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السياس َّية املرصيَّة تــطـ ُّور ٍ
ات متالحقةً ،ابتدأت
الساحة ِّ
تشهد َّ
بالتظاهرات الحاشدة التي اندلعت يف  30حزيران /يونيو للمطالبة
ٍ
انتخابات رئاس َّي ٍة مبكِّر ٍة ،غري أ ّن األمر ُحسم برسع ٍة ملحوظ ٍة
بإجراء
السييس ،بدعم ق ًوى
بانقالب
ٍ
ٍّ
عسكري قاده وزير ال ِّدفاع ،عبد الفتَّاح ِّ
اب سياسيَّ ٌة أخرى؛ أه ُّمها
سياسيَّ ٍة ،عىل رأسها جبهة اإلنقاذ وأحز ٌ
املرصي امل ُنتخب،
لفي .وقام االنقالب بعزل ال َّرئيس
ِّ
حزب ال ُّنور َّ
الس ُّ
ٍ
واحد عىل انتخابه ،وجرى تعطيل ال ُّدستور ،وتعيني
بعد مرور عامٍ
ٍ
رئيس ُم َوقَّت للمحكمة ال ُّدستوريَّة العليا ،إضاف ًة إىل تشكيل حكوم ٍة
ٍ
اعتقاالت واسع ٍة،
جديد ٍة ،واحتجاز ال َّرئيس امل ُنتخب املعزول ،وحملة
شملت قيادات اإلخوان املسلمني .ويف مواجهة االحتجاجات الشَّ عب َّية
الشعيَّة ،ورفضً ا
التي نظَّمها اإلخوان املسلمون وحلفاؤهم؛ دفا ًعا عن َّ
يل ،الذي
لالنقالب
ِّ
العسكري ،أخذ قادة االنقالب بالتَّصعيد العم ِّ
فض اعتصا َم ميدا ْين رابعة العدوية وال َّنهضة،
تُ ِّوج مبجزرة صاحبت َّ
وإعالن حالة الطَّوارئ ،وفرض حظر التَّج ُّول يف أغلب َّية املحافظات
لفض االعتصامني بحمل ٍة إعالميَّ ٍة وسياسيَّ ٍة
املرصيَّة .وقد جرى التمهيد ِّ
تصعيديَّ ٍة تستهدف يف جوهرها إخراج حزب الحرية والعدالة (اإلخوان
يايس.
املسلمني) من املشهد ِّ
الس ِّ
السلطة الجديدة هذا االنقالب وإجراءاته بقولها إنَّه جاء
ولقد ب َّررت ُّ
تعب ًريا عن اإلرادة الشَّ عب َّية التي متثّلت بتظاهرات  30حزيران /يونيو،
الشعية عرب صناديق االقرتاع
وإ َّن املواطنني الذين منحوا مح َّمد مريس َّ
الشعية عرب تظاهرات  30حزيران /يونيو ،وما سبقها
سحبوا هذه َّ
ٍ
انتخابات رئاس َّي ٍة
من توقيع استامرات حملة مت ُّرد التي تطالب بإجراء
العسكري
مبكِّر ٍة .وأصبحت إحدى مفردات قيادة االنقالب ،بجناحيها
ِّ
واملد ِّين ،ومرتكزاتها املتك ّررة هي "أعداد" املواطنني الذين خرجوا إىل
التَّظاهر يوم  30حزيران /يونيو.
يايس
وأصبحت التظاهرات الجامهرييَّة إحدى وسائل الفعل ِّ
الس ِّ
التي أُ ِّسست يف مرص منذ انتصار ثورة  25يناير .وعىل ال ّرغم من أ َّن
السياسيَّة ،منذ انتصار الثَّورة املرصيَّة يف  11شباط /فرباير
العمليَّة ِّ
 ،2011قد تض َّمنت آليات فعلٍ
سيايس بديلةً؛ مثل االستفتاءات،
ٍّ
ٍ
ٍ
وانتخابات رئاس َّي ٍة ،فإ َّن هذه اآلليات مل
انتخابات ترشيع َّي ٍة
وإجراء
تصبح بديل ًة من التظاهرات واالعتصامات الشَّ عبيَّة ،بوصفها آليَّة
فعلٍ
العسكري التي امتدت
سيايس .ولقد شهدت فرتة حكم املجلس
ِّ
ٍّ
عىل مدار عامٍ ونصف العام العديد من التظاهرات التي عاد ًة ما
يُطلق عليها "مليونيَّات" ،وكانت أداة ٍ
ضغط وفعلٍ
سيايس فيُستجاب
ٍّ
لبعض مطالبها أحيانًا ،وأحيانًا أخرى تُهمل مطالبهاَّ .إل أ َّن االعتصامات
يايس الوحيدة ،ذات التَّأثري
والتظاهرات أصبحت كأنَّها أداة الفعل ِّ
الس ّ
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واألهميَّة خالل العام الذي قضاه ال َّرئيس امل ُنتخب مح َّمد مريس،
ستوري
وأصبحت هذه األداة ت ُستخ َدم استخدا ًما دوريًّا بعد اإلعالن ال ُّد
ِّ
يف ترشين الثَّاين /نوفمرب .وما جعل هذه الوسيلة ت ُضفي رشع َّي ًة ما
يايس األخرى قد
أ َّن أنصار مريس وحلفاءهم من ت َّيارات اإلسالم ِّ
الس ِّ
استخدموا األسلوب نفسه ،وإن كان بهدف إظهار أ َّن الشَّ ارع منقسم.
وبطبيعة الحال ،فإ َّن تظاهرات  30حزيران /يونيو كانت األكرث عد ًدا
خالل حكم مريس ،وهي التي استخدمها وزير ال ِّدفاع ُح َّج ًة يف تنفيذ
االنقالب.
تفس االلتجاء إىل
هناك العديد من األسباب والعوامل التي أصبحت ِّ
يايس؛
التظاهرات الشَّ عب َّية واالعتصامات والتَّج ُّمعات آل َّي ًة للفعل ِّ
الس ِّ
وعىل رأس تلك األسباب والعوامل أ ّن هذا األسلوب أصبحت له رمزيَّ ٌة
ظل تح ّول التظاهرات إىل
يف ُعقب نجاح ثورة  25يناير ،وبخاصة يف ِّ
أداة تغيريٍ رئيس ٍة يف بلدان املنطقة العرب َّية بعد عقو ٍد طويل ٍة من
غياب اإلرادة الشعبية.
وإ ّن اعتامد التظاهرات والتَّج ُّمعات الشَّ عب َّية الواسعة آلي ًة للفعل
يايس ينبغي ألًّ يتَّكئ فقط ،عىل رمزيَّة التظاهرات والتَّج ُّمعات
ِّ
الس ِّ
الشَّ عبيَّة بوصفها أدا ًة ف َّعال ًة للتَّغيري ،إىل ح ّد أن تصبح املعيا َر الذي
ت ُقاس من خالله اإلرادة الشَّ عبية ،أل ّن تأسيس عمل َّية سياس َّية بإطا ٍر
وترشيعي قد اعتُمد وأُ ِق َّر عرب وسائل التَّنافس االنتخا ِّيب .إضاف ًة
قانو ٍّين
ٍّ
إىل أ َّن اعتامد التظاهرات أو ما يقال إن "الشَّ ارع" يريده ،أصبح أدا ًة
بديل من جميع
لتحل ً
يايسَّ ،
سياسيَّ ًة توظَّف يف إطار التَّنافس ِّ
الس ِّ
األدوات االنتخاب َّية ،ولتنافس رشع َّية صندوق االنتخاب ،بل لتنتقص
من االنتخابات مبجملها ،ولترضب بنتائجها عرض الحائط .ولعل
األخطر من ذلك كله هو سلوك سلطة االنقالب وحلفائها تجاه
اب سياسيَّ ٍة سلوكًا إقصائيًّا يستهدف إخراج حزب الحرية
ق ًوى وأحز ٍ
السياس َّية ،أو حتَّى
والعدالة وجامعة اإلخوان املسلمني من العمل َّية ِّ
األقل ،إضعافهام وتحديد مجاالت
السياس َّية ،أو عىل ِّ
الساحة ِّ
من َّ
ولعل هدف إخراج اإلخوان املسلمني
السياسيَّة ونطاقهاَّ .
مشاركتهام ِّ
والقوى املتحالفة معهم ُيثّل ،يف واقع األمر ،بالجائزة التي تحثُّ هذه
العسكري ،بل إ ّن هذه القوى
السياس َّية عىل تأييد االنقالب
ِّ
القوى ِّ
ظل
تح َّولت إىل أداة جامهريية وإعالمية تربيرية لالنقالب ،حتَّى يف ّ
ارتكاب سلطات االنقالب مجازر ،ومصادرة الح ِّريات.
السياق ،تعمل هذه الورقة عىل تقديم تفسري ٍ
ات اللتجاء القوى
يف هذا ِّ
السياسيَّة يف مرص إىل اعتامد االحتجاجات والتظاهرات
واألحزاب ِّ
امجي
يايس بدلً من التَّنافس الحز ِّيب ِّ
أدا ًة للفعل ِّ
والس ِّ
الس ِّ
يايس الرب ِّ
واالنتخا ِّيب ،كام توضح أيضً ا ،أسباب استخدام هذه القوى خطابًا
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شكل ()1
اتجاهات الرأي العا ّم يف االنتساب إىل األحزاب السياسية ومدى متثيلها لتطلعاتهم

املؤش
إقصائ ًّيا .ويجادل هذا التقرير الذي يعتمد عىل نتائج استطالع ِّ
الخاص مبرص بثالثة عوامل رئيس ٍة ،إضاف ًة إىل عوامل أخرى
العر ِّيب
ِّ
مرتبطة بسياق العملية السياسية يف مرص ،وضعف أداء الرئيس مريس
وأخطاء اإلخوان املسلمني املتع ّددة التي تؤ ِّدي دو ًرا أساسيًّا يف االلتجاء
يايس
إىل التَّظاهرات والتَّج ُّمعات واالعتصامات الكربى أدا ًة للفعل ِّ
الس ِّ
يف مرص ،وهذه العوامل هي:
املرصي.
السياسيَّة يف الشَّ ارع
ِّ
•ضعف تأثري القوى واألحزاب ِّ

السياس َّية املعارضة لإلخوان املسلمني
•ضعف شعب َّية القوى ِّ
مقارن ًة بشعبيَّتهم.
عامل مح ِّد ًدا يف ات ِّجاهات التَّصويت لدى
يايس ً
•غياب الربنامج ِّ
الس ِّ
ال َّناخبني املرصيِّني.

ضعف تأثير القوى واألحزاب
المصري
السياسيَّة في الشارع
ِّ
ِّ
السياس َّية يف مرص
ميكن املجادلة بــأ َّن ضعف القوى واألحــزاب ِّ
أسايس يف لجوء
عامل
املرصي هو ٌ
ومحدوديَّة انتشارها يف الشَّ ارع
ِّ
ٌّ
السياسيَّة إىل التظاهرات والتَّجمعات أو تقبّلها
القوى والشَّ خصيات ِّ
وخصوصا
املؤش العر ِّيب يف مرص،
لها ،وذلك اعتام ًدا عىل نتائج استطالع ِّ
ً

ستوري واالستفتاء عىل الُّدستور
أنه نُفِّذ بُعيد انتهاء أزمة اإلعالن ال ُّد
ِّ
املرصي ،أي بعد تراجع شعب َّية ال َّرئيس مريس .وتشري نتائج التقرير
ِّ
السياسيَّة ،إذ
يل ،إىل ضُ عف االمتداد
ِّ
الجامهريي لألحزاب ِّ
عىل نح ٍو ج ٍّ
اب
إ ّن  %4فقط من املستج َوبني املرصيِّني ذكروا أنَّهم ينتسبون إىل أحز ٍ
سياس َّي ٍة .كام ذكر  %4أنَّهم غري منتسبني لك َّن لديهم ن َّية االنتساب إىل
اب سياسيَّ ٍة .يف املقابل ،فإ َّن  %39من املستجيبني ذكروا أنَّهم غري
أحز ٍ
حزب ميثّلهم .وكانت
أي ٍ
منتسبني إىل أحز ٍ
اب سياس َّي ٍة ،وأنه ال يوجد ُّ
اب سياس َّي ٍة ،أو
نسبة  %30قد ذكرت أنَّها ال تنوي االنتساب إىل أحز ٍ
سيايس ميثّلها ،أي إ ّن أكرثيَّة ال َّرأي
حزب
أنَّها ال تعرف إذا كان هنالك ٌ
ٌّ
اب سياس َّي ٍة ،وال
العا ِّم
املرصي ،وبنسبة  ،%69هي غري منتسب ٍة إىل أحز ٍ
ِّ
سيايس ميثّلها ،أو أنَّها ال تعرف حزبًا
حزب
تنوي االنتساب ،وال يوجد ٌ
ٌّ
سياسيًّا ميثّلها.
ضعف يف
السياس َّية يوازيه
ٌ
والضَّ عف يف االنخراط يف األح ـزاب ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
وهيئات؛
ونقابات
منتديات
االنخراط يف املنظَّامت األهليَّة املدنيَّة من
ٍ
هيئات طوع َّية املدن َّية
إذ إ ّن نسبة الذين ذكروا أنَّهم منتسبون إىل
وتتكز أعىل نسب ٍة
تراوحت ما بني  %1و %8من مجمل املستجيبنيَّ ،
من املستجيبني املنتسبني إىل منظ ٍ
َّامت مدنيَّة بني أولئك املنتسبني إىل
ٍ
نقابات مهن َّي ٍة .وهذا ما ميكن فهمه يف إطار أ َّن االنتساب إىل ال ِّنقابات
امي ملزاولة املهنة .ويعكس هذا الواقع ضعف
املهنيَّة هو
ٌ
انتساب إلز ٌّ
َّوعي؛ سوا ًء كان إىل أط ٍر سياسيَّ ٍة أو مدنيَّ ٍة .ولذا فليس
االنتامء الط ِّ
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مستغربًا ترحيب أغلب هذه القوى باالحتجاجات والتَّظاهرات
الشَّ عبيَّة ،بل تشجيعها ،ومسارعتها إىل تنصيب نفسها قائد ًة لها .فهذا
يع ِّوضها عن إحجام املواطنني عن االلتفاف حول األحزاب .ويكون
بديل من العمل عىل تأطري املواطنني وتحشيدهم حول برامجها
هذا ً
ٍ
ٍ
وجهد كبريٍ
السياسيَّة ،ملا يحتاج إليه األمر من مسا ٍر طويلٍ وبطيء،
ِّ
يل مقارن ًة
اكمي،
َّ
وبخاصة يف ضوء معرفة مدى تأثريها ومتثيلها الفع ِّ
تر ٍّ
باإلخوان املسلمني.
املؤش األ َّول((( ،فتشري ال َّنتائج إىل أ َّن األكرثيَّة قد ذكروا
أ َّما عىل صعيد ِّ
السياس َّية أو عدم حزب الحرية والعدالة (اإلخوان املسلمون)؛ إذ إ ّن ما نسبته %14.3
ويبدو أ َّن عزوف املواطنني عن االلتحاق باألحزاب ِّ
املرصي قالت إنَّها إ ّما
ثقتهم بتمثيل األحزاب يرتجم بنفسه أ َّن  %17فقط من ال َّرأي العا ِّم من املستجيبني يف الع ِّينة املمثِّلة للمجتمع
ِّ
اب سياس َّي ٍة أو قوامئها يف تنتمي إىل حزب الحرية والعدالة أو إنَّها تنوي االنتساب إليه ،أو إ َّن
املرصي ذكروا أنَّهم سيص ِّوتون ملرشّ حي أحز ٍ
ِّ
االنتخابات ال ِّنياب َّية املقبلة ،مقابل نحو ثالثة أضعاف ذكروا أنَّهم ينوون حزب الحرية والعدالة هو الحزب الذي ميثّل تطلُّعاتها .أ ّما األحزاب
أن يص ِّوتوا ملرشّ حني مستقلِّني أو قوائم مستقلَّ ٍة .وهذا يُظهر إظها ًرا األخرى مجتمعةً ،وهي التي تشكِّل جبهة اإلنقاذ ،فإ َّن نسبة الذين
السياس َّية ،ذكروا أنَّهم ينتسبون إليها أو أنَّها متثّلهم كانت  %8.1من املستجيبني.
جل ًّيا أ َّن املواطنني املرصيِّني عازفون عن االنتامء إىل األحزاب ِّ
السياسيَّة إضاف ًة إىل جميع التَّيَّارات
السياس َّية القامئة متثّلهم ،إضاف ًة إىل (إ َّن هذه ال ِّنسبة تتض َّمن األحزاب ِّ
أو أنَّهم غري مقتنعني بأ َّن األحزاب ِّ
اب فعل َّي ٍة ،مثل القوى املدن َّية والتَّ َّيارات
تعب عن أحز ٍ
ِّ
السياس َّية التي ال ِّ
أ َّن أغلبيَّة أصواتهم سوف تؤول إىل املرشّ حني املستقلِّني ،ال ملرشّ حي
السياس َّية
اب
ز
األح
إىل
املنتسبني
نسب
مقارنة
وعند
ة.)...
ي
اليسار
َّ
ِّ
السياس َّية املعارضة
السياس َّية .وعليه ،فإ َّن القوى واألحزاب ِّ
األحزاب ِّ
اب سياسيَّ ٍة إسالميَّةٍ
ٍ
ملريس التي تدرك مدى تأثريها ومدى التفاف املواطنني حولها هي عىل واملؤيّدين لها بحسب
ايض ،إىل أحز ٍ
تصنيف افرت ٍّ
دراية بأ َّن التَّنافس الحز َّيب مع مؤيّدي مريس أو جامعة اإلخوان ليس وغري إسالم َّي ٍة ،فإ ّن ال َّنتائج تشري إىل أ َّن مؤيّدي األحزاب اإلسالم َّية
أقل من  %10ميثّلون
اإلسالمي ميثّلون ما نسبته  %19.6مقابل ّ
تنافسا عىل الرشائح االجتامع َّي ٍة التي قالت إنها ستص ِّوت ملرشّ حي والت َّيار
ِّ
َّإل ً
السياسيِّة األخرى التي ُع َّدت ،افرتاضً ا ،غري
جميع األحزاب والتَّيَّارات ِّ
املرصي.
األحزاب وهي ال تتجاوز نسبتها  %20من املجتمع
ِّ
إسالم َّي ٍة.
طوعي سياس ًّيا كان أو مدن ًّيا يقود،
إ َّن ضعف االنتامء عىل نح ٍو
ِّ
املؤش الثَّاين ،وهو األحزاب
السياسيَّة املنافسة واملعارضة ملريس أ َّما اتِّجاهات ال َّرأي العا ِّم
املرصي من خالل ِّ
ِّ
موضوعيًّا ،إىل أ َّن اعتامد األحزاب ِّ
السياسية ق ًوى متثّله التي ينوي املستجيبون انتخابها من بني الذين ذكروا أنهم سوف
عىل الجمهور
ِّ
املرصي ،الذي ال يرى يف األحزاب ِّ
عىل أساس برامجها ،اعتام ٌد يف غري محلِّه .فتنافسها لن يكون ذا جد ًوى؛ ينتخبون أحزابًا سياس َّي ًة يف االنتخابات املقبلة ،فتعكس أيضً ا سيادة
السياسية .اإلخوان املسلمني ،إذ إ ّن  %58من الذين سوف ينتخبون مرشّ حي
أل ّن أغلبيَّة ال َّرأي العا ِّم
ِّ
املرصي غري مهت َّم ٍةً ،
أساسا ،باألحزاب ِّ َّ
اب ذكروا أنَّهم سوف ينتخبون مرشّ حي حزب
اب أو قوائم أحز ٍ
أحز ٍ
الحرية والعدالة((( ،فيام جاء حزب ال ُّنور يف املرتبة الثَّانية ،بنسبة
 .%7يف املقابل ،فإ َّن نسبة الذين سوف يص ِّوتون لجميع أحزاب
السياسيَّة
ضعف شعبيَّة القوى ِّ

مؤشين :األ َّول هو توزيع املستجيبني
والقوى القامئة يف مرص من خالل ِّ
اب
الذين ذكروا أنَّهم ينتسبون إىل أحز ٍ
اب سياسيَّ ٍة ،أو أنَّه توجد أحز ٌ
السياس َّية التي ذكروها .أ ّما
سياس َّي ٌة متثّل تطلُّعاتهم بحسب األحزاب ِّ
السياس َّية التي اختارها املستجيبون الذين
ِّ
املؤش الثَّاين فهو األحزاب ِّ
سيايس عندما سئلوا إن كانوا سوف
لحزب
ذكروا أنَّهم سوف يص ِّوتون ٍ
ٍّ
اب سياس َّي ٍة.
يص ِّوتون ملرشّ حني مستقلِّني أو مرشّ حي أحز ٍ

المعارضة لإلخوان المسلمين

املرصي موصوفًا بعزوفه عن االنخراط يف األطر
إذا كان ال َّرأي العا ُّم
ُّ
الحزبيَّة وغريها من املنظ ٍ
يفس جزئيًّا ابتعاد
َّامت املدنيَّة ،فإ َّن هذا ِّ
يايس عن أساليب املنافسة
السياس َّية املعارضة ملريس ولت َّياره ِّ
القوى ِّ
الس ِّ
الحزب َّية .ويكمل التع ّرف إىل ميزان الق َّوة وال ُّنفوذ وال َّدعم لهذه
السياسيَّة صورة انحيازها إىل أسلوب التَّظاهرات
األحزاب والقوى ِّ
أدا َة فعلٍ
سيايس .وسيجري التع ّرف إىل مدى امتداد شعب َّية األحزاب
ٍّ

اب
 . 1لقد تض َّمن ِّ
املؤش العر ُّيب سلسل ًة من األسئلة التي تتناول انتامء املواطنني إىل أحز ٍ
اب سياسيَّ ٍة ،فيام سئل الذين أجابوا بـ"نعم"
سياسيَّ ٍة؛ إذ جرى سؤالهم إن كانوا ينتمون إىل أحز ٍ
عن اسم الحزب أو التَّيَّار .أ َّما الذين أجابوا بـ"ال" فقد سئلوا إن كانوا ينوون االنتامء إىل
سيايس يف املستقبل ،واسم هذا الحزب الذي ينوون االنتامء .أما الذين ذكروا أنهم
حزب
ٍ
ٍّ
سيايس
حزب
ال ينتمون إىل ٍ
حزب وال ينوون االنتامء يف املستقبل ،فقد سئلوا :إن كان هنالك ٌ
ٌّ
يايس الذي ميثِّل
ميثِّل تطلُّعاتهم ،وسئل الذين أجابوا بـ "نعم" عن اسم الحزب أو التَّيَّار ِّ
الس ِّ
تطلُّعاتهم.
السياق؛ حيث جرى سؤال املستجيبني
 . 2لقد تضمن ِّ
املؤش العر ُّيب أسئل ًة ع َّد ًة يف هذا ِّ
مستقل .وقد سئل الذين ذكروا أنَّهم
ٍّ
سيايس أو مرشَّ ٍح
حزب
إن كانوا ينوون التَّصويت ملرشَّ ح ٍ
ٍّ
سيايس عن اسم هذا الحزب.
حزب
ينوون التَّصويت ملرشَّ ح ٍ
ٍّ
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الجدول ()1
ٍ
هيئات مدن َّية
املستجيبون املرص ُّيون الذين ذكروا أنَّهم منتسبون إىل

خالل االثني عرش شه ًرا املاضية هل كنت مشاركًا يف نشاطاته /ها؟

منتسب إىل/
هل أنت
ٌ
نعم

ال

املجموع

شاركت دامئًا

شاركت
أحيانًا

ناد ًرا ما
شاركت

مل أشارك
عىل اإلطالق

رفض
اإلجابة

املجموع

عمل َّية وزراع َّي ٍة
نقاب ٍة َّ

1

99

100

25

30

11

31

4

100

نـــقـــابـــ ٍة مــهــن ـ َّي ـ ٍة

8

91

100

22

19

14

43

3

100

ريـــــــايض
نـــــــــا ٍد
ٍّ

4

96

100

44

25

20

9

2

100

نــــــــــا ٍد ثــــقــــايفٍّ

1

98

100

64

16

7

6

6

100

جمع َّي ٍة /رابط ٍة عائل َّيـ ٍة

1

99

100

40

19

22

4

16

100

جمع َّي ٍة /رابط ٍة دين َّي ٍة

2

98

100

41

40

10

0

8

100

شكل ()2
ٌ
انتخابات نياب َّي ٌة غدًا وق َّر ْر َت املشاركة ،فلمن ستص ِّوت؟
إن جرت

العدد 4
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الجدول ()2
تعب عنهم
السياس َّية والذين ينوون االنتساب والذين ذكروا أحزا ًبا ِّ
املستجيبون املنتسبون إىل األحزاب ِّ

املستجيبون غري املنتسبني ولكن
هنالك حزب ميثّلهم

املجموع

املستجيبون املنتسبون إىل األحزاب املستجيبون غري املنتسبني ولكن ينون
السياس َّية
السياس َّية
االنتساب إىل األحزاب ِّ
ِّ
حزب الحرية والعدالة

%2

%1.1

%11.2

%14.3

حـــــــزب الـــــ ُّنـــــور

%0.4

%1%.0

%1.7

%2.2

ـي
الــ َّتــ َّي ــار الــشَّ ــعــبـ ُّ

%0.2

%0.4

%1.3

%1.8

ـــارصي
ال ــح ــزب الـــ َّن
ُّ

--

--

%1.5

%1.5

حـــــــزب الــــوفــــد

%0.1

%0

%1.4

%1.5

حــــزب الـــدُّ ســـتـــور

%0.2

%0.4

%0.9

%1.5

حــــــزب الـــوســـط

%0.1

%0.2

%1

%1.3

اإلســامــي
الــ َّتــ َّيــار
ُّ

--

--

%0.9

%0.9

مـــــر الـــقـــويَّـــة

--

%0.1

%0.7

%0.9

حـــــزب الـــكـــرامـــة

%0.1

--

%0.6

%0.7

الوطني
جبهه اإلنقاذ
ِّ

--

--

%0.6

%0.6

الــ َّتــ َّيــارات املــدنـ َّيــة

--

--

%0.3

%0.3

حـــــــزب املــــؤمتــــر

--

%0.1

%0.2

%0.3

املـــريـــن األحــــرار

--

%0.1

%0.2

%0.2

%6أبـــــــــريـــــــــل

%0.1

--

%0.1

%0.2

الــبــنــاء والـ َّتــنــمــيــة

--

--

%0.1

%0.1

اب أخــــرى
أحـــــــــز ٌ

%0.2

%0.1

%0.8

%1.1

وال حـــــــــــــــــزب

--

--

%62.8

%62.8

مل يــــحــــدِّ د بــعــد

--

%0.1

--

%0.1

رفــــــض اإلجــــابــــة

%0.2

%0.9

%6.5

%7.7

املــــــجــــــمــــــوع

%3.7

%3.5

%92.8

%100
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جدول ()3
املستجيبون الذين ذكروا أنَّهم سوف يص ِّوتون يف االنتخابات املقبلة
ّ
اب سياس َّي ٍة موزعة بحسب تلك األحزاب
ملرشحي أحز ٍ

الجدول ()4
لو جرت انتخابات رئاس َّي ٌة من سوف تنتخب؟

حزب الحرية والعدالة

%58

مــــحــــ َّمــــد مــــرىس

%26

حـــــــزب الُّـــــنـــــور

%7

أحـــــمـــــد شــفــيــق

%8

الوطني
جبهه اإلنقــاذ
ِّ

%3

حــمــديــن صــبــاحــى

%7

حــــــزب الـــــــوفـــد

%3

عـــــمـــــرو مــــوىس

%3

حــــزب الـــدُّ ســـتـــور

%3

عبد املنعم أبو الفتوح

%2

ـي
الـــ َّتـــ َّيـــار الــشَّ ــعــبـ ُّ

%3

مــحــمــد الـــرادعـــي

%1

ـي
الــ َّتــ َّي ــار اإلس ــام ـ ُّ

%2

حازم صالح أبو إسامعيل

%1

حـــــــزب الــــوســــط

%2

محـمـد سليــــم العـ َّوا

%1

حــزب مــر القويَّة

%1

أســــــــــا ٌء أخـــــرى

%4

ال أعرف  /رفض اإلجابة

%47

ـــارصي
الـــحـــزب الـــ َّن
ُّ

%1

املـــــــجـــــــمـــــــوع

%100

حـــــــزب املــــؤمتــــر

%1

الــ َّتــ َّيــارات املــدنـ َّيــة

%1

اطي
ُّ
املــرصي الدِّ ميقـــر ُّ

%1

اب أخــــرى
أحـــــــــز ٌ

%2

رفــــــض اإلجــــابــــة

%13

املـــــــجـــــــمـــــــوع

%100

واملرصي
عبي ،واملؤمتر،
ِّ
جبهة اإلنقاذ (الوفد ،وال ُّدستور ،والتَّيَّار الشَّ ِّ
اطي واملرصيون األحرار ،إضاف ًة إىل الذين ذكروا ت َّيار ٍ
ات مدن َّيةً)
ال ِّدميقر ِّ
قليل من ربع الق َّوة التَّصويت َّية التي
فكانت نسبتهم  ،%16.3وهي أكرث ً
يتمتَّع بها ت َّيار اإلخوان املسلمني.
ويف إطار تعميق فهمنا ملدى شعبيَّة تيَّار اإلخوان املسلمني ،مقارن ًة
املؤش العر ِّيب يف مرص تشري إىل
بالتَّ َّيارات األخرى ،فإ ّن نتائج استطالع ِّ
رئيسا
أ َّن  %26من املستجيبني ذكروا أنَّهم سينتخبون مح َّمد مريس ً
ملرص ،وجاء يف املرتبة الثَّانية أحمد شفيق بنسبة  ،%8وجاء يف املرتبة
الثَّالثة حمدين صباحي ،بنسبة  ،%7فعمرو موىس بنسبة  .%3وعىل
عبوا عن أنَّهم ال يعرفون من
ال ّرغم من أ َّن نحو نصف املستجيبني َّ

مؤشات التَّصويت ملصلحة مح َّمد
سينتخبون أو رفضوا اإلجابة ،فإ َّن ِّ
مريس تبقى مرتفع ًة عىل ال ّرغم من أ َّن هذا االستطالع قد نُفِّذ بعد
ٍ
وانخفاض
استقطاب
أزمة اإلعالن ال ُّدستوري وما رافقتها من حالة
ٍ
السياس َّية
يف شعب َّية اإلخوان املسلمني.هذا الضَّ عف الكبري لألحزاب ِّ
السياسيَّة
يف املجال العا ِّم
ِّ
املرصي هو الذي يقود األحزاب والقوى ِّ
يايس ال ميكن أن يُجرى
املعارضة ملريس ،موضوعيًّا ،إىل أ َّن التَّنافس ِّ
الس َّ
من خالل القنوات الحزب َّية ورصاع الربامج .وعليه ،فإ َّن فشل األحزاب
السياسيَّة يف إقناع املواطنني باالنضامم إليها ،إضاف ًة إىل أ َّن نفوذها
ِّ
أقل من نفوذ حزب الحرية
املرصي أو ق َّوتها التَّصويت َّية ّ
يف الشَّ ارع
َّ
والعدالة (اإلخوان املسلمني) ،جعلها تنقاد ،موضوع ًّيا ،إىل االعتامد
عىل وسائل أخرى ترتكز عليها يف مجال التَّنافس مع جامعة اإلخوان
يايس
السلوك ِّ
املسلمني ،أو من أجل معارضة مريس .ولذلك فإ َّن ُّ
الس َّ
السياس َّية كان دامئًا مرته ًنا بتح ُّركات الشَّ ارع
لهذه األحزاب والقوى ِّ
ومببادرات القوى الشَّ بابيَّة يف االعتصام والتَّظاهر والتَّج ُّمع ض ّد
اإلخوان املسلمني أو ض ّد ال َّرئيس مريس؛ إذ إ ّن التَّظاهرات والتَّج ُّمعات
السياس َّية إمكان َّية تنصيب أنفسهم
واالعتصامات تعطي هذه القوى ِّ
قاد ًة أو ممثِّلني لهذه التَّج ُّمعات .وهم ي ّدعون أنهم ميثّلون هذه
التظاهرات عىل ال ّرغم من أنهم مل ينظموها ،ومل يكن حثَّهم املواطنني
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عىل املشاركة فيها إلَّ ذا أث ٍر محدو ٍد ،عالوة عىل أن دوافع معظم
املشاركني يف هذه التظاهرات كانت تختلف عن نتائج التظاهرات.
فدوافعهم تختلف عن كيفية استثامرها من قادة الجيش أو القوى
السياسية املؤيّدة لالنقالب .وبطبيعة الحال فإ َّن ادعاءهم متثيل هذه
الجامهريي لهذه
التَّج ُّمعات هو أكرث ما ميكن أن مينحهم االمتداد
ُّ
السياسية ،أو ما ميكن أن متنحه لهم صناديق االقرتاع،
األحزاب والقوى ِّ
خاص،
يايس ،واإلخوان املسلمني عىل نح ٍو ّ
مقارن ًة بقوى اإلسالم ِّ
الس ِّ
وبخاصة أ ّن مثل هذا االدعاء ال ميكن إثباته أو إثبات عكسه.

االنتخابي
السلوك
مح ِّددات ُّ
ِّ
المصري
العام
لدى الرَّأي
ِّ
ِّ
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أو ِ
بسامت املرشّ حني ومؤ ِّهالتهم؛ حيث تُظهر البيانات أ َّن نحو ثلث
املستجيبني ذكروا أ َّن العوامل املح ِّددة لتصويتهم تقع ضمن ارتباط
املرشّ حني بدوائرهم االنتخاب َّية ومجتمعاتهم املحل َّية؛ إذ إ ّن  %20من
الذين ص َّوتوا يف االنتخابات التَّرشيع َّية األخرية ذكروا أ َّن العامل األه ّم
ٍ
خدمات ألبناء
يف تصويتهم للمرشّ ح اعتمد عىل قدرته عىل تقديم
ال َّدائرة ،و %6أل َّن املرشّ ح من سكَّان ال َّدائرة االنتخابيَّة ،و %5اعتمد
تصويتهم عىل عامل القرابة للمرشّ ح أو معرفة به ،و %1لكون املرشّ ح
مؤسسات ال َّدولة .ويدل هذا عىل أ َّن نحو
يتمتَّع بنفو ٍذ واسعٍ لدى ّ
ثلث الذين انتخبوا يعتمدون عىل عوامل مرتبط ٍة مبدى التصاق
املرشّ حني بدوائرهم االنتخاب َّية ،وعملهم عىل تقديم خدمات لهذه
ال َّدوائر االنتخاب َّية ،أي إنّهم يتَّجهون إىل انتخاب قاد ٍة من املجتمع
ٍ
معروف عنهم انخراطهم يف قضايا هذا املجتمع وحاجاته.
يل،
املح ِّ

أظهرت النتائج التي نوقشت أعاله أ َّن ضعف انتساب املرصيِّني إىل
اب ومنظ ٍ
السياسيَّة
أحز ٍ
َّامت مدنيَّة أهليَّ ٍة ش َّجع القوى والشَّ خصيَّات ِّ
السياسيَّة من أطُر
املعارضة ملريس عىل نقل التَّنافس والخصومة ِّ
املرصي"،
قليدي ،وبالذَّات أطُر االنتخابات ،إىل "الشَّ ارع
التَّنافس التَّ
ِّ
ِّ
وال سيام مع ضعف هذه القوى مقارن ًة باإلخوان املسلمني والتَّيَّارات
عبي والق َّوة التَّصويت َّية.
اإلسالم َّية بوج ٍه أع َّم ،من حيث االنتشا ُر الشَّ ُّ
ث ّم إ َّن ما تظهره البيانات يشري إىل أ َّن من مصلحة هذه القوى
تنصب يف التَّعبئة والتَّحريض عىل أنصار
السياس َّية أن
والشَّ خص َّيات ِّ
ّ
مريس واإلخوان املسلمني من أجل إخراجهم من العمل َّية ِّ
السياس َّية ،أو ويف إطار املفاضلة بني املرشّ حني ،فمن الواضح أ َّن مرشّ حي القوى
وضع مح ِّد ٍ
دات تحول دون منافس ٍة ح َّرة وكامل ٍة لهم يف االنتخابات.
تعب عن نفسها اآلن بجبهة اإلنقاذ لهم قدر ٌة محدود ٌة
ِّ
السياسيَّة التي ِّ
يل الذين يعشون يف دوائرهم
وميكن ف ْهم هذا السلوك من خالل ف ْهم مح ِّددات ُّ
السلوك االنتخا ِّيب عىل التَّنافس مع قادة املجتمع املح ِّ
للمواطنني املرصيِّني ِ
نفسه ،كام تظهره نتائج استطالع ِّ
ٍ
خدمات ألبناء
املؤش العر ِّيب يف وراكموا سمع ًة يف مجتمعاتهم قامئ ًة عىل تقدميهم
األسس يف املجتمع ،أو ال ِّدفاع عن قضاياهم .فاملرشّ حون املستقلُّون هم األكرث
مرص .فقد اعتمد ال َّناخبون املرصيُّون عىل مجموع ٍة من َّوع ٍة من ُ
السياس َّية بصف ٍة
اختيار ممثِّليهم يف آخر انتخابات ترشيعية .وتُظهر البيانات أ َّن  %13من قدر ًة عىل ْ
حصد أصوات ال َّناخبني من مرشّ حي القوى ِّ
املستجيبني الذين ص َّوتوا يف االنتخابات التَّرشيع َّية األخرية اعتمدوا عىل عا َّمة ،وبالذَّات أحزاب جبهة اإلنقاذ التي توجد أغلب َّية قاعدتها
وبخاصة يف القاهرة .يف حني
يايس للمرشّ ح أو الحزب عندما اختاروا مرشّ حيهم ،يضاف التَّنظيميَّة ونشاطها يف املدن الكربى،
الربنامج ِّ
ّ
الس ِّ
حزب
إليهم  %5انتخبوا املرشّ ح نتيجة انتامئه إىل ٍ
الصعيد ،وما متتلكه
سيايس ِّ
يعب عنهم .نجد أ ّن ما ميتلكه تيَّار اإلخوان املسلمني عىل هذا َّ
ٍّ
يايس أو التَّ َّيارات املعارضة لإلخوان املسلمني (ماعدا املرشّ حني املستقلِّني)
أي إ ّن نحو  %18يح ِّددون م ْنح أصواتهم بنا ًء عىل الربنامج ِّ
الس ِّ
الحز ِّيب للمرشّ ح ،وهذه ال ِّنسبة تطابق تقري ًبا نسبة  %17التي أفادت أنَّها يرجح الكفة ملصلحة اإلخوان املسلمني ،نتيج ًة المتداد هذا التَّنظيم يف
اب وتيَّار ٍ
ستص ِّوت يف االنتخابات املقبلة ملرشّ حي أحز ٍ
وخصوصا يف ال ِّريف وعواصمه ،إضاف ًة إىل
ات سياسيَّ ٍة ،وليس املجتمعات املحليَّة املختلفة،
ً
واالجتامعي.
الخريي
ُرص ما راكمه ناشطون اإلخوان من انخر ٍاط يف العمل
ملرشّ حني مستقلِّني .ويف هذا اإلطار فإ َّن اإلخوان املسلمني لديهم ف ٌ
ِّ
ِّ
السابق.
أعىل يف ْ
تبي يف الجزء َّ
حصد أصوات هؤالء ،كام َّ
ٍ
صفات
السابقة ركّزوا عىل
وإ ّن نحو ربع الذين ص َّوتوا يف االنتخابات َّ
ٍ
املرصي عىل عوامل
السائدة لدى ال َّرأي العا ِّم
وسامت شخصيَّ ٍة يتمتَّع بها املرشّ حون ،عىل اعتبار أنَّها عوامل أساسيَّ ٌة يف
ِّ
وتعتمد أمناط التَّصويت َّ
ٍ
مرتبط ٍة بقدرة املرشّ حني عىل تقديم
حل بالتَّواضع وحسن
خدمات ألبناء ال َّدائرة االنتخاب َّية ،تصويتهم لهم ،ومن ذلك :نزاهة املرشّ ح ( ،)%8والتَّ ِّ
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مصر :التظاهرات أداةَ فعل سياسي بديلةفي ّ
ظل ضعف جماهيرية األحزاب

جدول ()5
ٍ
انتخابات ترشيع َّية
أهم العوامل التي أخذها املرص ُّيون يف آخر
ّ
يف اختيار ّ
مرشحيهم
األسباب

النسبة

معاملة ال َّناس ( ،)%8وتديُّن املرشّ ح ( .)%8وإ َّن هذه العوامل أيضً ا ،وهي
ٍ
معلومات عن املرشّ حني ،تر ِّجح
القامئة عىل ما يعرفه ناخبو ال َّدوائر من
أن يكون املرشّ ح األوفر حظًّا هو الذي يُع ُّد من أبناء ال َّدائرة االنتخاب َّية.
ومام ال َّ
وبخاصة تديُّن املرشّ ح ،تر ِّجح
شك فيه أ َّن مثل هذه العوامل،
َّ
يعطي ال َّناخب صوته ملرشّ حي التَّ َّيارات اإلسالم َّية عىل وجه العموم،
أن
َ
وتيَّار اإلخوان املسلمني عىل وجه الخصوص.

ٍ
خدمات ألبناء الدَّ ائرة
ألنَّه  /ألنَّها يستطيع تقديم
االنتخاب َّية

%20

يايس (أو برنامج الحزب
لربنامجه  /لربنامجها ِّ
الس ِّ
يايس للمرشّ ح)
ِّ
الس ِّ

%13

ألنَّه  /ألنَّها نزيه  /نزيهة

%8

ألنَّه  /ألنَّها ممن يتحلَّون بال َّتواضع وحسن ال َّتعامل
مع ال َّناس

%8

ألنَّه  /ألنَّها (متد ِّين -متد ِّينة)

%8

أي
ألنَّ له  /لها القدرة عىل محاسبة الحكومة من دون ّ
اعتبار ٍ
ات شخص َّية

%6

ألنَّه  /ألنَّها من سكان الدَّ ائرة االنتخاب َّية

%6

يعب عن آرايئ
ألنَّه  /ألنَّها ينتمي إىل حزب
سيايس ِّ
ٍّ

%5

ألنَّه  /ألنَّها تربطني به /بها صلة قراب ٍة /أو معرف ٍة

%5

ألنَّه  /ألنَّها عىل درج ٍة عالي ٍة من الثَّقافة (مثقَّف)
 /ال َّتعليم

%4

السابق
ألنَّه  /ألنَّها من املعروفني مبعارضتهم لل ِّنظام َّ

%3

ألنَّه  /ألن َّها من املعروفني بانحيازهم إىل الدَّ ولة املدن َّية

%3

ألنَّه  /ألنَّها من املعروفني مبشاركتهم يف الثَّورة

%2

املؤسسات الحكوم َّية
ألنَّ له  /لها نفو ًذا واس ًعا لدى ّ

%1

الخالصة

ألنَّه  /ألنَّها ابن  /ابنة ديانتي

%1

ألنَّ له  /لها نفو ًذا اقتصاديًّا /مال ًّيا كب ًريا

%1

ألنَّها امرأة

%0.5

أسباب أخرى
ٌ

%2.5

ال أعرف  /رفض اإلجابة

%2

املؤش العر ِّيب يف مرص وأبرزها :ضعف
اعتام ًدا عىل نتائج استطالع ِّ
السياس َّية بصف ٍة عا َّمة ،وم ْيل رشائح املجتمع التي
األحزاب والتَّ َّيارات ِّ
تثق باألحزاب إىل تيار اإلخوان املسلمني ،إضاف ًة إىل أمناط التَّصويت
عند املرصيِّني ،وهي كلُّها عوامل تر ِّجح كفَّة اإلخوان املسلمني ،ميكننا
السياس َّية املنافسة لإلخوان املسلمني إىل
القول إ ّن ذلك يقود القوى ِّ
البحث ال َّدائم عن أدوات ٍ
سيايس أخرى غري التَّنافس االنتخا ِّيب
ضغط
ٍّ
والحز ِّيب .ويف إطار ما راكمته التظاهرات والتَّج ُّمعات من رمزيَّ ٍة،
كأداة فعلٍ
سيايس أثناء ثورة  25يناير ،فإ َّن التظاهرات تصبح أدا ًة
ٍّ

املجموع

%100

أ َّما عىل صعيد العوامل األخرى املح ِّددة لكيف َّية تصويت ال َّناخبني،
وهي التي اعتُمدت من قبل نحو ُخ ْمس املستجيبني ،فنجدها مرتبطة
السابق ،أو
مبواقف سياسيَّة اتَّخذها املرشّ حون؛ مثل :معارضة ال ِّنظام َّ
املشاركة يف الثَّورة ،أو الدرجة العالية من الثَّقافة للمرشّ ح ،أو ال ُّنفوذ
ومم ال َّ
شك فيه أ َّن مرشّ حي
االقتصادي ،أو انحيازه إىل ال َّدولة املدن َّيةَّ .
ُّ
تيَّار اإلخوان املسلمني يستطيعون أن ينافسوا بالحصول عىل أصوات
السابق
ال َّناخبني الذين يعتمدون عىل عوامل مثل معارضة ال ِّنظام َّ
واملشاركة يف الثَّورة ،يف حني أ ّن التَّ َّيارات األخرى وغري ال ِّدين َّية بالذَّات
سوف تحصد أصوات أولئك الذين يعتمدون عىل عامل ال َّدولة املدن َّية،
وهم ميثّلون  %3من ال َّناخبني من مجمل املستجيبني.
إ َّن العوامل التي تح ِّدد أمناط التَّصويت لدى ال َّناخبني املرصيِّني هي يف
يايس للمرشّ حني ،بل إنِّها ،عىل
مجملها عوامل غري مرتبط ٍة بالربنامج ِّ
الس ِّ
العكس من ذلك ،تشري إىل االنحياز إىل املرشّ حني الذين ميكن اعتبارهم
ٍ
ٍ
ٍ
وسامت شخص َّية؛
بصفات
مجتمعات محل َّي ٍة أو مرشّ حني يتمتَّعون
قادة
مثل :ال َّنزاهة والجرأة والتَّواضع ،إلخ .ويف هذا اإلطار ،نجد أن الكفَّة
ترجح للمرشّ حني املستقلِّنيَّ ،إل أ َّن مرشّ حي اإلخوان املسلمني ،عىل
غرار املرشّ حني املستقلِّني ،لهم الفرصة الكربى عند مفاضلتهم مبرشّ حي
السياس َّية املعارضة ،وهو أمر مرتبط مبدى امتداد هذا التَّنظيم،
التَّ َّيارات ِّ
ووجود هياكل قامئ ٍة فعل ًّيا يف مختلف املحافظات.
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يايس (من
ذات أهم َّي ٍة نسب َّي ٍة مضاف ٍة يف ّ
ظل فوز ت َّيارات اإلسالم ِّ
الس ِّ
السلطة التَّرشيعيَّة (مجليس
إخوانٍ مسلمني وسلفيِّني) بأغلبيّة مقاعد ُّ
الشَّ عب والشُّ ورى) ،وفوز مريس يف االنتخابات ال ِّرئاس َّية ،إضاف ًة إىل
موافقة  %63.5من الذين ص َّوتوا يف االستفتاء عىل دستور  ،2012عىل
السياس َّية واألهل َّية عىل بعض
ال ّرغم من تحفُّظات مجموع ٍة من القوى ِّ
السلطة ما بعد
موا ِّده .فلقد عنى ّ
كل ذلك أ َّن هامش املشاركة يف ُّ
السياس َّية الطَّامحة
ثورة يناير  2011ملجموع ٍة من القوى والشَّ خص َّيات ِّ
الصندوق االنتخا َّيب يفرز دامئًا نتائج تُضعف
أصبح محدو ًدا؛ إذ إ ّن ُّ
رشع َّيتها الشَّ عب َّية ،أي إنّها تحتاج إىل فرت ٍة زمن َّي ٍة ممت َّد ٍة نسب ًّيا لتحقيق
ٍ
انتخابات قادم ٍة ،وهذا غري متاح
أي
يايس يف ّ
توازنٍ مع قوى اإلسالم ِّ
الس ِّ
ظل ضغط طموحاتها الشخصية.
لها يف ّ
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الحصول ،م َّر ًة أخرى ،عىل تجديد "الرشع َّية لالنقالب" .وهي رشعية
مل يكن من املمكن الحصول عليها اعتام ًدا عىل شعبيَّة األحزاب التي
تحالفت مع االنقالبني ،إضاف ًة إىل أنَّه سيصبح ،امل ِّربر الستخدام العنف،
فض اعتصامي رابعة وال َّنهضة .وبذلك تصبح
كام جرى يف مجزريت ِّ
الشع َّية العدديَّة عىل قادة
لعبة األعداد وتضخيمها أساس َّي ًة إلضفاء َّ
االنقالب الذين أشاروا إىل أ َّن  29مليون متظاه ٍر شاركوا يف تظاهرات
والشطة.
تفويض الجيش ُّ

ظل عدم مبادرة مريس أو اإلخوان ،وعدم قدرتهم عىل إقناع
ويف ّ
السلطة ،رسعان ما تقوم هذه القوى
القوى األخرى باملشاركة يف ُّ
أي مبادرات يطرحها
السياس َّية املعارضة بااللتفاف حول ِّ
والشَّ خص َّيات ِّ
الشَّ ارع والتظاهرات والتَّج ُّمعات ،أيًّا كان القائم عليها ،عىل اعتبار أ َّن
السلطات املنتخبة.
هذه هي الوسيلة املتاحة لها لالنتقاص من رشعيَّة ُّ
فاستمرار التظاهرات واالحتجاجات الشَّ عبيَّة من وجهة نظر هذه
يايس الذي تعيشه
القوى هو ٌ
دليل عىل حالة عدم االستقرار ِّ
الس ِّ
البالد ،وأداة ٍ
السياس َّية املنتخبة من أجل تقديم
السلطة ِّ
ضغط عىل ُّ
ٍ
السلطة .وإ َّن التظاهرات
تنازالت ،أو دفعها ألن ترشك اآلخرين يف ُّ
واالحتجاجات الشَّ عبيَّة ،وال سيام الواسعة منها ،تصبح مبنزلة مصد ٍر
السلطة
السياسية املنتخبة .ففي حني أ ّن ُّ
السلطة ِّ
النتقاص رشع َّية ُّ
السياسية
املنتخبة ترتكز عىل رشع َّية صندوق االقرتاع ،فإ ِّن القوى ِّ
األخرى ترتكز عىل ما تسميه رشع َّية "الشَّ ارع" يف مواجهة الرشعية
الشعبية التي تحقّقت من خالل صندوق االنتخابات ،وهذا بالضَّ بط
ويف سياق ضعف هذه القوى السياسية شعب ًّيا وتصويت ًّيا ،فإنها سوف
هو خطاب قادة االنقالب يف مرص.
أي تظاهرات كربى (وإن اختلفت دوافع كثريٍ من املشاركني
تستثمر ّ
وحتى يكون ملثل هذا الخطاب إمكانيَّة التَّسويق ،قام قادة االنقالب فيها) ألهدافها السياسية ،وأمام معرفتها أ ّن هذه التظاهرات ليس
بتضخيم أعداد املتظاهرين ،ليؤكِّدوا أ َّن أعداد املتظاهرين يف  30يونيو لديها القدرة عىل االستمرار فرت ٍ
ات زمني ًة طويلةً ،يجب أن تلتجئ
كانت  34مليون ٍ
ومم ال َّ
شك فيه أ َّن اختيار هذا العدد هو
شخصَّ ،
مؤسسة
إىل قوة أخرى لتكمل هذ الفعل السيايس ،ومن ُ
أفضل ِمن َّ
من أجل أن يكون الرقم قد تجاوز عدد األصوات التي حصل عليها
وخصوصا أنّها تحظى بأعىل نسبة ثقة
الجيش لتقوم مبثل هذا العمل،
ً
مريس يف االنتخابات ال ِّرئاسيَّة ،أو األصوات التي حصل عليها تيَّار
اإلخوان املسلمني يف االنتخابات النيابية .وإذا كان تضخيم األرقام أو عند الرأي املرصي ،كام تشري نتائج املؤرش العريب يف مرص ،وأ ّن هدف
ِّ َّ
االلتجاء إىل االعتصامات والتظاهرات كان يف ح ِّد ذاته من أجل تربير هذه القوى هو استبعاد اإلخوان املسلمني استبعا ًدا كلِّ ًّيا ،حتى ت ُتاح
السلطة املنتخبة ،فإ َّن قيادة االنقالب قد استخدمت لهم منافسة انتخابية مضمونة الفوز ،وحتى إن كان ذلك ضمن رشوط
االنقالب عىل ُّ
مي العنف العسكريني وقادة االنقالب؛ أي بإعادة اآلليات االنتخابية التي ات َّبعها
التظاهرات م َّر ًة أخرى يف طلب التَّفويض ملواجهة ما ُس ّ
ومم ال َّ
شك فيه أ َّن طلب التَّفويض كان يعني ،يف جوهره ،الحزب الوطني يف عهد مبارك.
اإلرها ِّيبَّ .
إ َّن االعتامد عىل أسلوب التَّظاهرات والتَّج ُّمعات الشَّ عبيَّة الكربى ملا
السياس َّية أو الجيش
بات يس َّمى "بامليلون َّيات" هو ما ميكن للقوى ِّ
االنحياز إليه ،بالنظر إىل أنَّه ليس يف حاجة إىل عامل االستمراريَّة،
فهو يجذب املواطنني لفعلٍ ما م َّر ًة واحد ًة ويو ًما واح ًدا وينتهي .إذ
ظل ضعفها عىل استمرار حشد
السياس َّية غري قادر ٍة يف ّ
إ ّن هذه القوى ِّ
الجامهري ،وهو األمر الذي تستطيع أن تقوم به فقط جامعة اإلخوان
املسلمني ،بني القوى السياسية.

