌوم.
 

 :، وٌقوده مجلس استشاري للثورة ٌقدم الرؤٌة والخطابات الالزمةالمسار السٌاسً ( ب

، وضرورة استمرار مكتسبات الثورة من الثورة وعدم االستسالم لالنقالب علٌها إعالن استمرار -

أحزاب ونقابات ومجموعات شبابٌة ومجلسً شعب وشورى، فً التكاتف من أجل تحقٌق اإلرادة 

 الشعبٌة.

اآلثمة، ورفض مفهوم  العمل على نزع الشرعٌة عن المنقلبٌن على الثورة وكشف مخططاتهم -

ورصد المخططات الخارجٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة من الثورة ومسارها  ة(.)الشرعٌة العسكرٌ

ورفض أي مسار ال ٌستهدف اإلسقاط  ومواجهة محاوالت التقسٌم واالختراق السٌاسً. وقواها.

 واستثمار محنة االنقالب فً صناعة منحة التوحد. الكلً للنظام الحاكم غٌر الشرعً.
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ة فً الفترة القادمة بمراحلها الراهنة ومتوسطة وبعٌدة تقدٌم رؤٌة ثورٌة تشمل أهداف الثور -

 المدى، والقوى القادرة على تنفٌذها، وآلٌات ذلك وأدواته المقترحة.

توجٌهها والعالقات بٌن مستوٌاتها، ومتابعة تشكٌل الجبهة الوطنٌة للثورة المصرٌة ونمط قٌادتها و -

 محٌطة بها، والدفع بخطابها إلى الرأي العام.القٌادة الثورٌة ، والنخبة الجدٌدة ال عملٌات تأسٌس

الوطنٌة كاملة فٌما تتعرض له الثورة من  خطابات إلى كافة األطراف بتحمل مسئولٌاتهاتوجٌه  -

عبات وتوجٌه الرأي العام المصري والعالمً إلى ما تتعرض له مصر من تال انقالب علٌها.

 :خطٌرة تشترك فٌها أطراف مختلفة

 الراهن بكل السبل السٌاسٌة المنظمة علما وعمال.لالنقالب ثوري المواجه مؤازرة المجهود ال -

طط الثورة والعمل على نقل األداء من رد الفعل إلى المبادرة وفق رؤٌة استراتٌجٌة تتحسب لمخ

 المضاد وتوقع تحركاته.

داف مدمجة فً أه مع مطالب الشارع والمواطنٌنتوجٌه قوى الثورة السٌاسٌة للتواصل المباشر  -

 الثورة.

 .من خالل الدستور تقدٌم رؤٌة للجمعٌة التأسٌسٌة لعمل ما علٌها إلنقاذ الثورة -

االنتباه واإلعداد لمعركة المحلٌات، فهً واحدة من الجبهات التً تواجه الثورة فٌها الفساد  -

 د من أسفل، ومحاصرة عودة الحزب الوطنً إلٌها.واالستبدا

السرٌع توجٌه عن المنقلبٌن على الثورة، والتصدر  أو كبٌرة عدم تمرٌر أو الغفلة عن أي صغٌرة -

 لمواجهتها.لمسارات المختلفة ل

 بحث ملف التدوٌل المحتمل بحثا عمٌقا، وفرصه ومخاطره واستراتٌجٌة التعامل معه. -
 

 المٌدانً، وٌقوده الحركات الشبابٌة ذات المصداقٌة السٌاسٌة المشهودة: الثوريمسار ال ج(

 بة بأهداف الثورة وااللتزام بالعمل على تحقٌقها بالطرق السلمٌة والمكفولة قانونٌا.ٌجدد المطال -

  وراء أهداف الثورة.ٌعمل على استعادة روح المٌدان من االنصهار الوطنً والمساواة والتماسك  -

ٌستمر هذا الخط الثوري مهما كانت نتائج انتخابات الرئاسة ألن اإلطار المحٌط هو ضد الثورة م  -

 ل طرٌق.ك

العمل على تثوٌر قطاعات من الشعب لم تشارك بعد فً معركة الثورة من خالل التواصل  -

 المباشر والفعال.

 ، واالستفادةاالستمرار فً محاوالت االصطفاف الشبابً من كل التٌارات تحت راٌة )إنقاذ الثورة( -

 الفتوح..(.من حمالت مرشحً الثورة فً الجولة األولى من االنتخابات )حمدٌن وأبو 

 للثورة أدواتها المالئمة لها والتً ٌجب أن ٌفهم المنقلبون أنها لن تنكسر أو تنهزم. -

، بالدعوة لمجموعة من االعتصامات فً: الرد السرٌع على االنقالب قبل أن ٌفقد وهجهدراسة  -

.. رٌة،ٌادٌن، وأمام القضاء العالً والمحكمة الدستومالبرلمان والجامعات، والجامع األزهر، وال

 وغٌرها.
 

اإلعالمً، لمواجهة الهجمة الشرسة على الثورة وقواها ومحاوالت تمرٌر عودة النظام ( المسار د

 ٌقوده لجنة تنسٌق واسعة المجال ٌدعمها رجال أعمال وإعالم ودعاة ونخبة جدٌدة وطنٌة:والسابق، 

بٌن الثورة لكترونٌة( صحفٌة وإذاعٌة وإ)فضائٌة وتصنٌف القنوات اإلعالمٌة فعالة لوضع خطة  -

 .الستنقاذ الثورة ، والعمل لالستفادة من كل منهاومضاداتها

، وبخطابات مخططة وتستهدف المختلفة الدفع بنخبة سٌاسٌة وثورٌة وإعالمٌة جدٌدة فً القنوات -

 جمهورا محددا ورسائل معٌنة.


