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  اإلقصاءخطاب اإلرهاب و خطاب المصالحة مقابل 
  )٢٠١٣یولیه  ٣١ – ١٥(تقریر رصدي 

  المحسن سمیة عبد
  
أعلنت سلطات االنقالب منذ اللحظة األولى رعایتها لعملیـة المصـالحة الوطنیـة؛ حیـث تضـمن 

علیــا تشـكیل لجنــة  "خارطــة المســتقبل"یولیــو فیمــا أسـماه  ٣بیـان القائــد األعلـى للقــوات المســلحة فـي 
  . ، ثم جاء إنشاء وزارة للعدالة االنتقالیة ضمن الحكومة المشكلة فیما بعد ذلكللمصالحة الوطنیة

ــــة تحقیقهــــا، یشــــوبها الغمــــوض واالرتبــــاك وعــــدم  وظــــل مفهــــوم المصــــالحة، ناهیــــك عــــن عملی
ومـا ألحقـه مـن أضـرار بالحیـاة السیاسـیة والمجتمعیـة، " االنقـالب"الوضوح، كنتیجـة طبیعیـة لصـدمة 

علـــى نحـــو أنهـــا أي تقـــدم، بـــل فشـــل التعامـــل معهـــا علـــى النحـــو الـــذي أدى إلـــى مـــا شـــاهدناه مـــن 
قصاء بعد ٣٠/٦/٢٠١٣استقطاب قبل  ٕ   .٣/٧/٢٠١٣، ثم ما شاهدناه من استبداد وا

ویركــز التقریــر علــى عملیــة المصــالحة التــي قامــت علیهــا الرئاســة المؤقتــة والمواقــف السیاســیة 
  .منها

  
  :المفهوم والعملیة: البیة للمصالحة الوطنیةرؤیة السلطات االنق -١

فــي تصــریحات متفرقــة؛ حیــث ذكــر نائــب  مالمــح عملیــة المصــالحةأوضــح المســئولون بعــض 
كمــــا ورد فــــي بیــــان عــــن رئاســــة –رئــــیس الجمهوریــــة المعــــین للعالقــــات الدولیــــة محمــــد البرادعــــي 

  :)١(وطنیةالمصالحة أن ال -الجمهوریة عن اتصاالت ببعض الجهات الدولیة
عالجــة قضــایا وهمــوم جمیــع المصــریین بــدون اســتثناء وتأهیــل "ســوف  - ُ تُبنــى علــى أســاس م

ا إلرسـاء دعـائم إلمختلف مؤسسات الدولة للتعامـل مـع متطلبـات احتـرام حقـوق ا ً نسـان سـعی
  ، "الدولة الدیمقراطیة العصریة

ا من القوى المجتمعیة على الساحة يلن تُقص"وأنها  - ً  ، "أی

                                                
ــــــــــراف الملتزمـــــــــــــــــــــة بالقــــــــــــــــــــانون األربعـــــــــــــــــــــاء: البرادعــــــــــــــــــــي  ١ ، ٢٠١٣یولیـــــــــــــــــــــو  ٢٤، المصـــــــــــــــــــــالحة ستشــــــــــــــــــــمل فقـــــــــــــــــــــط األطــــــــــ

http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8
%A9/197919-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 
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ــــبالد أو ترویــــع ستشــــمل األطــــ" هــــاوأن - ــــد أمــــن ال ــــاحترام القــــانون وعــــدم تهدی راف الملتزمــــة ب
 .المواطنین

  
، فعلـــى مفهـــوم المصـــالحة الوطنیـــةلقــد تنافســـت األطـــراف الرســـمیة االنقالبیـــة فــي اســـتهالك و 

 :)٢(مصطفى حجازي المفهوم على النحو التالي.سبیل المثال قدم د
 ةسیاسـیمصـالحة  تلیسـأنهـا علـى  ؛ حیـث أكـدتحیید البعد السیاسـي فـي عملیـة المصـالحة -

ـــــــــــــــــات المجتمـــــــــــــــــع" الكنهـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــع فئ ـــــــــــــــــین جمی ـــــــــــــــــة دائمـــــــــــــــــة ب   ،"مصـــــــــــــــــالحة مجتمعی
حـــل أزمـــة بـــین تیـــارات " هـــامنهـــدف ال یسلـــو  ،"حـــوارا بـــین فصـــائل سیاســـیة تلیســـ"وأنهـــا 

) تهـــدف إلـــى(هـــم مـــن المصـــالحة السیاســـیة، أشـــمل و أالمصـــالحة الوطنیـــة "وأن  ."سیاســـیة
 ."شمل وأكثر استدامةأوهو أمر  معیةعالج اختالل القیم المجت

كـــرة التعـــایش المســـار السیاســـي جـــزء مـــن ف"حجـــازي أن ذكـــر ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك 
  ".والمصالحة المجتمعیة

ـــا؛ حیــــث قــــال تحییـــد البعــــد األیــــدیولوجي -  نــــهجي ألولویدیألل التمثین اعدث نتحن ل: "أیضً
  ."ريلمصالمجتمع ابیعة ن طضح عل وابشكر معبر غی

أي "، بالتأكیـــد علـــى أن لمصـــالحة بالقصـــاص والمحاســـبة والعدالـــة االنتقالیـــةربـــط مفهـــوم ا -
ص لقصاون والقانث ایدحن لكوللمصالحة ل مجا معــــــــــــــــــــــــــــــــهد جوال یون لقانا ىعلروج خ
المصــــالحة تبــــدأ بالحقیقــــة ثــــم الحســــاب والقصــــاص ثــــم المصــــالحة المجتمعیــــة "، وأن "ًالأو

هــــو "أن ذلــــك و ، "يأو طــــائف يعــــعلــــى مشــــكالت أو احتقــــان مجتم يالشــــاملة التــــى ال تبقــــ

                                                

ــــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــــمل اإلرهــــــــــــــــــــــــــابیین بســــــــــــــــــــــــــیناء:حجــــــــــــــــــــــــــازي ٢ ــــــــــــــــــــــــــو  ٢٤، المصــــــــــــــــــــــــــالحة ل ، ٢٠١٣یولی
-http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/17
-8%A8%D8%A7%D8%B1/517300%D8%A3%D8%AE%D
-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
-%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86

rint=1&page=%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1?tmpl=component&p 

، ٢٥/٠٧/٢٠١٣، لمصالحةا لقب..صلقصاوالة دالعا: جلسةد أول بعس ئیرلر امستشازي في حجاطمص. د
IMoKxHLfIhttp://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=96952#.Uh  

ـــــــــــــــــار السیاســـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــرئیس الجمهوریـــــــــــــــــــة http://www.el-، ٢٠١٣-٠٧-٢٤، الـــــــــــــــــــدكتور مصـــــــــــــــــــطفى حجـــــــــــــــــــازى المستشــ
balad.com/565353#.UhIMk6xHLfI  



 ٣

الطریــــق الطبیعــــي لالنتقــــال بــــالمجتمع مــــن االســــتبداد والحكــــم الشــــمولي وحكــــم الفــــرد إلــــى 
  ."الدیمقراطیة

  

مؤسســة "، والــذي تمثــل فــي طــرف رســمي: ثالثــة أطــراف أساســیة عملیــة المصــالحةوقـد شــملت 
للعالقـات لمؤقـت المعـیَّن ارئیس الـنائـب لعـب و  ،التي قامت علـى رعایـة عملیـة المصـالحة، "الرئاسة
ا فیهـــاالدولیـــة  ً ا بـــارز ً رغـــم  ، وذلـــكومستشـــارو الـــرئیس باإلضـــافة إلـــى وزیـــر العدالـــة االنتقالیـــة!!! دور

ال یخـــص مؤسســـة بعینهـــا وال  يالحـــوار مجتمعـــ"تأكیـــد مستشـــار الـــرئیس المؤقـــت المعـــیَّن علـــى أن 
، ضـم مؤسسـتي طـرف مجتمعـيو . ")٣(هى راعیة فقط لها، ولیست طرفا فیها يرئاسة الجمهوریة الت

ً  العربیــةوالكنیســة وممثلــین عــن القبائــل األزهــر  لثالــث أمــا الطــرف ا .مــن الشخصــیات العامــة اوعــدد
حـزب الوفـد، مثـل  )المدنیـة كمـا تصـف نفسـها( ةمثله عدد من األحزاب السیاسی طرف سیاسيفهو 

ب المصــریین األحــرار، حــز و ، ياالجتمــاع يالـدیمقراط يالحــزب المصــر و حـزب اإلصــالح والتنمیــة، و 
عــدد مــن نــواب و حركــة تمــرد باإلضــافة إلــى  ،ياالشــتراك يحــزب الكرامــة، وحــزب التحــالف الشــعبو 

   .)٤(التیار المدني بمجلس الشورى المنحل
فلــــم  یولیـــه، ٢٤، الـــذي عقــــد فـــي عـــن اللقــــاء األول للمصـــالحةالتیــــار اإلســـالمي بینمـــا غـــاب 

 ة والعدالـــة، وحـــزب النـــورســـلمین وحـــزب الحریـــخـــوان المجماعـــة اإلیحضـــر ممثلـــون عـــن أي مـــن 
الـــدعوة  تقـــد وجهـــأنهـــا الرئاســـة حیـــث ذكـــرت مؤسســـة ؛ والجبهـــة الســـفلیة، وحـــزب مصـــر القویـــة

 عمـــرو دراج مـــن اإلخـــوان.یاســـر علـــي ود.محمـــد علـــي بشـــر ود.كـــل مـــن داللقـــاء إلـــى لحضـــور 
یــون رئــیس حــزب یــونس مخ.عبــد المــنعم أبــو الفتــوح رئــیس حــزب مصــر القویــة، ود.، ودالمســلمین

                                                
ــــــــــــــــــرئیس الجمهوریــــــــــــــــــة ٣ ــــــــــــــــــدكتور مصــــــــــــــــــطفى حجــــــــــــــــــازى المستشــــــــــــــــــار السیاســــــــــــــــــى ل http://www.el-، ٢٠١٣-٠٧-٢٤، ال

balad.com/565353#.UhIMk6xHLfI  
ــــات المصـــــــــــــــــــــــالحة دون حضـــــــــــــــــــــــور اإلخـــــــــــــــــــــــوان.. الیـــــــــــــــــــــــوم ٤ ــــــــــــــــــــة تبـــــــــــــــــــــــدأ أولـــــــــــــــــــــــى جلســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــو  ٢٤، الرئاســـ ، ٢٠١٣یولی

http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8
%A9/197733-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-

%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86  

ـــــــــــــــــة بحضـــــــــــــــــــور البرادعـــــــــــــــــــى والبـــــــــــــــــــبالوي، » منصـــــــــــــــــــور»: و ــ ، ٢٠١٣یولیـــــــــــــــــــو  ٢٤یفتـــــــــــــــــــتح مـــــــــــــــــــؤتمر المصـــــــــــــــــــالحة الوطنی
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24072013&id=7bee2a28-fb27-46fa-ad46-

58a9e6398133  
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إال أن  ،)٥(یاســـر برهـــامي مـــن الجبهـــة الســـلفیة.نـــاجح إبـــراهیم ونـــادر بكـــار ود.دوكـــل مـــن النـــور، 
ا من جماعة اإلخوان المسلمین وحزب الحریة والعدالة    .الدعوة القت رفضً

وقــد أعلــن عــدد مــن األحــزاب والقــوى السیاســیة اإلســالمیة رفضــهم الــدعوة للمصــالحة فــي ظــل 
المتحــدث باســم حیــث ذكـر أو سیاســات ال تحتـرم الحریــات علـى قــدم المسـاواة؛  نظـام غیــر شـرعي،

حـزب رفـض المشـاركة فـي أیـة حـوارات حـول المصـالحة الوطنیـة طالمـا الحزب الحریة والعدالة أن 
الـدعوة إلـى المشــاركة فـي الحــوار ، ورفـض حــزب مصـر القویـة أیضــا "غیــر شـرعیة"تترأسـها سـلطة 

حـزب النـور عـدة شـروط للمشـاركة ووضـع  ".حزابـا وقـوى سیاسـیة مهمـةإن الـدعوة تجاهلـت أ"قائال 
عـــادة فـــتح  :هـــامـــن بین ،فـــي جلســـات المصـــالحة الوطنیـــة ٕ قنـــوات التفعیـــل میثـــاق شـــرف إعالمـــي، وا

  .)٦(، وحمایة الدستور الحالي من التعدیلاالنقالبقها في أعقاب غالالتي تم إدینیة ال
بـل سـلطات على الرغم من ذلك، أكد بعض تلك إال أنه  ذ خطوات من قِ القوى اإلسالمیة أنه لم تُتَخَ

النظام نحو إرساء قواعد مصالحة حقیقیة بین كافة التیارات والقـوى السیاسـیة، سـواء بتوجیـه الـدعوة 
المتحـدث اإلعالمـي باسـم حـزب حیـث ذكـر ؛ "النتقالیـةا"للقاء المصالحة أو للمشـاركة فـي الحكومـة 

قــال و  ،)٧("توجیــه دعــوة حقیقـة للمصــالحة وكلهــا مجـرد دعــوات إعالمیــةلـم یــتم "أنــه  الحریـة والعدالــة
لـم یـتم توجیـه الـدعوة لهـم وال لكـل مـن یختلـف "إنه  ،الدكتور یسري حماد، نائب رئیس حزب الوطن

قـــال و  .)٨("ولكنـــه تـــم توجیـــه الـــدعوة إلـــى فصـــیل معـــیناســـات الفریـــق عبـــد الفتـــاح السیســـي، مـــع سی
مصـــري المكلـــف حـــازم البـــبالوي لـــم یعـــرض علـــى الحـــزب أي حقیبـــة البلتـــاجي إن رئـــیس الـــوزراء ال
  .)٩(وزاریة في الحكومة االنتقالیة

  

، وفــق البیــان الــذي أصــدرته رئاســة الجمهوریــة أهــم مخرجــات اللقــاء األول للمصــالحةوتمثلــت 
  :)١٠(فیما یلي سيالعباي دمه نالمستشار أمیعن وزیر العدالة االنتقالیة 

                                                
ــــــــــــــور واألزهــــــــــــــر والكنیســــــــــــــة أبــــــــــــــرز الغــــــــــــــائ ٥ ــــــــــــــة، اإلخــــــــــــــوان والن ، ٢٠١٣یولیــــــــــــــو  ٢٤بین عــــــــــــــن مــــــــــــــؤتمر المصــــــــــــــالحة الوطنی

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24072013&id=b75889a2-7f20-4c2d-8d51-
05f112c85410 

، ٢٠١٣-٧-٢٥مقاطعــــــــــة األحـــــــــزاب اإلســــــــــالمیة تثیـــــــــر مخــــــــــاوف إزاء المصـــــــــالحة الوطنیــــــــــة فـــــــــي مصــــــــــر، : تحلیـــــــــل إخبـــــــــاري ٦
http://arabic.china.org.cn/txt/2013-07/25/content_29526709.htm 

ـــــــــل عـــــــــودة الـــــــــرئیس المنتخـــــــــب، نـــــــــرفض : ســـــــــمیر الوســـــــــیمي ٧ ، 2013-07-24دعـــــــــوات المصـــــــــالحة والحـــــــــوار قب
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=157882&SecID=250 

ــــــــــ: »الـــــــــوطن» ٨ ـــــــــة«الحـــــــــوار الـــــــــوطني و .. باســـــــــم التظـــــــــاهر» حـــــــــرب أهلیـــــــــة«الجـــــــــیش یـــــــــدعو ل یولیـــــــــو  ٢٤، «مهزل
٢٠١٣،-48eb-2654-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24072013&id=729682f3

cd4c41268d8e-b5bb 
 ، 2013-07-16یرفضون دعوات المصالحة الوطنیة في مصر،  اإلخوان ٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ١٠ ــة المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحة الوطنی ـــــــــیل اجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٢٠١٣یولیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ٢٤، ننشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تفاصـــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
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رسـاء آلیـات فـي تطـویر مف المضي قـدما - ٕ هـوم وطنـي للعدالـة االنتقالیـة وفـي اتخـاذ قـرارات وا
  .فعالة لتحقیقها، وصوًال إلي المصالحة الوطنیة الشاملة

وحفـظ أمـن الـوطن والمـواطنین  ،اإلفالت من العقابعدم سیادة القانون و التأكید على مبدأ  -
 ."التخریبیةالممارسات اإلرهابیة و "من 

 "اإلرهـــاب" ىوالقضـــاء علـــ "العنـــف"اءات الالزمـــة لمواجهـــة إلـــى اتخـــاذ اإلجـــر الدولـــة  وةدعـــ -
 .نحو تهیئة المناخ الالزم لتحقیق العدالة االنتقالیة ىباعتبار أن ذلك یمثل الخطوة األول

كمــدخل إلرســاء التــدابیر الالزمــة لتفعیــل " المصــالحة –القصــاص  –الحقیقــة " تبنــي مقاربــة -
ــــة والمصــــالحة الوطنیــــة ــــة االنتقالی عــــالن ي ، التــــالعدال ٕ ــــدأ مــــن المصــــارحة والمكاشــــفة وا تب

نزال العقاب وصوال إلي تحقیق المصالحة ٕ  .األخطاء وتمر بالمحاسبة وا
بلــــورة المقترحــــات واألفكــــار الخاصــــة بإنجــــاز العدالــــة تتــــولى تشــــكیل لجنــــة تواصــــل أولــــي  -

االنتقالیـــة والمصـــالحة الوطنیـــة مـــن خـــالل التواصـــل والتنســـیق الـــدائمین مـــع وزیـــر العدالـــة 
  . نتقالیة ورئاسة الجمهوریةاال

  
 َ   :المهمة د على التوجه الرسمي نحو عملیة المصالحة عدد من المالحظاترِ وی
  ــــد ــــالعــــدم تحدی ــــائي میهامف ــــى رأســــها مفهــــوم  ،واســــتخدامها بشــــكل فضــــفاض وانتق وعل

وأركانها ومسـتویاتها،  المصالحةمفهوم ببشكل واضح ؛ حیث لم یحدد المقصود "المصالحة"
نمــا اســتخدم ٕ ــة أوجــه وا ت عبــارات عامــة فضفاضــة تتســع لتفســیرها وتحمیلهــا معــاني حمال

وبالمثـــل . وتـــدخل فـــي المفهـــوم أو تســـتبعد منـــه مـــا تشـــاء ومـــن تشـــاء الســـلطة االنقالبیـــة
 ُ ِ است  .دون بیان المقصود بها" العنف"و" اإلرهاب"یم أخرى مثل مفاهمت خد

 نمـا  ،ال عملیـة المصـالحةعدم تحدید إجراءات واضحة، أو حتى رؤیة كلیة وخطة السـتكم ٕ وا
تــم االكتفــاء بوضــع شــروط مســبقة للبــدء فــي عملیــة المصــالحة وللمشــاركة فیهــا، هــي فــي 

 ..حقیقة األمر شروط مانعة إقصائیة لطرف دون آخر
  عدم وضع أو تحدید اإلطار القانوني لتحقیـق العدالـة االنتقالیـة والمحاسـبة كأسـاس لعملیـة

ــى ذ(المصــالحة  ــونكمــا أكــد مــرارا عل ــتم الممارســات )لــك المســئولون االنقالبی ــم ت ، ومــن ث

                                                                                                                                       
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/517258-

%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9  

ا   http://www.al-akhbar.com/node/187683، ٢٠١٣-٧-٢٥جلسة المصالحة على إیقاع العسكر، : وانظر أیضً
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ثـم یجـري إعـداد ...) من قتل جماعي واعتقاالت عشوائیة وتلفیق تهم(القمعیة على األرض 
 .أطر قانونیة لشرعنة تلك الممارسات") تفصیل"أو بعبارة أدق (

 قا، علـى بدت عملیة المصالحة التي تمـت الـدعوة إلیهـا عملیـة أحادیـة محـددة النتـائج مسـب
مختلفــین یســعیان  خــالف مــا یفتــرض أن تكــون علیــه عملیــة المصــالحة مــن وجــود طــرفین

اجتمـع فـي جلسـة المصـالحة الفواعـل المجتمعــة ؛ حیــث للوصـول إلـى مسـاحة أو حـل وسـط
نقـالب والمشـاركة فـي السـلطة في طرف واحد بحكم تبنیها للمسار السیاسـي المعلـن منـذ اال 

اقتصــار موقفهــا مــن رفــض الطــرف اآلخــر للمشــاركة علــى بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر، و 
 .، األمر الذي كثیرا ما انتُقِد في السابقاللوم

  ُّهـو األول وقـد یكـون األوحـد لعملیـة المصـالحة الوطنیـة فـي مشـهد ر مؤسسة الرئاسة تصد
المشــهد السیاســي بوضــوح منــذ اللحظــة  المؤسســة العســكریة تتصــدر ؛ حیــثمنــذ االنقــالب
 .ب، مما یثیر تساؤالت حول مدى الجدیة في هذه العملیةاألولى لالنقال

  ِلم تر ْ ینـایر ومـا قامـت علیـه مـن مبـادئ ومـا رفعتـه مـن أهـداف،  ٢٥أیـة إشـارة إلـى ثـورة  د
ومـن ثـم بـدت عالمـات اسـتفهام حـول مصــیر نظـام مبـارك أو موقعـه مـن عملیـة المصــالحة 

، وكــأن هنــاك قبــول )ء األولكمــا ورد فــي بیــان اللقــا(ومــا یســبقها مــن مكاشــفة ومحاســبة 
ـــاة  ـــى المشـــاركة فـــي الحی ل ٕ ـــى ســـاحات المجـــال العـــام وا لعـــودة رمـــوز فســـاده واســـتبداده إل

ا مـن الثـورة السیاسیة ً ) ینـایر ٢٥ثـورة (، بل وتصدر بعضهم المشهد معتبـرین أنفسـهم جـزء
انتمــائهم الــذي ال یخفــى علــى أحــد لنظــام رغــم وذلــك  ومتحــدثین باســمها ومــدافعین عنهــا،

امب ً ا أو سیاسی ً دانة بعضهم جنائی ٕ  .ارك ومشاركتهم في إفساد الحیاة السیاسیة والعامة وا
  رغـم تأكیـد سـلطات االنقـالب علـى أن المصــالحة باألسـاس مجتمعیـة ولیسـت سیاسـیة، فقــد

لمصـالحة؛ حیـث كـان أغلـب ل) والوحیـد حتـى اآلن(غلب الطابع السیاسي على اللقاء األول 
، بینمـا غابـت مؤسسـات المجتمـع المـدني والحركـات السیاسـیة الحضور من ممثلي األحزاب

) مــن أعلــى(ومــن ثــم یبــدو اســتمرار عــدم التمییــز بــین المصــالحة السیاســیة  .عــن المشــهد
والمصالحة المجتمعیة الالزمة لمعالجة الخلل الذي أصاب النسیج المجتمعـي فـي ظـل حالـة 

 . االستقطاب التي تسیطر علیه
  

  من المصالحة ى السیاسیةالقو مواقف 
إزاء عملیــة المصــالحة الوطنیــة بــین قــوى مؤیــدة لالنقــالب وأخــرى انقســمت مواقــف القــوى السیاســیة 

رافضــة لــه؛ حیــث تضــمنت القــوى المؤیــدة لالنقــالب رافــدین فــرعیین مــن المواقــف مــن المصــالحة، 
  . وبالمثل تضمنت القوى الرافضة لالنقالب أیضا رافدین فرعیین
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  :قالبمؤید لالناالتجاه ال
  مؤید لمصالحة مشروطةالرافد ال  ) أ

یولیـو موقـف مؤسسـات االنقـالب مـن عملیـة المصـالحة،  ٣القوى المؤیدة النقـالب  أغلب تبنت
تشــترط إلتمــام عملیــة  "مصــالحة إقصــائیة"تصــل لــدى الــبعض إلــى " مصــالحة مشــروطة"وهــو تأییــد 

د األحــــزاب والحركــــات المصــــالحة اســــتبعاد اإلخــــوان المســــلمین منهــــا بــــل والــــبعض یشــــترط اســــتبعا
الشـــروط هنـــا موجهـــة إلـــى جماعـــة اإلخـــوان مـــن ثـــم فو  !!!اإلســـالمیة مـــن الحیـــاة السیاســـیة قاطبـــة

وتتمثــل الشــروط  عمومــه، فــيالمســلمین بشــكل أساســي، وتنســحب بطبیعتهــا إلــى التیــار اإلســالمي 
  :التي یطرحها هذا االتجاه فیما یلي

شـــعبیة ســـاندها الجـــیش اســـتجابة إلرادة یونیـــه هـــو ثـــورة  ٣٠بـــأن مـــا حـــدث یـــوم االعتـــراف  -
ا ً ا عسكری ً  .الشعب المصري ولیس انقالب

المصـالحة "ي، أنفـؤاد بـدراوى، نائـب رئـیس حـزب الوفـد والقیـادى بجبهـة اإلنقـاذ الـوطنفقد ذكـر 
یونیــه  ٣٠الوطنیـة مــع جماعــة اإلخــوان المســلمین تتطلــب ضـرورة اعتــرافهم بــأن مــا حــدث یــوم 

ا كمـــا هــو ثــورة شـــعبیة ســاندها ال ً ـــا عســكری ً جـــیش اســتجابة إلرادة الشــعب المصـــري ولــیس انقالب
یـــرددون فـــى وســـائل اإلعـــالم العالمیـــة وأن الـــرئیس المعـــزول مرســـى لـــن یعـــود إلـــى الحكـــم مـــرة 

  .)١١("أخرى
 .التي جاء بها االنقالبلحكومة ا دعم -

، نـــةأكـــدت الـــدكتورة منـــى مكـــرم عبیـــد أهمیـــة المصـــالحة الوطنیـــة فـــي مصـــر فـــي المرحلـــة الراه
بشـــرط أن یعلـــن أعضـــاء جماعـــة االخـــوان المســـلمین رفضـــهم ألي نـــوع مـــن أنـــواع العنـــف فـــي 

                                                
ـــــب " اإلنقـــــاذ ١١ ـــــةبوقـــــف ال" اإلخـــــوان"تطال ـــــدء فـــــى مصـــــالحة وطنی ، ٢٠١٣یولیـــــو  ٢٤، والجماعـــــة تشـــــترط عـــــودة مرســـــي.. عنـــــف للب

http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1
97749-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D9%89-

%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A 
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للحكومـــــــة االنتقالیـــــــة المتمیــــــــزة التـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى الكفـــــــاءات ولــــــــیس "المســـــــتقبل ودعمهـــــــم 
 .)١٣(حسب وصفها" )١٢(المحسوبیة

العـام لمـال افسـاد ونهـب جـرائم القتـل والكـل مسـئول عـن  ةحاسـبومنتقالیـة االعدالة تحقیق ال -
 .ینایر وحتى اآلن ٢٥منذ 

ن تكــون وفقــا لقواعــد وأســـس أالمصـــالحة الوطنیــة ال بــد "فقــد ورد فــي بیــان للتیــار الشــعبي أن 
ــــى رأســــها  ــــین قــــوى سیاســــیة أواضــــحة، عل ــــى المصــــالحة إن تتســــع مــــن مفهــــوم المصــــالحة ب ل

 ينتقالیـة التـطـار مشـروع جـاد للعدالـة االإ يال فـإالمجتمعیة الشـاملة، وهـو مـا ال یمكـن تحقیقـه 
، وكـل مـن تـورط ینـایر وحتـى اآلن ٢٥منـذ  يسالة دم مصـر إتحاسب بالقانون كل مسئول عن 

 .)١٤("فساد ونهب للمال العام يف
ضرورة محاسـبة دعـاة العنـف مـع العفـو عـن مـن لـم یتـورط فـي "كما دعت منى مكر عبید إلى 

 .)١٥("جنایة وتم التغریر بهم ویعلنوا نبذ التشدد والعنف

                                                
ـــــــــــــــد ١٢ ـــــــــــــــى عبی ـــــــــــــــف: من ـــــــــــــــة مهمـــــــــــــــة بشـــــــــــــــرط إعـــــــــــــــالن اإلخـــــــــــــــوان رفضـــــــــــــــهم للعن ، ٢٠١٣یولیـــــــــــــــو  ١٦، المصـــــــــــــــالحة الوطنی

http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1
91165-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7-
%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81  

ذكر أن تشكیل هذه الحكومة القى العدید من االعتراضات لكونها حكومة ذات طابع سیا ١٣ ُ سي ولیست حكومة تكنوقراط ولضمها عددا ی
من الوزراء اتسموا بعدم الكفاءة في مناصب وزاریة وحكومیة سابقة، بـل وواجـه بعضـهم دعـاوى قضـائیة، ولـم تقتصـر هـذه االعتراضـات 

نما أیضا جاء بعضها من  ٕ لصادر عن مركز حول تفصیل ذلك انظر التقریر السابق ا. المؤیدین لالنقالبعلى الرافضین لالنقالب فقط وا
، علـى الـرابط المنتخب الرئیس وعزل الثورة على االنقالب بعد االنتقالیة المرحلة إدارة حول، "ینایر وصدمة االنقالب ٢٥ثورة "الحضارة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://hadaracenter.com/pdfs/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84

%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A92.pdf  
 ".مالمح أداء السلطة المؤقتة"وانظر أیضا في المحور األول من هذا التقریر 

-http://rassd.com/1 ، 24/07/2013قیــــــــــادات اإلخــــــــــوان تحـــــــــرض علــــــــــى أعمــــــــــال عنــــــــــف منظمــــــــــة، : التیـــــــــار الشــــــــــعبي ١٤
67558_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%
B9%D8%A8%D9%8A_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84
%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B6_%D8%B9%
D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86%D9%81_%D9

%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%87 
ـــــــــــــــد ١٥ ـــــــــــــــى عبی ـــــــــــــــف: من ـــــــــــــــة مهمـــــــــــــــة بشـــــــــــــــرط إعـــــــــــــــالن اإلخـــــــــــــــوان رفضـــــــــــــــهم للعن ، ٢٠١٣یولیـــــــــــــــو  ١٦، المصـــــــــــــــالحة الوطنی

http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1
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–نــه یالحــظ فــي هــذا اإلطــار أن الــبعض قصــر دعوتــه لــرفض العنــف ومحاســبة مرتكبیــه إال أ
رغـم عملیـات على جانب اإلخوان المسلمین فقط دون غیـرهم  -كشرط إلتمام عملیة المصالحة

ــــــف المــــــنظم  تجــــــاه المتظــــــاهرین  -)برعایــــــة رســــــمیة أحیانــــــا(الرســــــمي وغیــــــر الرســــــمي -العن
ا باإلخوان المسـلمینالموص(والمعتصمین الرافضین لالنقالب  ً دعـت قیـادات حیـث  ).وفین قصر

 يوقـف أعمــال العنــف التــ"جماعــة اإلخـوان المســلمین إلــى  -علــى سـبیل المثــال–جبهـة اإلنقــاذ 
ــا ضــد الشــعب المصــرى، وذلــك للبــدء فــى عقــد مصــالحة وطنیــة حقیقیــة مــع كــل  ً ترتكبهــا یومی

إنــه ال مصــالحة مــع مــن "الوفــد اللجنــة العلیــا لحــزب  أحــد أعضــاءكمــا ذكــر ، "القــوى السیاســیة
ـا "حرضوا على إراقة الدماء من اإلخـوان ومؤیـدى الـرئیس المعـزول الغرفـة بعضـو ، وذكـر أیضً

ال عودة لنظـام اإلخـوان مـرة أخـرى، مطالبـا لجنـة المصـالحة الوطنیـة بعـدم "أنه  العامة للسیاحة
المعــزول فهــذا  طــرح أى اســتفتاء الشــعب یرفضــه حتــى ولــو كــان عــودة أو عــدم عــودة الــرئیس

  .)١٦("أمر لن نسمح به
  

  التیار اإلسالمياإلخوان الرافض لوجود مع الرافد المعارض للمصالحة   ) ب
ــــا مــــع اإلخــــوانیــــذهب رافــــد متطــــرف فــــي هــــذا االتجــــاه هــــو و  ً  إلــــى رفــــض المصــــالحة تمام

، ویصـل ویـدعو إلـى الـتخلص تمامـا منهـا ، بل یرفض وجـود الجماعـة ذاتهـا)المصالحة اإلقصائیة(
أقصاه بالدعوة إلى الرفض المباشر ألي وجود للدین في مجال السیاسیة وبالتـالي رفـض وجـود إلى 

  .أحزاب ذات مرجعیة دینیة
اســـتنكر هــذا الرافـــد النائـــب الســابق بمجلـــس الشــعب محمـــد أبـــو حامــد؛ حیـــث ممــن یمثـــل و 

إلخـوان الكـالم عـن المصـالحة فـي ظـل جـرائم ا"قـال إن دعوة رئیس الجمهوریة المعـین للمصـالحة و 
ــــى والمصــــابین یومیــــا یعطــــي غطــــاء سیاســــیا لهــــذه  المســــتمرة ضــــد الـشـــعب وســــقوط عشــــرات القتل

أن یجفــــف منــــابع تمویــــل اإلخــــوان ألنهــــم بــــدأوا یشــــترون بعــــض "إلــــى الجــــیش دعــــا ، و ")١٧(الجــــرائم
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%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7-

%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81  
ـــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــالحة الوطنیـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن اإلخـــــــــــــــــوان، القـــــــــــــــــوى الوطنیـــــــــــــــــ ١٦ ـــــــــــــــــو 20ة بكفـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــیخ تحـــــــــــــــــذر لجن ، 2013 یولی

http://www.alnaharegypt.com/t138267 
ـــــــــــــــــــــــو حامــــــــــــــــــــــــــــــــد یهــــــــــــــــــــــــــــــــاجم  ١٧ ، ٢٠١٣یولیـــــــــــــــــــــــــــــــــو  ٢٣، لدعوتــــــــــــــــــــــــــــــــه للمصــــــــــــــــــــــــــــــــالحة" الــــــــــــــــــــــــــــــــرئیس المؤقــــــــــــــــــــــــــــــــت"أبـــــــــ

http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1
97557-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-



 ١٠

معاقبــة المحرضــین ســم ضـد جــرائم اإلخــوان اإلرهابیـة و تفعیـل القــانون بح"، كمــا اعتبــر أن "النشـطاء
المصـالحة یلزمهـا مقـدمات "أن وأضاف . "ات مكتب اإلرشاد هو البدایة الحقیقیة للمصالحةمن قیاد

السیاســـیة لجماعـــات اإلســـالم شـــاملة لتصـــحیح المفـــاهیم الدینیـــة و كثیـــرة مـــن أهمهـــا مراجعـــة فكریـــة 
  .")١٨(السیاسي

 السیاســیین فیهــا یشــارك كبیــرة حملــة" إلــى العظــیم عبــد حــازم )السیاســي الناشــط( دعــا كمــا
 مرجعیـــة وال أســـاس علـــى أحـــزاب أي قیـــام لعـــدم اآلن مـــن األحـــزاب وشـــباب تمـــرد وشـــباب النخبـــةو 

، لـو لـم فصـل الـدین عـن السیاسـة )یونیـو ٣٠ثـورة (ن یكـون علـى قمـة أهـداف أیجـب " وأنـه ،"دینیـة
ورتـب علـى ذلـك موقفـه بـرفض المصـالحة الوطنیـة مـع ". ن سـنندم بشـدةآلنقطع دابـر هـذا الثعبـان ا

أرجـو مـن السیسـى أال ینزلـق إلـى أى "عامة وجماعـة اإلخـوان المسـلمین خاصـة، قـائال  اإلسالمیین
  .)١٩("فخ لرعایة أى مصالحة وطنیة مع العصابة بدعوى الحیاد
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%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9 
ــــوع للقضـــــــــــــاء علـــــــــــــى اإلرهــــــــــــــاب فـــــــــــــي ســـــــــــــیناء، ١٨ ـــــــــــد یـــــــــــــدعو الجــــــــــــــیش لفـــــــــــــتح بـــــــــــــاب التطــــــــــ ، ٢٠١٣یولیــــــــــــــو  ٢٢أبـــــــــــــو حامــ
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81  
-http://rassd.com/1، 23/07/2013لـــــــو لـــــــم نقطـــــــع دابـــــــر الـــــــدین عـــــــن السیاســـــــة ســـــــنندم بشـــــــدة، : حـــــــازم عبـــــــد العظـــــــیم ١٩
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9%86%D9%86%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9  
ـــــــــــــــــــــــــد العظـــــــــــــــــــــــــیم ـــــــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــــــیش المصـــــــــــــــــــــــــري التـــــــــــــــــــــــــدخل، : عب -http://rassd.com/1، 23/06/2013یجـــــــــــــــــــــــــب عل
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 ١١

نمــا یــدعمها بتشــویه  ٕ وال یكتفــي هــذا االتجــاه بطــرح اشــتراطاته إلجــراء عملیــة المصــالحة، وا
العنــف "بتبنــي وارتكــاب الب علــى وجــه العمــوم، ، والرافضــین لالنقــواتهــام متعمــد لإلخــوان المســلمین

ا لعدم المصالحة مع الجماعة ومواجهتهـا وكـل . )٢٠(في المجتمع" واإلرهاب ً ومن ثم اتخاذ ذلك مبرر
ا عقـب دعـوة الفریـق األول عبـد الفتـاح السیسـي للنـزول إلـى الرافضین لالنقالب،  ً وهو ما بدا واضـح

ا لمواجه"الشوارع لمنحه ما اعتبره    ".ة العنف واإلرهابتفویضً
  

  رافض لالنقالبالأما االتجاه 
  :غیر شرعيمع نظام مصالحة لرافد معارض ل  ) أ

ینطلـــق هـــذا االتجـــاه فـــي تعاملـــه مـــع عملیـــة المصـــالحة مـــن موقفـــه المبـــدئي مـــن رفضـــه لالنقـــالب 
، ومــن ثــم فــإن هــذا االتجــاه ال یــرفض عملیــة ینــایر ٢٥العســكري علــى شــرعیة وعلــى مســار ثــورة 

نمــا یـرفض القبــول بمصـالحة تــأتي وتـتم تحـت حكــم العسـكرالمصـالحة لـ ٕ وعلیــه یحـدد هــذا . ذاتها، وا
ا من الشروط لقبول المشاركة في عملیة المصالحة یمكن بیانها فیما یلي   :االتجاه عددً

 .على إثر االنقالب االعتراف بعدم شرعیة النظام القائم -
فــض المشــاركة فــي أیــة حــوارات حــول فقــد ذكــر المتحــدث باســم حــزب الحریــة والعدالــة أن الحــزب ر 

  ".غیر شرعیة"المصالحة الوطنیة طالما تترأسها سلطة 
وقــــال البلتــــاجي إن الحــــدیث عــــن مصــــالحة وطنیــــة بــــین األحــــزاب والتیــــارات المختلفــــة فــــي مصــــر 

  .)٢١("لن نرى مصالحة وطنیة إال على أساس وقف االنقالب العسكري"، و"أكاذیب"
 .نصبه رئیسا للجمهوریةعودة الدكتور محمد مرسي إلى م -

نحــن فـي انتظــار عــودة الــرئیس مرســي ": ســالمیة ببورســعیداإل ىمنســق عــام ائـتالف القــو حیـث قــال 
ن مـــ .ي محــاوالت للمصـــالحة الوطنیــةن فـــنحن نقــول ال ألمــا اآلأ، صــحابهوالحـــق أل، ى منصــبهلــإ

ـــیطـــرح تلـــك المصـــالحة ذا اســـتقر إمـــا أن مـــر مرفـــوض اآلدبابـــات العســـكر؟؟ األ ى؟ الـــذین أتـــوا عل
وقتهـا سـنقرر حسـب مـا ، بعـد نفـاذ كـل محاوالتنـا وقوتنـا، وضع في مصر ولم یعود الرئیس مرسـيال

  .)٢٢("یفرضه الواقع علینا وكل الحلول مطروحة

                                                
بـین لتفصیل أكبر حول االتهامات الموجهـة إلـى اإلخـوان المسـلمین والرافضـین لالنقـالب انظـر فـي المحـور الثالـث مـن هـذا التقریـر،  ٢٠

 .التقییم الموضوعي ألداء اإلخوان المسلمین وحملة الكراهیة المثارة ضدهم
 http://www.alquds.co.uk/?p=63583، 16/٧/2013الحدیث عن المصالحة الوطنیة في مصر أكاذیب، : البلتاجي ٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحة الوطنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة“ ٢٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارض“ المصــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین مؤیــــــ ــــــــــــــ ، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مصــ

http://awraqarabia.net/main/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%88/  
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 .والحفاظ علیه من التغییر ٢٠١٢اإلبقاء على دستور  -
ووقـــف ، عـــودة الحریـــات وحقـــوق التعبیـــر، ووضـــع میثـــاق شـــرف إعالمـــي یحترمـــه الجمیـــع -

  .عنف ضد المتظاهرین وحفظ الدماءال
، تفعیــل میثــاق شــرف إعالمــي"للمشــاركة فــي جلســات المصــالحة الوطنیــة  حــزب النــورفقــد اشــترط 

عــادة فــتح قنــوات دینیــة أغلقتهــا الحكومــة فــي أعقــاب اإلطاحــة بمرســي، وحمایــة الدســتور الحــالي  ٕ وا
  .)٢٣("من التعدیل

لــم یــتم توجیــه دعــوة حقیقــة للمصــالحة "لــة أنــه وذكــر المتحــدث اإلعالمــي باســم حــزب الحریــة والعدا
إنــه یجــب إنهـــاء اعتقــال وتلفیــق الــتهم الواهیــة التــي ال یصـــدقها "، و"وكلهــا مجــرد دعــوات إعالمیــة

  .)٢٤("عقل لكافة الشرفاء
 للمصـالحة االنقـالب حكومـة دعـوة القویة مصر حزب رئیس الفتوح أبو عبدالمنعم الدكتور استنكرو 

 ينقــالب العســكر حكومــة اال": وقــال ،واعتقــالهم المتظــاهرین ضــد فلعنــا وقــف عــن تعجــز حــین فــي
 عجــزت عــن وقــف نزیــف الــدم الیــومى وتعتقــل عشــرات المتظــاهرین الســلمیین یومیــا وتحاصــر يالتــ

  ".)٢٥(اإلعالم وتغلق قنواته إلى أى مصالحة تدعو؟
  
   :اطيكأساس لعودة المسار الدیمقر  ةشروطم مصالحةرافد یؤید ) ب

حتـــى  -بشـــروط–ؤسســـات فكریـــة ومدنیـــة مفهومهـــا عـــن المصـــالحة الوطنیـــة قـــدمت مفقـــد 
ــــة لشــــق مســــار بــــین المو  ــــة الشــــرعیة، فــــي محاول  قــــفایمكــــن اســــتعادة المســــار الــــدیمقراطي وحمای

، إال أنها جاءت أیضا من داخل رفض االنقالب باألساس والـدفاع عـن الشـرعیة كمبـدأ االستقطابیة
  . مرسي فقط.ولیس الدفاع عن عودة د

كــر بعــد االنقــالب، نموذجــا ویمثــل طــرح مركــز الحضــارة للدراســات السیاســیة، فــي وقــت مب
، وجعـــل "مـــا قبــل المصـــالحة الوطنیـــة"لــــشـــروطا " بیـــان لألمــة"فـــي  علــى ذلـــك؛ حیـــث طــرح المركـــز

                                                
ـــــــــاري ٢٣ ـــــــــل إخب ـــــــــة فـــــــــي مصـــــــــر، : تحلی ، ٢٠١٣-٧-٢٥مقاطعـــــــــة األحـــــــــزاب اإلســـــــــالمیة تثیـــــــــر مخـــــــــاوف إزاء المصـــــــــالحة الوطنی

http://arabic.china.org.cn/txt/2013-07/25/content_29526709.htm  
ـــــــــــوار قبـــــــــــــــل عـــــــــــــــودة الـــــــــــــــرئیس المنتخـــــــــــــــب، : ســـــــــــــــمیر الوســـــــــــــــیمي ٢٤ ـــــــــــــــرفض دعـــــــــــــــوات المصـــــــــــــــالحة والحــــ ، 2013-07-24ن

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=157882&SecID=250 
، ٢٠١٣ یولیـــــــــــــــــو ٢٤حكومــــــــــــــــة االنقــــــــــــــــالب العســــــــــــــــكري لـــــــــــــــــن تُفلــــــــــــــــح فــــــــــــــــي المصــــــــــــــــالحة الوطنیــــــــــــــــة، : أبــــــــــــــــو الفتــــــــــــــــوح  ٢٥

http://www.akhbarak.net/articles/13086859-
%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%AD%D
9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7
%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%86_?sr
c=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A

1%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7# 
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وتـــوفیر أسســـها وضـــماناتها وامتنـــاع  هاالمصـــالحة أهـــم شـــروط حمایـــة الدیمقراطیـــة واســـتعادة مســـار "
  :ما یليوقد جاء في البیان ". جدیدة ومقاومة تدخالت الدولة العمیقةالسیر إلى مغالبة 

انطالقا من رفـض مرحلـة غیـر دسـتوریة وغیـر دیمقراطیـة، ولكـن سـعیًا نحـو تخفیـف وطـأة الوضـع "
الراهن، فإن حمایة األمن المصري وتماسك الجماعة الوطنیة فـي حاجـة ماسـة أن نضـع علـى سـلم 

قراطي، وشـــروط مـــا قبـــل المصـــالحة، ثـــم مســـتلزمات خارطـــة طریـــق أولویاتنـــا حمایـــة المســـار الـــدیم
  ...عملیة بناء المصالحة الوطنیة الشاملة

وذلـــك یبـــدأ مـــن تـــوفیر الشـــروط األساســـیة الســـتعادة الدیمقراطیـــة وضـــماناتها، وهـــذه بـــدورها تســـتلزم 
ن الدولــة الشـروط األساســیة للمصـالحة الوطنیــة التــي تهـيء المنــاخ الســتعادة الدیمقراطیـة، خاصــة أ

  .)٢٦("العمیقة ظهرت بكل مؤسساتها وممارساتها ضد الجمیع
  

ا ً أهــم یعــد مــن المصــالحة الوطنیــة عملیــة إن عــدم حــرص الســلطة االنقالبیــة علــى فــ، وأخیــر
یسـلط فریقـا یسـیطر ویهـیمن، و لـیس إال انقالبـا، ألن االنقـالب  ٣٠/٦األدلة على أن مـا حـدث منـذ 

ــا-علــى فریــق  ً فــي حــین أن المصــالحة الوطنیــة مــن أهــم عملیــات المســارات  -إن لــم یستأصــله تمام
  .الدیمقراطیة الحقیقیة

ذا كانــت الرئاســة المنتخبــة  ٕ لــم تحقــق الكثیــر فــي هــذا الصــدد ) محمــد مرســي.فــي عهــد د(وا
ـــ ف عـــن الـــدعوة إلـــى الحـــوارات الوطنیـــة، التـــي ظلـــت ترفضـــها المعارضـــة إال أیضـــا، إال أنهـــا لـــم تكُّ

االســـتعدادات والتهدیـــدات لفـــض و المجـــازر المتوالیـــة (نقـــالب الـــدموي بـــل إن مســـلك اال. بشـــروطها
لهـــو مســـلك معـــاكس تمامـــا ألي متطلـــب مـــن ) االعتصـــامات بـــالقوة تحـــت ذریعـــة مقاومـــة اإلرهـــاب

متطلبــات المصــالحة الوطنیــة؛ حیــث یبــدو أن الغالــب مــن أجــل تثبیــت االنقــالب هــو الحــل األمنــي 
  .القمعي

وطنیـــة مـــن جانـــب القــوى الرافضـــة لالنقـــالب والداعمـــة كمــا أن مســـلك رفـــض المصــالحة ال
للشــرعیة، یمثــل بــدوره أحــد أهــم أدوات تحــدي هــذا االنقــالب، فــال مصــالحة فــي إطــار فــرض قبــول 

  .األمر الواقع وشروطه
فالمشـهد السیاسـي وصـل  ،ویـنعكس هـذا بـدوره علـى عملیـات التفـاوض للخـروج مـن األزمـة

إلــى حالــة مــن التعقــد والتصــعید الحــاد بــین طرفیــه ممــا یســتلزم تقــدیم تنــازالت مــن الطــرفین لتحقیــق 
یســیطر علــى ظــاهر المشــهد حالــة مــن  -فــي الوقــت نفســه–مخــرج آمــن للــوطن مــن أزمتــه، إال أنــه 

                                                
ـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــــــــــــــــالي ٢٦ ــــــــــــــــــــع مركــــــــــــــــــــــــــــــز الحضـــــــــــــــــــــــــــــارة علـــ ــــــــــــــــص البیـــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــــــــى موقـــــــــ : طـــــــــــــــــــــــــــــالع نــــــــــــــ
-16-15-07-m/index.php?option=com_content&view=article&id=789%3A2013http://hadaracenter.co

38&Itemid=484-09-11-09-12-59&catid=85%3A2012-04 
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 دتتــردنمــا الجمــود لــم تفلــح محــاوالت التفــاوض المعلنــة والوصــول إلــى حــل وســط فــي صــهرها، بی
  .أنباء متناثرة ومتناقضة عن مفاوضات أخرى تتم في الخفاء

إال أن مــا بــدا للعیــان لــم یكــن ســوى تبــادل طرفــا المعادلــة االدعــاءات بــأن الطــرف اآلخــر 
یســعى للتفــاوض وأنــه رافــض لبــدء عملیــة التفــاوض دون االســتجابة لشــروطه، أو بــاألحرى رافــض 

  . للتفاوض على ما یضعه من شروط
، نـافین "خارطـة الطریـق"ناحیة أكدت سلطات االنقالب على رفضها للتفاوض حول ما أسمته فمن 

كمــا أكــدت قیــادات . وجــود أي مفاوضــات غیــر معلنــة مــع اإلخــوان المســلمین -فــي الوقــت ذاتــه–
رفـــض المعارضـــین لالنقـــالب إجـــراء أي مفاوضـــات دون العـــودة  -مـــن الناحیـــة األخـــرى–إخوانیـــة 

  .نقالب علیهاللشرعیة التي تم اال


