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 البيئة المجتمعية لالنتخابات: 
 ()واالقتصاد إشكالية ضعف األمن

 ()عبد اهلل عرفانأ.
 

صوري لمؤتمر ت، و موضوع البحث مركب وبسيط في نفس الوقتبدايًة أود أن أوضح أن 
ل ولذا سأسأ مع باحثين, يتحدثون حثين ال يتحدثون إلى جماهير بلباال للباحثين الشباب أن هؤالء

شكالية نتخابموضوع البيئة المجتمعية لاليما يتعلق بها فنلة وأتوقع أن تجيبوا عسئأتكم احضر  ات وا 
 األمن واالقتصاد،بين أن نفرق فيها إلى نحتاج  اهناك أمورً مع العلم أن ف األمن واالقتصاد, عض
ييْن َخييْوفَ { األميين المييادي واألميين ا نسييانيبييين و  يين ُجييوَع َوَُمييَنُهم م  ة قييري ا اةييية )سييور  }َأْطَعَمهُييم م 
 االقتصادي.بين األمني و  ةكبير  اوأنا أرى فروقً , (4

سيواء بمفهوميا الضييق أو نحياول أن نيرى التيأثير األمنيي )في ضيوء هيذا الورقية البحثيية و 
النتيائ,, ومين ثيم  عليى اهاتهم للتصويت وبالتالي ن أو اتجعلى قرارات الناخبي( واالقتصادي الواسع

كيففف يففكلر كففأل مففن األمففن واالقتصففاد ع فف  حيياول ا جابيية عليييا هيوا فينن السييؤال األسيياس اليذي ن
 النتائج؟

 ما هو وضع الحالة االقتصادية؟ قتصاد يثور التساؤل التاليا وعند الحديث عن اال
وقد زاد عن العيام  %12ضخم معدلا أن الت جدن ،للمؤشرات االقتصادية التقليدية نظروبال

وهنيياك ميين مييا,  الرغم ميين أن األجييور قييد زادت إلييى حييدَ ولكيين األسييعار مازالييت مرتفعيية بيي الماضييي
 ،القتصيياد فيمييا يتعلييق بالنيياسل احقيقًييي اولكيين البورصيية ليسييت مؤشييرً يتحييدث عيين انهيييار البورصيية 
ال يمكيين  ؛ حيييثعنييدما تكييون بورصيية مضيياربات بشييكل أساسييي ةصييافهييو مؤشيير ألفييراد معينيية خ

 اهير العريضة.لجمل النسبةد عليها كمؤشر لحال االقتصاد باعتماال
مييا؛ حيييث توجييد مؤسسييات لييم تنهييار وال تييزال  درجييةجيييد بفهييو وبالنسييبة ليي داء الحكييومي 

ب لتياري  وعراقية الدولية حَسيوهذا مؤشير إيجيابي يُ  (المستشفيات والمدارس والجامعات)مثلا قائمة 
 المصرية.

ن كيان , و عميل بهيامن النياس ي هناك قطاع كبيرحيث فهى مهمة  ،وعن السياحة  هياأثير تا 
عليى السيياحة بشيكل كبيير سياهم فيي زييادة األمنيي  الوضعولقد أث ر  .اليس كبيرً  في الدخل القومي

فيي قفيزت بينميا  % 8.9 ة كانيتالرسيمي اتالمؤشير وفيق  2010فنسيبة البطالية فيي  ؛نسبة البطالية
حقيقية نسبة البطالة ال؛ فمؤشرات الرسمية يتم التشكيك فيهااللكن و , %12.5إلى  2011ديسمبر 
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أن ذليك فمعنى , %3.5فالمؤشر زاد بنسبة  ,من حجم قوة العمل %30إلى ممكن أن تصل من ال
 . وهذا مشكلة كبيرة %7لبطالة زادت بنسبة ا
ويبيدو أن  ،إال أن المصيريين تعيودوا عليى السيوء الوضيع يبيدو سييئاً  أنمن رغم بالأشعر أنا لكن و 

 . قلياًل  اوازنً أحدث تة لمستمر ل الثورة أو األمل الذي بعثتا الحركة اتفاؤ 
أمني مباشر  أريد أن أفرق بين ما يتعلق بما هوالحالة األمنية قبل االنتخابات,  وعند الحديث عن

يكيييون هنييياك مباشييير ل مييين؛ كيييأن الالمعنى غيييير ميييا يتعليييق بيييو  -سيييطو مسيييلح أو عنيييف طيييائفي-
مكييين أن ا القلييق يوهييذالطريييق فهيييذا شييكل ميين أشييكال القليييق, قيييام بقطييع مييا اضييطراب أو شييخ  

وهييذا يييؤثر بشييكل كبييير علييى االقتصيياد، وهييذا ضييروروي أن يييدخل فييي لتهديييد اقتصييادي,  يتحييول
 مفهومنا وتصورنا ل من.

ورة بيدأ بعيد الثيفقيد  ,األمن المباشير مين عنيف طيائفي وسيطو مسيلح وخطيففيما يتعليق بيو 
ميين من غييير المباشيير األفيمييا يتعلييق بيين، و مييارس إلييى اة 3حييداث عنييف طييائفي ميين فييي أ ةً مباشيير 

كييل هييذا األمييور أحييدثت فواختناقييات سياسييية,  (وليسييت فئويييةاضييطرابات واعتصييامات مجتمعييية )
أنيا إذا قليق ميواطن وهيو فيي هيذا هيو تصيوري ل مين؛ ، و وحالة من عدم التأكيد حالة من الضبابية

 تهديد ل من وهذا هو وضع الحالة األمنية قبل االنتخابات. بيتا فهذا
فيييي أنحيييياء بييييين الوضيييع األمنيييي فيييرق ننتخابيييات؛ الحالييية األمنييييية أثنييياء االليييق بوفيميييا يتع

اللجان كنا أمام حالة فريدة؛ حييث كانيت اللجان، فأمام بين الوضع األمني أمام و  ةً الجمهورية عام
عداد الكثيييف لقييوات الجييي  والشييرطة, فكييان هنيياك تواجييد أمنييي بشييكل كبييير, هنياك حاليية ميين االسييت

سياند الجيي  ت تألن الشيرطة كانين القيياس علييا وال يمكين أن يسيتمر؛ يمكي ئي الوهذا أمر اسيتثنا
وهيو ال يسيتطيع أن حتيياطي التيي لدييا, مين قيوات اال من خالل قوات استثنائية, وهذا يمثل خصيم

 يسيطر لفترة طويلة وهذا نقطة مهمة.
 ؛داثهايتسييبب فييي إحييوجييود طييرف ثالييث ث عيين يحييديييتم النييراا ميين أحييداث, و  وبالنسييبة لمييا

ذي يفعييل لييفميين ا مسسييئوليتها, وكييل األطييراف تنفييي مسييئوليتا, ن المجلييس العسييكري ينفيييحيييث إ
علييى سييبيل   عنييدما نحلييل مييا حييدث فييي بورسييعيدوأنييا أتصييور أن هنيياك مشييكلة كبيييرة فمييثاًل ذلييك  
ا وأنا هنا انظر لجهاز الشرطة باعتبار , هناك خلل في الوظيفة األمنية عند جهاز الشرطة, فالمثال
، واالسيتقرار فيي أي وكان فيي وقيت مين األوقيات وميازال أحيد أعميدة االسيتقرار امهمً  اأساسيً  اجهازً 
 عين الحيوارهيي بيديل ونحين تعودنيا أن الطريقية األمنيية , بأكثر مين طريقية ضمنيُ يمكن أن نظام 
لكيييي ننتقيييل لكييين عادلييية الخضيييوع والقميييع أو الفوضيييى، و م يبيييل هيييلتزاميييات, ة الحقيييوق واالومعادلييي

نحتياج لوقيت ونحتياج أن نفهيم بشيكل أعميق  )معادلة الحوار والحقيوق وااللتزاميات( للمعادلة الثانية
استقرار النظام ت القبض على المجرمين وحسب, بل وضمان ليس, فوظيفتا وظيفة الجهاز األمني

ليى اةالقميع با بيد مين اسيتبدالفالولكي نستبدل الجهاز األمني السياسي,  أن ر ن أنيا أتصيو لثقية, وا 
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تيييرض أنهيييا العميييود الفقيييري المفالتيييي مييين كيييل األطيييراف تسييياهم بشيييكل أو بيييثخر فيييي زعزعييية الثقييية 
ولكيين لكييي يهيياجم الجهيياز األمنييي,  ا فييالجميعنقطيية مهميية ال يلتفييت لهييا أحييد كثيييرً وهييذا للمجتمييع, 

علييى  بنيياء المؤسسيياتفالبييد ميين  ؛بنييىالثقيية يجييب أن تُ  زيلييا يجييب أن تضييع بييداًل منييا ثقيية, وهييذات
 تزيل األمن أو تعيد هيكلتا.أن مجرد ليس ألكبر, فاألمر وهذا هو التحدي ا, لثقةا

حيل أن يركز فيي كيل المنياطق فيي ستمن المأن الجهاز األمني  ، وهيوهناك نقطة مهمة
ا أن هيبتيا الوقيت خصوًصي طر على األميور فيي ذاتفي النهاية لن يستطيع أن يسيذات الوقت, ف

 الناس تشك في أي شيء يقوم با.الثقة ذاتها, فضاًل عن أن بيحظى قد ضاعت, ولم يصبح 
 الجهاز ليس في يد وزير الداخلية, فوزير الداخلية ييدير ن هذاإ اأخرى تقولوهناك مقولة 

ة إدارات وبيييياقي ا دارات ليسييييت تحييييت إدارتييييا كليييييًة، وهنييييا تثييييور التسيييياؤالتا ميييين يييييدير وزارة عييييد
متصيييور أن الييينظم فميييا هيييي األجهيييزة التيييي بيييداخلها  وأنيييا وميييا هيييى وزارة الداخليييية  الداخليييية  بيييل 

مين أجيل ضيمان االسيتقرار للنظيام فهي مبنية عليى والءات, و إذا لم تكن مبنية على ثقة السلطوية 
بشكل رسيمي وبشيكل غيير زة تؤدي نفس الوظيفة بشكل متوازي, ككل والشخ  البد من بناء أجه

عقليية مبيارك أو أي فمي يراقيب وزارة الداخليية, ز غيير رسيرسمي، فأنا أتصيور أنيا كيان هنياك جهيا
موضوع مركب أكثر منا أمن فالمنظم وسيضع عليا أناس تابعين لا,  سيشك في أي جهازمستبد 

، وأنا هنا أن أمن الدولة داخلها كيان مراقبة ليضمن والء من ينتمون لهذا الجهازعتقد دولة، فأنا أ
ن األوقييات كييان لييا قائييد يحركييا وفييي وقييت ميي ،الثالييثلميياذا لييم يييتم معرفيية الطييرف  اأحيياول تفسييير

من طرف ثالث مكن أن يكون هناك أكثر ين، نعلم من يحركا اةن هذا القائد اختفى فنحن ال واة
, ، وهذا ليس تخيل بقدر ما هيو جيزء مين أي نظيام سيلطويهم البعضبعض وهم أنفسهم ال يعرفون

 .يا طرف ثالثخالكيا حدث هذا، فأنا أتصور أننا لدينا ففي تر 
حيييالأجهيييزة أمنيييية كثييييرة؛ ن ليييدينا وكيييان دائًميييا يقيييال إ ل هيييذا فهيييذا يعنيييي أن األمييير معقيييد وا 

التيي تضيمن المؤسسيات بنيي محلهيا شيبكات ثقية ونبيل نرييد أن نحيل األمور ليس فقط بمواجهتهيا, 
 .االستقرار
كون يًنا ، وأحيامختلفة أن هناك صراع بين أجنحة رسميةأحداث بورسعيد وغيرها تفسير و 

ر رسييمية، وهييذا نقطيية قييد تكييون أو غييير رسييمية مييع غيييغييير رسييمية, وأخييرى أجنحيية رسييمية بييين 
با الكثير من الغيرف المظلمية تخيرج  اكبيرً  اوهذا يوصلني لتصور أن المصريين ورثوا قصرً مهمة, 

أن ما إ اثم تختفي, ولكي نتعرف على هؤالء أمامنا طريقانبشكل مفاجئ أناس تقوم بالضرب  امن
فأتصييور أن هييذا ر, األصييعب أن نضيييء النييو  وأتصييور أن األمييرر القصيير أو نضيييء النييور, نييدم  

 , فنحن أمامنا خريطة غيير مكتملية, وقيد يفسير هيذا حييرة الجمييع؛ حييث إننياهو الوضع في مصر
  خيلنا أو على أرض الواقع.ًا سواء في تجديد اً نقوم باكتشاف حقائق جديدة ترتب وضع


