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 يوليو3يونيو و 30مصري حتالف 
 والفرص املمكنة الصطفاف وطىن من أجل احلرايت والدميقراطية 

  عبده إبراهيم
 مقدمة:

، فهو اليوم الذي قامت فيه ثورة "مضادة" على الثورة حبسب البعض، أو 2013يونيو  30اختلفت الرؤى حول تصنيف يوم 
هو املتمم للعام األول من كان ، املهم أن هذا اليوم  جديدةموجة ثورية  اثلثى رأ بينما اعتربها، اثن  انقالب عسكري حبسب بعض 

  . 2011يناير 25حكم أول رئيس مدين منتخب يف مصر بعد ثورة 
لالعرتاض على فشل إدارة الرئيس املنتخب حممد مرسي يف إدارة شئون البالد، وبغض النظر  مظاهراتىف هذا اليوم خرجت 

استطاعت حركة و ، ال ميكن جتاهله -مصدرها ا عنبعيد  -أهنا مصنوعة ولكن فشله فيها الحقا الت اتضح كثري من املشك  كونعن  
من توقيعات املواطنني الرافضني الستكمال الرئيس حممد  اأن جتمع عدد  نفسه مترد اليت أعلنت عن وجودها مطلع شهر مايو من العام 

مليون توقيع رغم أهنا كانت قد  22ـت رائسية مبكرة فاقت حبسب مزاعم إعالمية  المرسي لفرتته االنتخابية واملطالبة إبجراء انتخااب
والتقليل من شأهنا، إال أهنا استطاعت ا هلا، ورغم حماوالت النظام احلاكم يف ذلك الوقت حتجيم دورها مليون توقيع سقف   15حددت 

وهو األمر الذي ساهم  ،بغض النظر عن اخلالفات البينية بينهمتها توحد كل أعداء النظام يف ذلك الوقت حتت رايحتقيق هدفها بعد 
ببياانهتا املتتابعة، يونيو  30كما كان ملوقف القوات املسلحة العامل احلاسم يف جناح فعاليات يوم ،  يف جناح احلملة بشكل كبري

 .ورسائلها غري املباشرة أبهنا ستنحاز للمتظاهرين
، ومل تتوان القوات املسلحة فيما بعد ،حة تقف يف جانب املعارضة وتستقوي هبا وتقويهان القوات املسلذهنية أبترسخت صورة 

ورغم أن مجاعة اإلخوان املسلمني  ،فقد حرصت على أن تتعامل مع مظاهرات املعارضة وكأهنا العبور الثاين على االستفادة من االمر،
ا من لكن يف ميادين غري تلك اليت سيطرت عليها املعارضة خوف   ،خرىوالقوى السياسية املؤيدة هلا دعت إىل التظاهر واحلشد هي األ

ساعة  48مهال ملدة ن تستمر ولن تصمد سارعت إبصدار بيان اإلأبهنا لحشود لالصدام فإن القوات املسلحة وإلدراكها املستقبلي ل
ترتيبات القوات جاءت د انتهاء املدة احملددة بعوتدعمها، و وهنا اتضح جبالء أن القوات املسلحة تقف يف صف املعارضة  ،حلل األزمة

ا للبالد وحبضور قادة ا مؤقت  اليت تضمنت عزل الرئيس املنتخب حممد مرسي وتعيني رئيس احملكمة الدستورية رئيس  و يوليو  3املسلحة يف 
عي وسكينة فؤاد وممثلني حلركة القوات املسلحة وشيخ األزهر واباب الكنيسة وعدد من الشخصيات السياسية مثل الدكتور حممد الرباد

 مترد واألمني العام حلزب النور.
ا، فعلى الرغم من أن ا ودولي  املركب حالة معقدة من اجلدل يف الشارع السياسي املصري وامتد أتثريه إقليمي   شكل هذا املشهد

ا مع وقوع حوادث رأي بعض ا خصوص  فرتق  واا ، إال أن ذلك مل يصمد كثري  اا واحد  يوليو مشهد   3يونيو و 30صنع من يومي  اإلعالم
يوليو شخصيتهما املستقلة،  3يونيو و 30متايزت املواقف واستعاد يومي حيث  يونيو أهنا ال متثله أو يوافق عليها،  30ممن شارك يف 

 سؤاال  نطرح ن مث مو العسكري" الذي أزاح الرئيس حممد مرسي من رائسة اجلمهورية، -طريقه للتحالف "السياسي وعرف التداعي
خريطة  ت هباتطور اليت كيفية الإضافة لعدة أسئلة فرعية تتمثل يف ؟، ويوليو 3يونيو و 30ا مضمونه، ما الذي تبقى من حتالف رئيسي  
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يوليو؟ وما أبرز تفاعالهتا بني التشكل والتفكك، وما أبرز الظواهر املستجدة والقضااي املرتتبة  3يونيو  30القوي الفاعلة يف حتالف 
  على هذه التفاعالت؟ 

فقد تشتت  2013مل يكن يرد على ابل أحد يف يوليو  ،يوليو 3 ـ يونيو 30حلالة حتالف  2017بريل أيف  ،الوضع احلايل 
ومل يتفق يونيو ودعت هلا،  30ورية اليت شاركت يف مظاهرات ثحيث انفضت معظم القوى الشبابية وال ؛مشل التحالف بصورة ملحوظة

للسجن أو  -االحق  - وتعرض الكثري من قيادات تلك احلركاتحينها،  ا عاجال  تتخذ موقف   يوليو وإن مل 3جرى يف معظمها مع ما 
من الربامج عمله منصبه سواء من الربملان أو البارزين يف الدعوة لتلك املظاهرات  املنع من السفر أو التحفظ على األموال، وخسر بعض

مل تعد معها أمساء القوى ن التحالف تفكك إىل الدرجة اليت إالقول  نومن املمك ، أتييد هذا النظامالتلفزيونية رغم ما بذله من جهد يف
، وأصبحت له بصورة كاملةوأتمينها  ،السياسية فيه ذات أمهية أو جدوى يف ظل هيمنة املؤسسات السياسية على اجملال العام يف مصر

ملكون الرئيسي هلذا التحالف واملعرب عنه وصاحبة ذاكرته التارخيية فلم يعد أحد ا )اجليش، الشرطة، القضاء( هي ااملؤسسات وخصوص  
إما ألن ذلك مل يعد حمل فخر ألحد ملا وصلت إليه األمور من سلطوية،  ،يوليو لعدة أسباب 3يونيو ـ  30شارك يف  نه أبميلك القول 

لنظام، أو ألنه مل يعد ميلك القدرة يف التعبري عن رأيه حىت يف أحد سجون ا -و ال يزالأ-أو ألنه تعرض الضطهاد وتنكيل وزج به 
غري مدين ألحد "أبنه  يوليو 3-يونيو  30حيد من حتالف وصادق على هذا األمر التأكيد الذي ذهب إليه املستفيد الو ، ابحلد األدىن

ات آنفة األمنية تطول اجلميع عدا أفراد املؤسس، كما أن املعاانة االقتصادية والسياسية واالجتماعية و "وليس عليه أية فواتري يدفعها
 .ابلنظام ةالذكر امللتصق

هناك العديد من املداخل اليت ميكن من خالهلا حبث حالة التفكك اليت طالت ذلك التحالف سواء من خالل حبث خرائط  
ورها مبا يكشف عن خريطة التفاعالت هذا التحالف أو الرموز واألشخاص الفاعلني فيه ومواقفهم يف احلياة السياسية املصرية وتط

ومشاهد تغريها، أو من خالل القضااي ومواقف القوى السياسية منها، أو اخلطاابت املتغرية للفاعلني السياسيني واملشكلني خلريطة 
لعديد من الباحثني وقد بذل ا ،التحالف املتداعي، وهي كلها مداخل غنية وثرية ومتنوعة وقادرة على اإلملام هبذا األمر بصورة واضحة

ا يف تلمس اإلمساك خبيوط هذا التحالف عرب أحد أو بعض هذه املداخل، وينحو هذا التقرير إىل االعتماد على مدخل القضااي جهود  
 اليت من خالهلا يتضح موقف القوى السياسية وموقعها الراهن يف احلياة السياسية املصرية. 

 خريطة املشهد السياسي: -أواًل 
ا يف ظل ما مر به هذا التحالف من مراحل تشكل خصوص   يوليو 3 -يونيو 30رائط اليت رمسها الباحثون لتحالف تنوعت اخل

وافرتاق وتفكك يقارب على التحلل بصورة شبه كاملة يف ظل ختلصه من حلفائه وأوفيائه بسرعة كبرية )توفيق عكاشة، إبراهيم عيسى، 
ففي أعقاب تزايد االحتجاجات ضد جتاوزات مجاعة اإلخوان، عزل املشري ، (حلصرحممد أنور السادات؛ على سبيل املثال ال ا

حممد مرسي، وأطلق محلة ضخمة ضد اإلخوان، كما وضع خريطة طريق استبعدت اجلماعة  -آنذاك–عبدالفتاح السيسي الرئيس 
، وقد بل أُعِلنت أيضا  منظمة إرهابية حسب،مل يتم حظر مجاعة اإلخوان و  ،بشكل فعلي من العمليات الدستورية واالنتخابية اجلديدة

وتصاعدت حدة العداء ضد القوى الشبابية والثورية يف ظل اهتامات ، 1مت اعتقال عشرات اآلالف من مؤيديها )إضافة إىل آخرين(
ن أشهر ابخليانة والفساد والعمالة، فخضع قادهتا وأعضاؤها للتهديد ابالعتقال والسجن، وصدرت أحكام ابلسجن ضد عدد م

                                                           
 2014يونيو   05ـ ميشيل دّن، اسرتاتيجية أمريكية جتاه مصر يف عهد السيسي،   1

http://carnegie-mec.org/2014/06/05/ar-pub-55875 



3 
 

ا ابطالق سراح مشروط يلزمه ابحلضور خرج مؤخر  الذي  ) القيادات الشبابية ابهتامات تتعلق ابلتظاهر والشغب من أبرزهم أمحد ماهر
، وأمحد دومة، وعالء عبدالفتاح، وحممد عادل، وغريهم إىل جانب اعتقال العديد من الشباب ا(ساعة يف أحد أقسام الشرطة يومي   12

وميكن اإلشارة إىل عدد من ، 1يونيو بصورة تدرجيية 30 لتحالف ، وسقط ما يسمى ابلشريك املدينملعروفة أمسائهم إعالمياالثوري غري ا
 اخلالصات املوضحة هلذا التشكل وطبيعته ومستقبله:

يونيو مل تكن هي ما  30املطالب اليت كانت تدعو إليها القوى السياسية اليت دعت وشاركت يف تظاهرات  -
تطالب ابنتخاابت  فقط كانت املظاهرات، 2013يوليو 3الحقا "خريطة الطريق" اليت أعلنها وزير الدفاع يف  تضمنته

 وضع مالمح ملرحلة انتقالية ليس فيها الرئيس حممد مرسي ومل حيدد مدة البيانأشهر، إال أن  6رائسية مبكرة يف مدة أقصاها 
 . 2أرادوهالباب الستمرارها ابلكيفية اليت زمنية النتهاء املرحلة االنتقالية وهو ما فتح ا

 ،إىل جمموعات فرعية من األطراف الفاعلة اليت هلا رؤى خمتلفة حول النظام السياسي اجلديد هذا التحالفنقسم ا -
 .3الوضع يهّدد بتفتيت القوى بدال  من الفصل بني السلطاتبينها مبا راه البعض تنافس األمر الذي صنع حالة 

استقالة رئيسه حممد الربادعي من منصبه   لطبيعة هذه التحالفات فعقب مثاال  ستور بشكل مبكر حزب الدل مث   -
تعرض هلجوم شديد  ا على فض ميداين رابعة العدوية والنهضة ابلقوة، ون اخلارجية احتجاج  ئكنائب للرئيس املؤقت للش

 .4 العمل من خاللهاملرسوم هلم  ارطما ميكن أن يتعرض له أصدقاء األمس إذا ما خرجوا عن اإلكداللة على 
اختفت من  اومثلت قاعدة دعمه األكرب شعبي  يوليو  3يونيو ودعمت  30احلركات الساسية اليت قادت حراك  -

رغم  القوى السياسية األخرىا هلذا األمر، ومع ذلك فإن متت صناعته خصيص   مثل حركة متردها بعضبل إن  ،املشهد تقريبا
 بعض الشخصيات الداعمة واملساندة من مناصبهم أو حماصرهتم يف أعماهلم، فهناك من الإقصاء و هتميشها وتقليص دورها 

ا شاركوا يف صناعته وجيدر هبم مشرتك    أبن هناك عمال  ا من الضرر ال إمياان  يف منصب أو خوف   يزال يلتصق ابلنظام طمعا  
 . 5إكماله

مثل  ؛أو صرحية تهديدات مبطنة تعرض بعضهم لمه فئة رجال األعمال اليت مالت إىل النظام وأسهمت يف دع -
ومعروف بقربه من األجهزة األمنية وأحد أكرب رجال  يف جملس النواب( اا أصبح انئباخلالف بني أحد اإلعالميني )الحق  

على أحد كبار رجال األعمال حيث امتد ذلك اخلالف من وسائل اإلعالم إىل ساحات احملاكم، وكذلك القبض  ؛األعمال
من أن تتسبب خطوات كهذه يف هروب االستثمارت احمللية واألجنبية  قبني اقتصاديني إىل التحذيردفع مبراابنه، وهو األمر و 

 . 6من مصر
أدركت القوى الشبابية والثورية بشكل تدرجيي أهنا ليست يف موقع القيادة، وأن الدولة العميقة واملؤسسة العسكرية  -

دراك بعد تصدر وزير الدفاع للمشهد ليت كانت طليعتها القوى الشبابية وتعمق ذلك اإلقفزوا على املوجة االحتجاجية ا
                                                           

 . 2017: ما بني التشكل والتفكك، حولية أميت يف العامل الثانية عشر، )حتت الطبع( مركز احلضارة للدراسات السياسية 30/6التحالف بعد  ـ  أمحد هتامي عبداحلي/ خارطة  1
 7، ص 2013سة السياسات، نوفمرب اـ هاين عواد، مصر بعد رابعة العدوية: احتجاجات مستمرة ومرحلة انتقالية إىل أجل غري مسمى "حتليل سياسات" املركز العريب لألحباث ودر    2
 pub-mec.org/2014/01/29/ar-http://carnegie-54638 29/1/2014أشرف الشريف، مأزق مصر يف مرحلة مابعد مبارك، ـ  3
 10ـ هاين عواد، مصر بعد رابعة العدوية، مرجع سابق، ص   4
 .2، ص2015عدة، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، يونيو ـ تقدير موقف، عام على رائسة السيسي: أوضاع متدهورة ومعارضة متصا  5
 .2016ـ عبده موسى، مصر يف ذكرى الثورة: هدوء احلراك واشتباك اخلطاب "تقييم حالة"، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، فرباير   6
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رهاب احملتمل، مث شكل فض رابعة والنهضة حلصول على تفويض شعيب ملواجهة العنف واإلا 2013يوليو 26ودعوته يف 
سسة العسكرية واألمنية املتحالفة مع ابلقوة املفرطة صدمة كربى ملا آلت إليه األمور من ضحااي ودماء وسيطرة كاملة للمؤ 

القوى التقليدية املوالية لنظام مبارك ما أدى إىل استقالة  انئب الرئيس املؤقت للشؤون اخلارجية حممد الربادعي وخروجه من 
 . 1مصر بعد فشل جهود الوساطة لتسوية األزمة

ليعرب  "امليدان الثالث"تدرجيي، حيث ظهر أخذت القوى الثورية والشبابية التقليدية تعود للمشهد الثوري بشكل  -
خوان، ومت اختيار ميدان سفنكس مث طلعت حرب لتنظيم عن خلق صوت للثورة يرفض ما مساه عودة العسكر والفلول واإل

ويضم هذا التيار كياانت وضد مجاعة اإلخوان  ،الفعاليات االحتجاجية ضد مبارك وضد احملاكمات العسكرية واالعتقاالت
بريل، واالشرتاكيني الثوريني، وشباب من أجل أ 6نشطاء من خمتلف االجتاهات واحلركات الشبابية الثورية مثل )حركة حزبية و 

 . 2ضافة إىل عدد كبري من النشطاء املستقلنيإاحلرية والعدالة، وحزب التيار املصري، وحزب مصر القوية( 
تظهر بشكل تدرجيي،  يوليو 3- يونيو 30 أخذت معامل التفكك واالنقسام والصراع داخل مكوانت حتالف -

بقاء الوضع الراهن من خالل االلتفاف حول املشري عبدالفتاح السيسي كرئيس إوذلك لصاحل حتالف جديد ال جتمعه سوى 
 .3اجلمهورية

 تفاعالت التحالف بني التفكك والتشكل: الظواهر املستجدة والقضااي املرتاجعة:ال -اثنًيا
على احلياة السياسية املصرية  الدولتيةا على هذا النحو هيمنة املؤسسات وتفكيك   ا التحالف تشكال  أنتج التفاعل بني هذ

ويف هذا السياق عمد  ،واستغالل القوى السياسية يف حتقيق أهدافها والتضحية بكل من يعطل حتقيق هذه الرؤية بصورة غري مسبوقة
صري، وتسويغ انتهاك حقوق اإلنسان، وتشويه األسس الفكرية والسياسية للقوى من التحالف إىل حماصرة اجملال العام امل وناملستفيد

 السياسية اليت ساندهتا وذلك على النحو التايل:   
 : يف مصرحماصرة اجملال العام  -أ

ه حيرص النظام املصري على عدم اهنيار شرعيته ويلجأ يف ذلك إىل عدة أساليب أبرزها حماصرة اجملال العام يف مصر وأتزمي
إىل القضاء على اجملال السياسي وتشويه الدميقراطية وحصرها يف احلد األدىن وغلبة األوضاع الشكلية عليها وهو يف ذلك يسعى 

ابلكامل، وهتميش األحزاب والقوى السياسية، بل ومصادرة اجملال العام برمته إبخضاعه املتزايد للرقابة األمنية وَسن املزيد من 
بديل السياسة هو العنف، لكن هذه املرة أن  ،اوهو يدرك ذلك جيد   ،خطورة ذلك عليه لكن ،4الرأي والتعبريرية ملقيدة حلالتشريعات ا

، ومن 5جتاهل مبادئ احملاسبة والعدالة ا علىا رد  ا عشوائي  ، لن يكون بني إرهابيني ووطنيني، لكنه سيكون عنف  الن يكون العنف مصنف  
ومل تتوّقف السياسة األمنّية اليت فاقت مبراحَل ، 6حدها، من دون فتح اجملال السياسياالقتصادية و  النظام املصري املقارابتمث يطرح 

ذلك إىل محلة اعتقاالت  واسعة لقيادات   امتدسياسات وزارة الداخلّية يف عهد الرئيس املخلوع حممد حسين مبارك عن القتل، بل 

                                                           
 ، مرجع سابق.30/6ـ  أمحد هتامي عبداحلي/ خارطة التحالف بعد   1
 ، مرجع سابق. 30/6أمحد هتامي عبداحلي، خارطة التحالف بعد ـ    2
 : ما بني التشكل والتفكك، حولية أميت يف العامل الثانية عشر، )حتت الطبع( مركز احلضارة للدراسات السياسية. 30/6ـ  أمحد هتامي عبداحلي، خارة التحالف بعد   3
 2016مايو   1لنظام واخلوف عليه، مدى مصر، ـ عمرو عاديل ، احملتجون يف مصر: بني اخلوف من ا  4
 2016فرباير  20ـ أمحد عبدربه ، عودة السياسة إىل مصر، الشروق،   5
 2015أغسطس  5ر إىل أين؟، الغد ، مروان املعّشر ، مصـ   6
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السياسية؛ بصورة  أوحت أبّن نظام مبارك مل يفلت من احملاسبة فحسب، بل عاد  سياسية ولآلالف من املعارضني على خمتلف خلفياهتم
وكذلك اجلهود املبذولة لتعزيز  عرقلة املعارضة السياسية دفهب برتسانة قانونية مثل قانون تنظيم التظاهر وغريه 1أيض ا إىل احلكم جمّدد ا

، إضافة إىل 2أقل تقدير جعل الكثري من األنشطة السياسية غري قانونيةأو على  ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان وإصالح القطاع األمين
املدين وهتميش  على استقاللية منظمات اجملتمع لقضاءكذلك ا، و خفاء قسريإمن اعتقال وتعذيب و توظيف أدوات القمع املباشر 

تهم أبهنا اليت تُ  اشخصية وتسفيه مناقشاهتأصحاب مصاحل  ابوصمه وتشويه األصوات املطالبة ابحلقوق واحلرايت، 3األحزاب السياسية
-ي حلكم املكون العسكري ا لن أتيت ابخلبز إىل موائد طعام األسر املصرية ومن مث محل الناس على اإلقرار بغياب بديل حقيقأبد  

 .4األمين
 أوضاع حقوق اإلنسان: -ب

 أخذا ىف االعتبار-سواء مبعناها الواسع  كانت األزمة الكربى منذ فض رابعة هى تردى أوضاع حقوق اإلنسان املصرى،  
كان هلذا التدهور ثالث نتائج مباشرة،   ،أو ابملعىن املباشر والذى يعىن احلقوق اجلنائية والسياسية -األوضاع االجتماعية واالقتصادية

هو دخول الدولة ىف  األوىل هى تعرض املنظمات احلقوقية املصرية لضغوط عنيفة من قبل النظام لتخفيض سقف عملها، والثاىن
، والثالث هو تراجع الصورة الذهنية والسمعة الدولية ملصر، وذلك بعد املواجهة وهو ما عزز هذا التدهورعمليات أثر واسع كطرف ىف 

ر خطورة هو ، األكث5أن فشل املسئولون املصريون وقتها ىف تربير عملية الفض العنيف لوسائل اإلعالم واجملتمعات املدنية والرمسية الغربية
قيام عدد من املفكرين والكتاب املصنفني يف عداد األصوات الليربالية إىل توجيه جل اهتمامهم إىل قضااي بعيدة عن أوضاع حقوق 

 من اإلدانة هتراب   مع واستتباع مؤسسات الدولة، وذلكا عن تفاصيل إخضاع املواطن والسيطرة على اجملتاإلنسان واحلرايت وبعيدة أيض  
ا ، مث تراجع تدرجيي  2013ومظاملها، بعضهم كان قد سارع إىل أتييد اخلروج على اإلجراءات الدميقراطية يف صيف  الدولة ة لقمعالصرحي

األمين والطبيعة السلطوية للحكم غري قابلتني لإلنكار. بعضهم اآلخر كان قد قبل مقايضة  -بعد أن صارت هيمنة املكون العسكري
، «علمانية اجليوش وتقدميتها وخططها التنموية»الديين وخطر االستبداد العسكري يف سياق ترويج أوهام جاهلة بني خطر االستبداد 

 مث امتنع عن دعم السلطوية اجلديدة بعد ثبوت توظيفها للدين كما ألدوات القوة القهرية اليت متتلكها اجليوش واألجهزة األمنية. وهم يف
ا ما أرادوا مواصلة صنفوا كمتواطئني مع السلطوية وكأبواق لتربير انتهاكاهتا ومظاملها، ودوم  ا خشيتهم أن ياخلانتني تصاعدت تدرجيي  

االدعاء الزائف بدفاعهم عن شيء من املبادئ والقيم الدميقراطية واالحتفاظ املخادع بشيء من الالفتات الرباقة للفكرة الليربالية، 
بطوائف أخرى من القضااي العامة أبرزها مسألة إصالح اخلطاب الديين، وثنائية  يتجاهل هؤالء أوضاع احلقوق واحلرايت ويستبدلوهنا

وبصفة عامة من األمهية مبكان التأكيد أن اخلطاب الذي ، 6التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، ومقوالت احلرب على اإلرهاب
من ن واالستقرار يغفل عن موضوع  أساسي  وهو أن األا أن يقايضوا مرة  أخرى حرايهتم السياسية ابألميطالب املصريني حالي  

                                                           
، 2013سبتمرب،  23صر؟، ـ وحدة حتليل السياسات ،هل تعيد االحتجاجات املناوئة لالنقالب النظر يف اخلريطة االنتقالّية يف م  1

http://www.dohainstitute.org/release/315ca619-068e-49ac-9f01-1c3b6b3c5110 
 ،  2014ـ اناثن براون,  كاييت بنتيفوغليو،  السلطوية املتجّددة يف مصر: إنه أسلوب حياة، أكتوبر  2

http://carnegie-mec.org/2014/10/09/ar-pub-56885 
  2016ديسمرب  28، 2016حصاد السلطوية اجلديدة يف ـ عمرو محزاوي،  3
 2017يناير    10ال هناية قريبة للقمع ، … ـ عمرو محزاوي ، مصر  4
 2016أغسطس  13، الشروق، «رابعة»ـ أمحد عبدربه ، السياسة املصرية منذ فض   5
 2016يونيو   21القدس العريب ،  عن ليرباليي مهادنة السلطوية وميكانيزمهم التعويضي،… ـ عمرو محزاوي ، مصر  6
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واالستقرار لن يتحققا من دون حرية، فاحملاكمات القضائية اليت ُأجرَيت مؤخرا  تشري إىل تفاقم املنحى السلطوي ابسم األمن القومي 
ت يف حق انشطني سياسيني ومكافحة اإلرهاب، وقد نددت منظمات حقوقية دولية ووطنية عدة أبحكام السجن املديدة اليت صدر 

وصحافيني معروفني، وأيضا  أحكام اإلعدام اليت صدرت ابجلملة، فهذه املنظمات تعتقد أن احملاكمات اليت أدت إىل تلك األحكام  
ول كانت مسَيسة  ومشوبة  ابألخطاء، وتشكل انتهاكا  فاضحا  للحرايت األساسية، مبا يف ذلك حريَتا التعبري والتجمع واحرتام األص

 .1القانونية واحلق يف حماكمة عادلة
ختذت الدولة موضع اهلجوم بعد ايف انتهاكاته على قضااي احلقوق واحلرايت فقط ولكن  وجتدر اإلشارة إىل أن النظام مل يقتصر

ة إزاء النقاابت الدولففي ملف احلرايت النقابية، زاد تعّسف ؛ ، يف حموَري احلرايت النقابية واالحتجاجات العمالية2013يونيو  30
ظهر اجتاه احلكومة واضحا  يف العودة إىل جعل متثيل مصاحل العمالة مقتصرا  على االحتاد احلكومي، ونزع أي صفة متثيلية مت املستقلة، و 

اب منحها سابقا  للنقاابت املستقلة، أما على صعيد االحتجاج العمايل، فقد شهدت االحتجاجات العمالية اخنفاضا  شديدا  يف أعق
، إضافة إىل استيعاب قيادات  عام يونيو، وقد يرجع هذا إىل إطالق يد الشرطة واجليش يف قمع اإلضراابت والتظاهرات بشكل  30

 .2جبانب االحتاد احلكومي، وتكثيف الدعاية ابالصطفاف الوطينيوليو  3كثرية من احلركة النقابية املستقلة يف أعقاب 
 النخب العلمانية واليسارية:  -ج

ليربالية ويسارية  –وما بعدها، سقطت النخب العلمانية قبل املذحبة  قائال  رابعة  يؤرخ البعض هلذه النخب أبحداث فض ميدان
يف هاوية أخالقية وإنسانية غري مسبوقة بتورط املنتمني إليها إما يف تربير إراقة الدماء أو يف الصمت عليها واالشرتاك البائس يف  –

ا، ا وحزبي   وسياسي  لعلين، ورغم االستثناءات احملدودة فإن العدد األكرب من احملسوبني على الليربالية واليسار، فكراي  تشييد جدار الزيف ا
قلية تعرضت لنبذ ومزايدات رهيبة من تياراهتا بدعوى االنضمام للطابور اخلامس أو كما أن هذه األ  3 يف التربير أو الصمت ماتورط إ

، ومن مث فإن الدميقراطية لدى كثري من العلمانيني والليرباليني انتقائية ابمتياز؛ فإذا جاءت نتائج هذه 4لعب دور اخلالاي النائمة
ا، أما إذا جاءت لغري صاحله، فال مانع من االصطفاف مع الدكتاتورية أو ا شرس  الدميقراطية لصاحل هذا التيار، يصبح دميقراطي  

ليس مبستغرب على اإلطالق أن تقف النخب لذلك ف، و 5يف إقصاء الفريق اآلخراالنقالابت العسكرية، ما دامت ختدم غرضه 
لفارضة العلمانية منذ القرن التاسع عشر وإىل يومنا هذا متبنية ملقولة الدولة الوطنية املسيطرة على اجملتمع واملهيمنة على الفضاء العام وا

 ،نيون بني مفهوم قوة الدولة ومفاهيم العدل واحلق واحلرية واملساواةللرأى الواحد وللصوت الواحد على الناس، دون أن يربط العلما
وابستبعاد كارثى للمرياث املرتاكم للدولة القمعية وحلكمها السلطوى إن جلهة التحديث والتقدم اجملتمعني أو جلهة احلفاظ على فاعلية 

                                                           
، الرابط: 2014يوليو  8ـ مهى حيىي، مصر: هل من توفيق بني األمن واحلرية؟، احلياة،   1

http://live.alhayat.com/Opinion/Writers/3457795/%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%87%D9%84-
%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F 

 2015سبتمرب   17، 2013ـ فاطمة رمضان، وعمرو عاديل، السلطوية منخفضة التكاليف: نظام السيسي واحلركة العمالية يف مصر منذ العام   2
http://carnegie-mec.org/2015/09/17/ar-pub-61311 

 2016أغسطس   16عن املذحبة وتوابعها وهوية الضحااي، القدس العريب ، … ـ عمرو محزاوي، رابعة  3
 2013نوفمرب  3ومستقبل الوطن، الشروق،  « ـ أمحد عبدربه، گف رابعة 4
 pub-7/27/armec.org/2016/0-http://carnegie-64193الرابط:  2016يوليو  27ـ مروان املعّشر ، ثقافة الدميقراطية االنتقائية،   5
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بيعية يف ظل صعوبة تطوير رسالتهم من جانب أو يف تغلبت مقاومة العلمانيني للسياسة الطوهكذا فقد ، 1مؤسسات الدولة نفسها
تنظيمهم أنفسهم، ومجع خمتلف أطياف املعارضة العلمانية اليت يبدو أهنا تتألف إىل حّد كبري من القادة من دون وجود هيكل يدعمهم 

ة مع اإلسالميني لكسب ا أخرى جمربة تكفيهم االضطرار إىل التنافس مباشر من جانب آخر،  ولذلك  فقد وجدوا أن هناك طريق  
 . 2الدعم الشعيب كي يصلوا إىل السلطة أو يصبحوا معارضة سياسية قادرة على البقاء

 : استحداث قضااي للنيل من األزهر -د
، عرفت العالقة بني الرائسة ومؤسسة األزهر، توترا  مكتوما  بدا يف 2012مع انتخاب حممد مرسي رئيسا  ملصر يف  يونيو 

ىل الرتاجع إفيها الرائسة إىل جتاهل األزهر أو التقليل من شأن إمامه األكرب، وقد أّدت تلك العالقة املتوترة ابألزهر  مواقف عدة سعت
، وكان موقف األزهر مبا ميثّله من رمز  للوحدة الوطنية 3عن دوره السابق يف حماولة التقريب بني وجهات نظر األطراف السياسية املختلفة

،  ورغم 4ًعسكرايً  إظهار أّن اإلطاحة مبرسي هي تعبرٌي عن رفض شعيب واسع حلكم اإلخوان، و ليس انقالابوالتوافق حامسا  يف
بني مؤسسات الدولة ومجاعة اإلخوان املسلمني عقب  اا وسيط  يوليو إال أنه حاول أن يلعب دور   3مشاركة األزهر يف مشهد 

ا بعدما قرر النظام فض االعتصامات ابلقوة، وأصدر عدة بياانت تطالب بتقليص ربعني يوم  أاالعتصامات والتظاهرات اليت امتدت إىل 
، لكن العالقة بني الرئيس والشيخ، يف السنوات الثالث ونصف السنة 5الفرتة االنتقالية والدعوة إىل املصاحلة وصيانة الدم املصري

الثنان انتقادات مبطّنة، ال بل مباشرة أحياان ، وتتجّلى أجواء التوتر التالية، شاهبا بعض التوتر، مع أهنا بدت سليمة ظاهراّي . إذ تبادل ا
، ولعل قضية الطالق 6واالرتباك بينهما على مستوايت ثالث ترتبط بشخصية كلّ  منهما، وبقضااي مبدئية، وأيضا  مبسائل سياسية

صورة عن األزهر يف الشارع املصري أنه يقف يف  الشفوي، وموقف األزهر من التكفري مناذج واضحة على هذا الوضع يف حماولة لصياغة
 مواجهة جتديد اخلطاب الديين رغم توجيهات القيادة السياسية املباشرة وغري املباشرة بتوليه هلذا األمر. 

 األحزاب السياسية:  -ه
سوى تراجع حاد  2016و 2013ا، مل تشهد األحزاب السياسية املصرية بني ا ويسار  اإليديولوجية ميين   شعاراهتاعلى اختالف 

حزاب يصعب تصور قدرة  85، وبينما يصل عدد األحزاب السياسية املسجلة إىل 2016يف و  ،يف الدور وهزال مستمر لألمهية اجملتمعية
رية أبرزها حزب الوفد اجلديد وحزب املصريني أغلبية الناس على تسمية ولو نفر قليل منها، فمن جهة، واصلت أحزاب ميينية ويسا

األحرار وحزب املؤمتر وحزب مستقبل وطن وحزب الشعب اجلمهوري وحزب التجمع الوطين التقدمي الوحدوي، التصاقها بنظام حكم 
 . 7وبسلطويته اجلديدة نظري شيء من احلضور يف أروقة السلطتني التنفيذية والتشريعية 2013يوليو  3ما بعد انقالب 

                                                           
 2016يونيو  24.. يف شرح النزوع السلطوى للنخب العلمانية يف مصر، الشروق ، ٢٠١٣ـ عمرو محزاوي، عن ما سبق   1
 pub-mec.org/2012/10/26/ar-http://carnegie-49847،  الرابط: 2012أكتوبر  26ـ مارينا أواتوي، عودة تدرجيية إىل السياسة الطبيعية يف مصر،   2
http://www.arab-، الرابط: 10/6/2016ـ جورج فهمي، االسالم والدميقراطية: مىت يقرر الفاعلون الدينيون دعم عملية التحّول الدميقراطي؟، مبادرة االصالح العريب،   3

reform.net/ar/node/958 
 2013نوفمرب  13 ـ أمحد مرسي,  اناثن براون،  األزهر خيطو حنو االستقاللية والنفوذ يف مصر ،   4

http://carnegie-mec.org/2013/11/13/ar-pub-53591 
http://www.arab-، الرابط: 10/6/2016ـ جورج فهمي، االسالم والدميقراطية: مىت يقرر الفاعلون الدينيون دعم عملية التحّول الدميقراطي؟، مبادرة االصالح العريب،   5

reform.net/ar/node/958 
 2017فرباير  15مرمي غامن، طالق على الطريقة املصرية،   ـ اناثن براون،  6

http://carnegie-mec.org/diwan/68018 
 ، القدس العريب2016أكتوبر  25األحزاب السياسية يف مصر،  :ـ عمرو محزاوي ، وضعية الوهن  7
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مثة قضية رئيسية يف التحّول السياسي الذي شهدته مصر يف السنوات الثالث األخرية، تتمّثل يف الضعف املزمن الذي تعاين 
سقاط إال ميكن إنكار الدور الذي قامت به هذه األحزاب الضعيفة يف ورغم ذلك  ،1منه األحزاب السياسية غري اإلسالمية يف مصر

يف الوقت نفسه نكون خندع أنفسنا إذا اعتقدان أن هذه األحزاب قوية، ومن مث فإن اإلشكالية هنا تتمثل  نظام اإلخوان، إال أن األمر
على التأثري فاألمر فيما يبدو أهنا قوية يف اهلدم ضعيفة يف البناء، وأن  ،رغم ضعفها ،يف استقصاء دور هذه األحزاب الضعيفة وقدرهتا

ومع ة يف حميطها الضيق ودوائر الدولة  واالعالم ولكنها غري مؤثرة يف قطاعات اجلماهري، ذلك مرده إىل وجود شخصيات قيادية مؤثر 
عن املعارضة  م2013 يف مايو THOMAS CAROTHERS الباحث اقتبسهالذي  2ال يزال الوصف األوىلذلك 

، فقد قال عنها "حاملا ُتذكر املعارضة السياسية يف مصر يف أي جتمع يناقش السياسة اخلارجية 2017ل بريأاملصرية صاحلا لوصفها يف 
نظرة اإلدارة األمريكية إىل املعارضة تشبه نظرة اجلميع إليها تقريبا ، فهي و  ..من السخط والراثء وابلواشنطن، ُتواِجه يف الغالب يف 

وسيستمر  3"دها أن تتجّهم يف القاهرة أكثر من أن تقوم حبملة انتخابية يف الريف املصريضعيفة وعاجزة وكسولة وغري منظّمة، ويسع
كما أن   ،( وإمنا تراجعت2013ا وأهنا مل تعد كما كان حاهلا يف ذلك الوقت )مايو خصوص   ،ذلك لفرتة زمنية متوسطة على أقل تقدير

عن السياسة وعاد  ا يف النظام السياسي الذي ابتعد كثريا   الئق  بوأ مكاان  معظمها مل يعد يصف نفسه أبنه معارضة، ويف الوقت نفسه مل تت
ا( وابت يرفض وصف النظام كما استنتج ذلك أحد إىل متكني املؤسسات األولية للدولة من القيام بكل العمل )احلكومة واملعارضة مع  

رفض السيسي فكرة أتسيس حزب حاكم جديد أن  ، مؤكداالباحثني )أشرف الشريف( يف إطار إصراره على استخدام لفظ الدولة
ه لرفضه للشراكة السياسية أو دفع الفواتري للوكالء احلزبيني واالنتخابيني مما دفعه حنو رفض مفهوم النظام وتسييد مفهوم الدولة، وتصرحي

 . 4كم مباشرةاملتكرر ال يوجد هناك ما يسمى ابلنظام يف مصر، إمنا هناك مؤسسات الدولة فقط تصبح هي أداة احل
 القوى السياسية اإلسالمية: -و
التدّخل العسكري  2013ومجاعة اإلخوان املسلمني إىل درجة أن حزب النور أيّد يف يوليو ساءت العالقة بني حزب النور  

اء حزب تقلص اهتمام النظام ببق االحق  ، ه ضمن أحزاب التيار اإلسالمي يف ذلكزب وحداحلشارك و ، 5 ضد الرئيس حمّمد مرسي
إىل عزل احلزب منذ بداية املشاركة يف التحالف ، وقد عمدت العديد من القوى السياسية 6"خارطة الطريق"يف صفه بعد إمتام  النور
معهم، حيث رفضت يف البداية القوى السياسية مشاركة احلزب يف ائتالف حزيب مت تدشينه ملواجهة اإلرهاب، كما سارع العديد ه حتالف

حماصرة احلزب بصورة فعلية يف  تا ببطالهنا، ومتاألحزاب لرفع قضااي تطالب بتجميد وحل احلزب، حكم فيها الحق   من أعضاء هذه
االنتخاابت الربملانية برفض مشاركته يف أي ائتالف حزيب ومنافسته بقوة يف دوائره األمر الذي أسفر عن فوز عدد حمدود من مرشحي 

                                                           
 pub-mec.org/2014/03/17/ar-tp://carnegieht-55032،  2014مارس   17ـ أمحد مرسي، ماذا عن األحزاب غري اإلسالمية يف مصر؟،   1
خرى أال جتعل مهمتها تقتصر على دعم املعارضة ـ من األمهية اإلشارة إىل أن الباحث األمريكي عارض  ذلك التحليل النهائي مؤكدا أنه يتعنّي على الوالايت املتحدة والقوى الغربية األ  2

ة املشهد السياسي اجلديد يف مصر بعقل مفتوح ومطّلع من خالل جتارب من أماكن أخرى، وأنه قد حان الوقت ألن يضع املراقبون األمريكيون بنشاط، لكن ينبغي عليهم على األقل مقارب
تَخي لة لنوعية وسلوك املعارضة. بدال  من ذلك، عليهم أن 

ُ
ُثل امل

ُ
ا وبشكل مدروس وأكثر واقعية فهم احلياة السياسية اجلديدة حياولو وغريهم من املراقبني الغربيني جانبا  املقارانت القائمة على امل

 يف مصر ومستقبلها السياسي احملتمل، ولكن ما حدث الحقا يثبت أن التحليل األويل ال يزال هو األدق واألكثر مشوال. 
 2013مايو   14ـ توماس كاروثريس،  املعارضة املصرية: نظرة اثنية،    3

http://carnegie-mec.org/2013/05/14/ar-pub-51788 
 .23، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، ص2015، نوفمرب 15ـ أشرف الشريف، دولة ملوك الطوائف يف مصر، امللف املصري، العدد   4
 2015نوفمرب   16ـ جورج فهمي،  مستقبل السلفية السياسية يف مصر وتونس ،   5

http://carnegie-mec.org/2015/11/16/ar-pub-61954 
 /party-https://www.sasapost.com/nourـ    6

http://carnegieendowment.org/experts/?fa=9
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ومت عقدها  طالقا مع النتائج اليت حققها احلزب يف االنتخاابت الربملانية اليت سبقتإيتناسب  ( المرشحا   12احلزب يف االنتخاابت )
 .2011 عقب ثورة يناير

 الكنيسة: -ز
يف ظل ما يتعرض له -1غري مفهومةبصورة يراها البعض مازالت قيادة الكنيسة هي املتمسكة ابلتحالف مع النظام السياسي 

القيادات الكنسية  حىت أن أقباط املهجر ابتوا يهامجون مثل ابقي املصريني سواء يف سيناء أو يف غريهامثلهم  -من انتهاكات األقباط
مسؤولية ما يتعرض له أقباط الداخل من اضطهاد وما يتعرضون له يف اخلارج من عدم تصديق أحد خلطاهبم عن هذه  اوحيملوهن

األقباط يعيشون أزهى عصور االستقرار واألمن واألمان يف ظل النظام احلايل،  االنتقادات يف ظل التأكيد احلاسم لرئيس الكنيسة من أن
 وهو اخلطاب الذي يصر عليه يف زايراته للخارج، أو خالل استقباله للزايرات األجنبية يف الداخل. 

عزل الرئيس ن ، إلعال2013يوليو  3املشاركني يف كان مشهد وقوف البااب تواضروس، اباب الكنيسة األرثوذكسية، جبوار 
عالمة فارقة يف عالقة األقباط ابلدولة، العالمة اليت وضعت اجملتمع القبطي يف موقع احلليف القوي للدولة املصرية، منذ حممد مرسي 

هذا الوقت، أعلن معظم األقباط أتييدهم خلارطة الطريق ولرائسة عبد الفتاح السيسي بعدها، ويف املقابل أعلنت الدولة تصديها 
ومنذ اية األقباط وإهناء التمييز ضدهم، اط املتنامي لإلسالم السياسي، الذي اعتربه األقباط عدوهم األول، إضافة إلعالهنا محللنش

انتخابه، كانت زايرات السيسي للكاتدرائية يف احتفاالت أعياد امليالد خالل العامني املاضيني، إضافة إىل وعوده املتكررة لألقباط 
ا ينتظر األقباط يف مصشركاء الوطن، عالمات مستمرة أن عصر  حبمايتهم ووصفهم ب إال أن ذلك ليس رأي معظم األقباط ، 2را جديد 

سحاق إبراهيم، إنه على الرغم من استمرار تقدير األقباط إالباحث ابملبادرة املصرية للحقوق الشخصية، فعلى سبيل املثال يؤكد 
 .3د أجهزة الدولة واحلكومة لتقاعسهم عن التعامل مع امللف القبطي بشكل جيدلشخص السيسي، إال أن هناك غضب ا متزايد ا ض

من التحالف واردة يف ظل الضغوط اليت ابتت تتعرض هلا الكنيسة سواء  -اأيض  –األمر الذي يعين أن حالة خروج الكنيسة 
الوثيق مع النظام، وقد يكون موقف القيادة الكنسية من أقباط الداخل أو اخلارج يف ظل إدراكهم للمعاانة اليت مل ينقذهم منها حتالفهم 

املتماهي مع النظام مرتبطا ابألشخاص أكثر من ارتباطه بسياسات أو قيم ومن مث فقد يرتبك هذا التحالف إذا ما طرأ أي تغيري يف 
 ذلك. 

 : واالستقطاباالصطفاف مصر اجلديدة بني  -ااثلثً 
ن عن أية نتيجة ملحوظة، أو التوقيع على أية بياانت مشرتكة، طفاف الوطين حىت اآلاحملاوالت املتعددة لتحقيق االص مل تسفر

كرب يف مناخ القمع الشديد وحالة املشكلة األ وإن كانتلغياب الثقة بني اجلميع، لن يتحقق   االصطفاف الوطينن إوميكن القول 
د موافقات وتوافقات فإن هناك صعوبة أن ترتجم هذه اخلوف لدى الكثريين من املمارسات القمعية الشديدة، كما أنه رغم وجو 

يتصاعد االستقطاب اجملتمعى على وقع اقرتاب املظامل يف املقابل ، 4عالن، بسبب اعتبارات خاصة بكل تيارإاملوافقات إىل توقيع و 
                                                           

 2015أغسطس  10يناير،  25ـ  ماراين ميخائيل يوسف، تطور الدور السياسي للكنيسة املصرية بعد ثورة   1
 ٢٠١٦يونيو  ٢٩سنوات: الدولة واألقباط والوعود املتبخرة ،  3يونيو بعد  30ـ مي مشس الدين،   2
 ٢٠١٦يونيو  ٢٩سنوات: الدولة واألقباط والوعود املتبخرة ،  3يونيو بعد  30س الدين، ـ مي مش  3
 ٢٠١٥ـ   الذكري الثانية لالنقالب وحتوالت املشهد الراهن، يولية،   4

http://www.eipss-
eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D
9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%AA%D
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 ،الشباب ولقطاعات مهنية متنوعةوعلى وقع االحتجاجات السلمية املتزايدة للعمال والطالب و  نتهاكات من دوائر احلياة اليومية،واال
فينفى كل ذلك بتوظيف اصطفاف وطىن جمرد من املضمون ويزج إىل حواشيه مبقوالت فاشية تصنف كل مطالب ابحلق واحلرية وكل 

يا" أو "ىف اجلامعات املسيطر اإلعالم املدار أمن  مثل "حقائق وذلك يف مناخ هيمنت عليه ، 1معارض سلمى للسلطوية كخائن وعميل
املكوانت املدنية  ملكون النظامى علىاغيان طا" أو ىف "املؤسسات الرمسية اخلاضعة لا" أو ىف "السلطة التشريعية املشكلة أمني  عليها أمني  

، أو ؟هل ما يعطل االصطفاف حىت اآلن عدم وجود رغبة أمنيةىف سؤال: األمر الذي يطرح إشكالية منطقية تتمثل  2والبريوقراطية"
وذلك يف إطار ما يرتدد عن تشدد فصيل األمنيني ضمن التحالف االجتماعي  ،؟هل حيتاج االصطفاف إىل رعاية أمنيةبصيغة أخرى 

الراكدة، ويظهر بعض هذا العجز  ها على جممل القرار السياسي والذين يقفون عقبة أمام حتريك امليااحمليط ابلنظام، وهم املسيطرون فعلي  
قدام نصيحة استيعاب الفئات الشابة اليت أتيت من أوساطه نفسها، فعلى الرغم من الوعود املتكررة ابإل يف تلكؤ النظام يف التعامل مع

كما هي  بينما ال توجد دوافع لتحويلها إىل مساحات للتفاعل بني ظلت  مساحات الغضب بني فئة الشباب  أنعلى ذلك، حىت 
قصائي املشوة لثورة يناير عالمات على شباب الثورة واستمرار اخلطاب اإل رمبا تقف قضية األلرتاس واحملبوسني من ،الدولة واجملتمع

 .   3استمرار هذه األزمة
حممد مرسي، الشخصية املهيمنة على املشهد السياسي الرئيس  عزلاليزال عبد الفتاح السيسي، بعد ثالث سنوات من إعالنه 

 ،ه التزال ختّبئ يف طياهتا هياكل قيادية ومراكز قرار يكتنفها الغموضاملصري. بيد أن طبيعة النظام السلطوي الذي يرتبّع على عرش
ويبدو أن ما يتمّحص عن ذلك هو دولة حيكمها رئيس اجلمهورية، واجليش، واألجهزة األمنية، وأن هؤالء الفرقاء نسجوا فيما بينهم 

ن املمارسات احلامسة للنظام يف مواجهة إ التفكيك هذه مقصودة ابلقول، كما يعترب البعض أن عملية 4عالقات خلف الكواليس
أو عند  -ومل تقل عما تعرضت له هذه الفئة من هتديدات-مطالب فئة رجال األعمال اخلاصة بضروة إصدار قوانني جديدة لالستثمار 

يتعلق بتهم الرشوة  جلهاز الشرطة بعد اغتيال الناشطة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعيب، أو فيما هاتساع التهم ابلعنف املوج
بعض القضاة والوزراء ... لندرك أن مرحلة التزامن والتكامل يف احلكم بني أجهزة الضبط االجتماعي قد ولت، وأن السيسي لوالفساد 

د من مبثابة اليد العليا املعنية ابحل -عرب سلسلة من اإلجراءات واملفاوضات وتفكيك التحالفات املناهضة له أو حىت الناقدة له-أصبح 
 30ا كامل األهلية يف احلكم ويف بناء دولة ما بعد مطامح  هذه األجهزة ومراقبة أدائها وكبح مجاح تصوراهتا عن نفسها ابعتبارها شريك  

، كما أن هناك من يرى أن الدولة املصرية حتولت إىل شبكة من الكياانت اململوكية الطابع املتمحورة حول مصاحلها األوليجاركية 5يونيو
خلاصة اليت تدير السياسة العامة للدولة لصاحل تعظيم منافعها وشبكات زابئنها اخلاصة هبا، حيث متثل السياسة العامة حمصلة التوازن ا

بني هذه الكياانت كل يف منطقة نفوذها واهتمامها، وقد تدهورت هذه األجهزة حنو مزيد من االنعزال عن مستجدات العصر 

                                                                                                                                                                                           
8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D
9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86/2/0/183 

 .2016يوليو  29ـ عمرو محزاوي، مقاومة السلطوية بعيدا عن اليمني واليسار، الشروق ،    1
 .2016يوليو  29عمرو محزاوي، مقاومة السلطوية بعيدا عن اليمني واليسار، الشروق ،   ـ  2
 .2016ـ عبده موسى، مصر يف ذكرى الثورة: هدوء احلراك واشتباك اخلطاب "تقييم حالة"، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، فرباير   3
 http://carnegie-، الرابط2017كانون الثاين/يناير  17مي السعدين، تعزيز قبضة السلطوية واضح للعيان يف حوايف الدولة املصرية ،  اناثن براونـ   4

mec.org/diwan/67700  
، مركز األهرام للدراسات السياسية 2015، نوفمرب 15ا بعد الثالثني من يونيو: احلرب واجلباية كأسس جديدة لعالقة الدولة ابجملتمع، امللف املصري، العدد ـ دينا اخلواجة، بناء دولة م  5

 .  9واالسرتاتيجية، ص

http://carnegie-mec.org/diwan/experts/710?lang=ar
http://carnegie-mec.org/diwan/experts/710?lang=ar
http://carnegie-mec.org/diwan/67700
http://carnegie-mec.org/diwan/67700
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بقاء على الوضع القائم وإجهاض أي فرص لتغيري تنموي أو دميقراطي من أي نوع أو أي حراك سياسي أو وخمرجاهتا دائما لصاحل اإل
ثقايف أو اجتماعي مستقل، ميكن أن حيلحل املصاحل اهلائلة املرتاكمة حول هذه الدولة وشبكاهتا املعقدة من الزابئن واملستهلكني إضافة 

 . 1اخلية بني هذه االقطاعياتإىل لعبة من التوازن إلدارة التناقضات الد
يوليو وما جرى عليه من تشكل وتفكك خليق أبن يوضح أن القضية األساسية  3-يونيو  30إن استعراض أوضاع حتالف 

على  بقاءقراطية بتفريغها من جوهرها واإلو املستهدفة من القائمني على هذا التحالف هو حماصرة اجملال العام، واستهداف الدمي
احلرص على إدارهتا بشكل وصل يف بعض األحيان إىل الفج، وصناعة فزاعات األمن واإلرهاب لتربير انتهاك حقوق شكالياهتا و 

اجملتمع وحقوق الناس ومستقبلهم، ويف الوقت نفسه عدم القبول بعروض  ، وذلك على حساباإلنسان واستئصال اجملتمع املدين
جيربه على القبول هبا مع احلرص على إذكاء  -داخلي أو خارجي-وجد ضغط املصاحلة وإيقاف تفشى حالة االستقطاب طاملا مل ي

اإلخوان ابلتخلي عن القوى السياسية املسماة ابملدنية يف أحداث  اخلالفات واستحضار املرارات بني القوى السياسية سواء اهتام مجاعة
ما سبقها وحلقها من و لقبول والشرعنة ملذحبة رابعة العدوية اب األخرىحممد حممود، أو اهتام مجاعة اإلخوان املسلمني للقوى السياسية 

 أحداث. 
مبادرة، ورغم  (15- 12)ما يقرب من  2املبادرات اليت طرحت للمصاحلة يف مصر حيث جتاوزت وفقا لبعض التقارير تعددت

حتقق أي تقدم يذكر، وقد يعود ذلك إىل  أو الكياانت الدولية فإهنا مل -احمللية–تنوعها من حيث مقدميها من القوى السياسية الوطنية 
، إضافة 3عدة إشكاليات؛ أبرزها إشكالية الدم، والشيطنة اإلعالمية، واألحكام القضائية، واملؤسسات املنتخبة، وثنائية السيسي ومرسي

قائم ابألساس على  ا يف ظل وجود مسار سياسي مكتملإىل أن القوى السياسية ال تزال مسكونة ابالهتامات لبعضها البعض، خصوص  
يف املدى - قد ال حتدثأطروحة شيطنة اآلخر وحتميله كل العقبات واألزمات اليت مير هبا، ومن هنا فإن فرص قيام مصاحلة وطنية 

يف ظل حالة االستقطاب املستشرية يف األوساط املصرية، وتغليب املصاحل اخلاصة للقوى السياسية على املصاحل  العامة  -القريب
   ، إال أهنا يف الوقت نفسه واردة إذا ما حدث تغري جوهري يف السياسة املصرية.  للدولة

                                                           
 22م للدراسات السياسية واالسرتاتيجية،  ص، مركز األهرا2015، نوفمرب 15ـ أشرف الشريف، دولة ملوك الطوائف يف مصر، امللف املصري، العدد   1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-ـ   2

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1258296-12-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B1 
، الرابط: 9/4/2014ـ مهند حامد شادي، املصاحلة يف مصر: األسباب واالحتماالت،   3

http://ida2at.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/ 


