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أماني َّ
الطويل

*

معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان

تناقــش هــذه الدراســة األحداث التي جــرت في مصر بيــن حزيران /يونيو وآب /أغســطس ،2013
تاريخي ضخمّ ،
ٌ
تمثل فيه ثورة
بإرث
محكومة
يمقراطي في مصر
الد
حول ِّ
وترى أن معركة ال َّت ُّ
ٍّ
ِّ
ٍ
ً
قرن ،بين
حراكا لحســم
المصريِّيــن فــي عام  ،2011وتوابعها في عام ،2013
صراع امتد ألكثر من ٍ
ٍ
ّ
تفرع
األوربــي ،مع
متجــذر ٍ فــي فكــرة الخالفة اإلســام َّية ،وآخر منحــاز إلى نمــوذج الحداثة
توجــ ٍه
ِّ
ٍ
ٌ
ثالث للتوجه الثاني ،هو خلطة مصريَّة متفردة.
تــرى الدراســة أن فشــل الرئيس مرســي فــي إدارة الدولة أثناء فتــرة حكمه ،أحدث انحســارًا في
شــعبيته وشــعبية حزبــه .وتعــدد الدراســة مظاهــر مــا تــراه إســاءة حكومــة مرســي اســتخدام
النفــوذ ،ويشــمل ذلــك حصــر وظائــف الدولــة التجاريــة الصغيــرة فــي المواليــن مــن أعضــاء
شعبي واسع .كما تعرض الدراسة لإلشكاالت الفكرية
ٍّ
الحزب والجماعة ،ما تسبب في تذمرٍ
المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق األقباط ،وتأثيرها السالب على القوى المستنيرة في المدن.
تنازالت في هذه
أن دور الجيش مستقبال مرهون بأمرين :تقديم اإلخوان
وتخلص الدراسة إلى َّ
ٍ
المرحلة ,وقدرة الحكومة في مجال تحقيق العدالة االجتماع َّية .وإذا لم يتحقق ذلك ،فسوف
ً
ً
ثالثة من ثورة  25يناير.
موجة
تشهد مصر
*

السياس َّية واإلسرتاتيج َّية.
خبرية مبركز األهرام لل ِّدراسات ِّ

دراسات وأوراق تحليليّة
معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان

اطي يف مرص عىل قد ٍر كبريٍ من التَّشابك
تبدو معركة التَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
والتَّعقيد ،فهذا التَّح ُّول محكو ٌم يف تفاصيله ٍ
تاريخي ضخمٍ يؤطِّر
بإرث
ٍّ
مالمح الهويَّة املرصيَّة .وقد تكون ثورة املرصيِّني عام  2011وتوابعها
عام  2013تقود نحو حسم رصا ٍع استمر أكرث من قرنٍ  ،بشأن صورة
ال َّدولة املرصيَّة يف العرص الحديث ،ما بني ثالثة مناهج فكريَّ ٍة :األ َّول
منحا ٌز للخالفة اإلسالم َّية بنامذج متن ِّوع ٍة وبتجل ٍ
ِّيات فكريَّ ٍة مختلف ٍة،
بد ًءا باألفغاين ومح َّمد عبده ،وصولً إىل رشيد رضا وحسن الب َّنا .أ َّما
املنهج الثَّاين فينحاز إىل منوذج الحداثة األور ِّيب ببطليه طه حسني
وتوفيق الحكيم ،يف حني أ ّن يتح َّدث ال َّنموذج الثَّالث عن خلط ٍة
الحقيقي
الس ِّيد ،وبطلها
مرصيَّة منفرد ٍة ،تحدث عنها أحمد لطفي َّ
ُّ
واملؤسس ملصطلح "شخص َّية مرص" هو جامل حمدان.
ِّ
السياسيَّة املرصيَّة بعد  30حزيران/
السياق تحوز التَّط ُّورات ِّ
ويف هذا ِّ
هائل؛ داخليٍّا وخارجيٍّا ،متيِّزه حالة االستقطاب بني
يونيو  2013جدلً ً
الفرقاء التَّاريخيِّني ،ولكن بفارق اصطفاف فريقَي الهويَّة املرصيَّة
ٍ
والحداثة األوربيَّة يف خندقٍ
واحد ضد معسكر الخالفة اإلسالميَّة
بتن ُّوعاته الحزبيَّة والفكريَّة .ويف هذه املعركة يتخندق املعسكر
الشعيَّة ،ومعرك ًة
اإلسالمي ليؤطِّر توابع ثورة  2011بوصفها انقالبًا عىل َّ
ُّ
ض َّد اإلسالم ،بينام يراها الخليط الثَّاين إراد ًة شعبيَّةً ،استخدمت آليَّ ٍ
ات
دميقراطيَّةً ،وساندتها الق َّوات املسلَّحة باعتبارها أحد أعمدة الوطنيَّة
املرصيَّة.
رئيسا ىف تحريك
يف هذا الرصاع يؤدي اإلعالم القديم والجديد دو ًرا ً
السياسات .ومن هنا تم تحييد هذا العامل
ال َّرأي العا ِّم ،وصناعة ِّ
االجتامعي لحالة
من جانبنا ،يف ضوء ما يبدو لنا من أ َّن التَّحليل
َّ
التَّغيري يف مرص رمبا يكون األداة األكرث أمانًا لتحقيق حالتَي املوضوع َّية
واقعي حول دوافع التَّغيري وآل َّياته ،ث َّم
والحياد ،والوصول إىل تقييمٍ
ٍّ
استرشاف مستقبله ،ومدى قدرته عىل تحقيق استقرا ٍر يقود إىل تح ُّو ٍل
كل املجاالت.
اطي ،يكون بطبيعته قاطرة التَّق ُّدم مبرص يف ِّ
دميقر ٍّ
وسوف يتض َّمن هذا التَّقييم محورين رئيسني :األ َّول يعنى باإلجابة
ٍ
واحد؟ والثَّاين
عن السؤال :ملاذا خرس اإلخوان حكم مرص خالل عامٍ
حقيقي.
اطي
ٍّ
يبني فرص مرص يف تح ُّو ٍل دميقر ٍّ
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بعد وصولهم إىل س َّدة الحكم مبنطق التَّنظيم املغلق الذي ال يتفاعل
إال مع من هم معه تنظيميًّا ،ونطاقه األوسع عىل اإلطالق ،وهم
ٍ
شاب لوزي ٍر يف
املتعاطفون معه .أ َّما ال ِّرواية الثَّانية فهي من
مساعد ٍّ
قائل:
اري األخري ،روى شهادته عىل ما جرى يف الوزارة ً
التَّشكيل الوز ِّ
وجدنا أ َّن مفاصل الوزارة ،من مستوى مديري العموم ،قد تح َّولت إىل
اإلخوان ،بإجر ٍ
اءات غري صحيح ٍة قانونيًّا أحيانًا ،فجرى انتداب املنتمني
ٍ
ٍ
من وزار ٍ
مستويات أعىل ،أو ت َّم
أقل ،إىل
وظيفي َّ
وبتصنيف
ات أخرى،
ٍّ
ٍ (((
توظيف من الخارج لعنارص إخوان َّية .
ٌ

تفكيك الروايتني يعني أ َّن اإلخوان قد خرسوا الفئتني االجتامع َّيتني
األقل من
األوسع يف مرص ،وهام :الفقراء الذين يشكِّلون  %40عىل ِّ
السكَّان ،والطَّبقة الوسطى .فال ِّرواية األوىل ت ُظهِر أ ّن اإلخوان مل يدركوا
ُّ
أ َّن قدرة هؤالء عىل تدبري املعيشة ،أو التَّحايل عليها ،مبعنى َّ
أدق،
تستند إىل التَّفاعل مع الحاكمني مبنطق املنافع البسيطة التى تعني
عىل الحياة الشظفة ،والتي تصل أحيانًا إىل ح ِّد الجوع ،وذلك عرب
الحصول عىل تسهيالت إجرائ َّية؛ من أمثلة عال ٍج عىل نفقة ال َّدولة،
الصغر .وقد فوجىء ال َج ْوعى بأ َّن هذه
أو إقامة املرشوعات املتناهية ِّ
الطَّلبات املحدودة مقصور ٌة عىل أعضاء التَّنظيم وأنصاره فقط.

أ َّما ال ِّرواية الثَّانية فتشري إىل تط ُّو ٍر مل تشهده مرص منذ عام  ،1952وهو
إقامة دولة الحزب عىل ٍ
أسس أيديولوجيَّ ٍة يف املستويات الوسيطة
أ َّو ًال ،أسباب خسارة اإلخوان
من البريوقراط َّية املرصيَّة التَّليدة ،مبا يعني ،أ َّو ًل ،استبعاد قطا ٍع واسعٍ
الحكومي الذي يعمل به نحو خمسة ماليني
من املوظَّفني يف الجهاز
ِّ
حكم مصر
مواطنٍ  ،كان ال ب َّد أن يتح َّولوا يف هذه العمل َّية إىل ُمعادين لل ِّنظام
نلجأ إىل روايتني مختلفتني رمبا تفرسان ما يجري يف مرص حال ًّيا :ال ِّرواية
وخصوصا
منطقي ،هو تهديد مصالحهم املبارشة،
لسبب
الحاكم،
ٍ
ً
ٍّ
ٍ
األوىل من إنسانٍ
بسيط يكسب قوته يو ًما بعد يومٍ  ،قال يل" :مل نكن
نعرف كيف ندخل إليهم" ،مبا يعني أ َّن اإلخوان تح َّركوا يف الشَّ ارع  1وزارة القوى العاملة املرصيَّة ،وديوان محافظة املنوف َّية ،وغريهام أمثل ٌة كثريةٌ.
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أ َّن نظام األجور يف البريوقراط َّية املرصيَّة قائ ٌم عىل مبدأ الحوافز
متجاهل مبدأ األجر مقابل
ً
واملكافأت والبدالت للمواقع الوظيف َّية،
العمل((( .ويعني ،ثانيًا ،اعتامد اإلخوان عىل ٍ
أسس إداريَّ ٍة فاسد ٍة،
انكشفت أمام ال َّناس ،وهي أ َّن إسرتاتيج َّية التَّمكني لها األولويَّة عىل
بكل مفرداته لدى
يني ِّ
آليَّات الحكم ال َّرشيد .ومن هنا فق َد الخطاب ال ِّد ُّ
جامعة اإلخوان صدق َّيته التي َّأسست شعب َّيتهم يف الفئات االجتامع َّية
الحكومي.
وخصوصا داخل القطاع
الوسيطة يف مرص،
ً
ِّ
وبعي ًدا عن الشَّ هادات املبارشة ،فمن املؤكَّد أ َّن الفئات االجتامعيَّة
خصوصا األقباط ،مل يحصلوا عىل دعم اإلخوان عىل اإلطالق،
امله َّمشة،
ً
تاريخي
خطاب
عىل ال ّرغم من الجهود اإلخوانيَّة لجذبهم عرب تأسيس
ٍ
ٍّ
(((
يشري إىل حرص حسن الب َّنا عىل التَّفاعل اإليجا ِّيب معهم  ،فهذه
املحاولة مل تكتسب صدق َّي ًة لدى األقباط عىل اإلطالق ،استنا ًدا إىل
ٍ
قيادات إخوان َّية يف مكتب اإلرشاد خالل العقود
فتاوى صدرت من
الثَّالث املاضية ،وميكن رصدها اعتبا ًرا من عام  ،1980عندما نرشت
مجلَّة الدَّ عوة يف كانون األ َّول/ديسمرب فتوى ملح َّمد الخطيب ،عضو
مكتب اإلرشاد ،بعدم جواز بناء الكنائس ،وكذلك فتوى من مصطفى
مشهور ،مرشد الجامعة ،عام  ،1997أكد فيها أ َّن عىل األقباط دفع
بديل من االلتحاق بالجيش(((.
الجزية ً
املنشق حال ًّيا عن الجامعة ،موقف الجامعة ال ِّنها َّيئ
وبلور محمد حبيب،
ُّ
من مسألة املواطَنة بقوله" :نظرتنـا لألقباط عىل أنَّهم مواطنون لهم كافَّة
حقوق املواطنة((( ،ويرتتَّب عىل ذلك حقُّهم الكامل يف تو ِّل الوظائف
التشُّ ح لل ِّرئاسة ينبع من كونه
العا َّمة ،ما عدا رئيس ال َّدولة ،استنا ًدا إىل أ َّن َّ
(((
والي ًة كربى ،وال والية لغري املسلم عىل املسلم"  .وقد أعلنت الجامعة
تول األقباط واملرأة منصب رئيس ال َّدولة ،وذلك يف
املوقف ذاته يف عدم ِّ
اإلصالحي الذي طُرِح عىل املرصيِّني عام .2007
برنامجها
ِّ
ئايس يف
وقد ُص ِّنفت احتجاجات املرصيِّني ضد اإلعالن "ال ِّد
ِّ
ستوري" ال ِّر ِّ
وخصوصا يف التظاهرات الحاشدة حول
ترشين الثَّاين/نوفمرب ،2012
ً
السياسية
2
تقرير االتِّجاهات االقتصاديَّة اإلسرتاتيج َّية( ،القاهرة :مركز ال ِّدراسات ِّ
واإلسرتاتيجيَّة.)2003 ،
دسوقي" ،اإلخوان املسلمني واألقباط" ،ويكبيديا اإلخوان املسلمني ،عىل
 3عبده مصطفى
ّ
الرابط اآليت:
http://www.ikhwanwiki.com/index.
)php?title=%D8%A8%A8%D8%A7%D8%B7_(1
4 AL Ahram weekly, 13/4/1997.
الهضيبي عام  1998ىف مق ِّر مجلَّة الدَّ عوة بالقاهرة ،ناقشنا
 5جمعني لقا ٌء واملستشار مأمون
َّ
خالله وضع األقباط يف الجيش ،وكان من رأيه َّأل يؤدُّوا الخدمة العسكريَّة ،وأن يدفعوا الجزية.
 6ترصيحات ملح َّمد حبيب (ومل يكن أعلن انشقاقه عن اإلخوان املسلمني حينها) ،جريدة
الشق األوسط 27 ،ترشين الثَّاين/نوفمرب .2005
َّ
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ئايس ،بأنَّها تظاهرات املسيح ِّيني ،وذلك من جانب
قرص االتِّحادية ال ِّر ِّ
يايس
خريت الشاطر((( الذي يُنظَر إليه يف مرص عىل أنَّه صانع القرار ِّ
الس ِّ
َّبيعي أن تفشل مغازالت اإلخوان
الحقيقي ،وطبقًا لذلك كان من الط ِّ
ُّ
وأل يعت َّد األقباط بوعود
لألقباط خالل حكم ال َّرئيس مح َّمد مريسّ ،
ديني
اإلخوان،
ً
وخصوصا أنهم يصفون خطاب اإلخوان ضمن خطاب ّ
استعال ّيئ(((.
من املفهوم يف هذا السياق أن يفقد اإلخــوان كتل ًة سكان َّي ًة من
املرصيِّني ال يُستهان بها؛ إذ تذهب بعض التَّقديرات إىل أ َّن أعداد
املتظاهرين األقباط يف امليادين املرصيَّة يو َمي  30حزيران/يونيو 2013
و 26متُّوز/يوليو  2013كانت غري مسبوقة وقد بلغت املاليني يف كل
الصعيد،
تظاهرة(((َّ .
ولعل ذلك هو ما يفرس الهجوم عىل بعض كنائس َّ
وعىل كنيس ٍة ىف بورسعيد أيضً ا صبيحة تظاهرات  26متُّوز/يوليو .بل
إن مطالبات األقباط بإقرار مبدأ املواطَنة املتساوية اعتربها جانب من
اإلسالميني نتيج ًة مبارش ًة لعزل مريس(.((1
الشيحة العليا من الطَّبقة
أما يف ما يتعلق باملرأة ،فمن املؤكَّد أ َّن َّ
الوسطى والفئات االجتامع َّية العليا واألرستقراط َّية يف املجتمع ترفض
أسباب:
وتفصيل ،لثالثة
ً
جامعة اإلخوان ،جمل ًة
ٍ
تعليم متميِّ ًزا وقادرة عىل نقد
1.1أ َّن هذه الرشيحة متعلِّمة
ً
يني لإلخوان ،واكتشاف مواطن عطبه.
الخطاب ِّ
الس ِّ
يايس وال ِّد ِّ
رشيعي ضد الحقوق املستق َّرة لل ِّنساء،
يايس والتَّ
2.2األداء ِّ
الس ُّ
ُّ
وخصوصا عىل صعيد الحريَّات العا َّمة واألحوال الشَّ خصيَّة،
ً
من جانب اإلخوان والسلف ِّيني ،وهو ما انعكس عىل التَّمثيل
ال ِّنسا ِّيئ يف مجلس الشَّ عب عام  ،2011وهو الذي مل يتجاوز
اإلخباري Copt
 7فيديو منقول عن قناة الجزيرة مبارش مرص ،عىل موقع شبكة ال َّرصد
ِّ
 Realالقبط َّية ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=69281
وانظر أيضً ا :بيرت مجدي" ،ليسوا مثانني أو ستني بل مئ ٌة باملئة أقبا ٌط يا شاطر" ،موقع صحيفة
التَّحرير ( )2012/12/12عىل الرابط اآليت:
http://www.tahrirnews.com/news/view.aspx?id=9750a04c-f1e7-46bd-acf616073a35e042
 8ع َّزت أندراوس" ،األقباط واإلخوان املسلمني" ،موسوعة تاريخ األقباط ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.coptichistory.org/new_page_1242.htm
 9ال ت ُجري الدَّولة حاليًّا إحصا ًء سكَّانيًّا عىل ٍ
طائفي ،وتذهب تقديرات األقباط إىل
أساس
ٍّ
السكَّان أي نحو  14مليون نسمة .انظر املوقع اإللكرتو َّين لجريدة
أنَّهم ميثِّلون نسبة  %15من ُّ
السابع ،عىل ال َّرابط اآليت:
اليوم َّ
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1083416
 10محمود سلطان" ،هل كان عزل مريس انتصا ًرا لألقباط يف مرص؟" ،شبكة األخبار العرب َّية
محيط ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/JmC702

دراسات وأوراق تحليليّة
معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان

نسبة  %1.8من املقاعد( .((1كام انعكس عىل طبيعة الجدل
يايس" ،وهو ما
الربملا ِّين من جانب أح ـزاب "اإلســام ِّ
الس ِّ
بالشيعة اإلسالم َّية
كشف عن ركاك ٍة تصل إىل ح ِّد الجهل َّ
ذكوري يعاين من تركي ٍز
خطاب
الصحيحة( ،((1وانحيا ٍز إىل
ٍ
َّ
ٍّ
األنثوي يف املرأة وتجاهل كينونتها اإلنسان َّية.
الجزء
عىل
ِّ
فقد تحدث بعض النواب يف مجلس الشعب عن جواز زواج
الــقــارصات( .((1وسعى مجلس الشُّ ورى إىل إلغاء املجلس
القومي للمرأة ،عرب عمل َّي ٍ
فضل عن
ات ممنهج ٍة لتشويهه(ً ،((1
ِّ
موقف جامعة اإلخوان املسلمني من وثيقة األمم املتَّحدة
املناهضة للعنف ض َّد املرأة( ،((1كام تجاهل ال ُّدستور مسألة
حامية الطُّفولة .وأخ ًريا ،ش َّجع هذا الجدل وطبيعته املتش ِّددة
عىل ظهور حرك ٍة محدود ٍة لجامعات "األمر باملعروف وال َّنهي
بالسويس يف الشَّ ارع،
شاب ُّ
عن املنكر" التي تس َّببت يف مقتل ٍّ
بسبب مرافقته لفتا ٍة(.((1
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حزب الح َّرية والعدالة موقفًا مراوغًا من هذه املسألة ىف
لفي أ َّن الفروق
برنامجه االنتخا ِّيب ،كام اعترب حزب ال ُّنور َّ
الس ُّ
تؤسس مامرسة متيي ٍز
الفسيولوج َّية بني ال ِّرجال وال ِّنساء ِّ
ض َّدهن ،وتح ِّدد عمل املرأة يف أدوارهــا اإلنجاب َّية فقط،
وهو األمر الذى أعطاه دستور  2012أيضً ا وزنًا أعىل ،مبا ال
وخصوصا يف املا َّدة
يقارن باألدوار اإلنسانيَّة والعا َّمة للمرأة،
ً
العارشة .كام مل يُرت َجم البند الثَّالث من مق ِّدمة ال ُّدستور يف
موا َّد مح َّددة املضامني ،وهو البند الذي يشري إىل أ َّن ال ِّنساء
شقائق ال ِّرجال ،له َّن ما لل ِّرجال من حقوقٍ وعليه َّن الواجبات
واملسؤوليات نفسها(.((1

واملنهجي الذي بلورته أحـزاب "اإلسالم
لبي
3.3املوقف َّ
ُّ
الس ُّ
يايس" من املرأة؛ إذ رفضت جامعة اإلخوان املسلمني
ِّ
الس ِّ
تول املرأة رئاسة ال َّدولة عام  ،2007من دون إعالن املوقف
ِّ
(((1
يؤسسه ،بل بسبب الجهل به أحيانًا  .واتَّخذ
الفقهي الذي ّ
ِّ
السياسيَّة للمرأة املرصيَّة" ،مجلَّة الدِّ ميقراط َّية ،عدد
 11أماىن الطَّويل" ،تحدِّيات املشاركة ِّ
متُّوز/يوليو ، 2013ص ص .177-170
بطلب للجنة الشَّ كاوى واالقرتاحات
 12تقدَّم ال َّنائب مح َّمد العمدة يف  12نيسان/أبريل ٍ 2012
مبرشوع قانونٍ  -دعمه فيه آخرون  -بإلغاء املادَّة  20من قانون األحول الشَّ خص َّية؛ معل ًِّل
القومي للطُّفولة هناك إقصا ٌء ألحكام
القومي للمرأة واملجلس
طلبه بأنَّه منذ إنشاء املجلس
ِّ
ِّ
السفر إىل الخارج
حق
وجة
ز
ال
ومنح
ة،
ي
خص
الشَّ
األحوال
ترشيعات
الشيعة اإلسالم َّية ،ومنها
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
من دون إذن زوجها .انظر :الب َّوابة ال َّرسم َّية للجامعة اإلسالم َّية املرص َّية ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/NpZqVO
 13تعدَّدت مرشوعات القوانني املقدَّمة من ال ُّن َّواب إىل مجلس الشَّ عب لتنظيم ال َّزواج،
وتحديد ح ٍّد أدين لعمرالعروس ،كان آخرها مرشوع القانون الذي تقدَّم به الدُّكتور عادل
عفيفي ،رئيس حزب األصالة ،وكيل لجنة حقوق اإلنسان مبجلس الشَّ عب ،مطالبًا بإلغاء ال َّن ِّص
للشيعة التي
أجنبي ومرصيَّ ٍة عىل  25عا ًما .مؤكِّدًا أنَّه
السن بني
امللزم َّ
ٌ
مخالف َّ
بأل يزيد فارق ِّ
ٍّ
السياق نفسه ،تقدَّم ال َّنائب
للس ِّن بني األزواج .يف ِّ
مل تذكر س ًّنا معيَّن ًة لل َّزواج ،ومل تحدِّد فارقًا ِّ
لفي ،نارص مصطفى شاكر ،عضو مجلس الشَّ عب عن حزب ال ُّنور ،مبرشوع لتخفيض س ِّن
َّ
الس ُّ
ال َّزواج من  18إىل  16عا ًما .انظر :جريدة الوفد 27 ،آذار/مارس.2012 ،
 14انظر :بوابة األهرام اإللكرتون َّية ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://gate.ahram.org.eg/News/323173.aspx
الشق األوسط ،عىل ال َّرابط اآليت:
اإللكرتوين لصحيفة َّ
َّ
 15املوقع
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12527&artic
le=721050#.Ugdk-dJHKK8
العريب ،عىل ال َّرابط اآليت:
َّ
 16املوقع
اإللكرتوين لصحيفة ّ
http://www.alarabynews.com/?p=43227
ونيس ،راشد الغ ُّنوىش هذا ال َّرأي ،وف َّند
 17دحض املفكِّر
اإلسالمي ،رئيس حزب ال َّنهضة التُّ ِّ
ُّ
ويش ،املرأة بني القرآن وواقع املسلمني( ,القاهرة:
ن
الغ
اشد
ر
انظر:
املغلوطة.
أسسه الفقه َّية
ُّ
ّ

والشَّ اهد هنا أ َّن جز ًءا ال يُستهان به من الهيئة ال ِّنسائيَّة ال َّناخبة
ٍ
يايس" عا َّمةً،
( 23مليون
صوت) أصبحت ض َّد أحزاب "اإلسالم ِّ
الس ِّ
خاصةً.
واإلخوان املسلمني َّ
السياسيَّة ،فإ َّن عد ًدا من العوامل قد ساهم
ويف ما يتعلَّق بالتَّفاعالت ِّ
بغض ال َّنظر عن مخطَّطات إفشالهم من
يف فشل اإلخوان يف الحكمِّ ،
جانب ما اصطُلِح عىل تسميته بال َّدولة العميقة ،ونستطيع أن نشري
إىل أسباب فشل اإلخوان يف ال ِّنقاط التَّالية:
1.1عدم إدراك اإلخوان مدى التَّح ِّديات الهائلة والواقعيَّة لحكم مرص
يف مرحلة غليانٍ
ثوري ترتفع فيه نسبة التَّوقُّعات الشَّ عب َّية ،وذلك
ٍّ
يف أعقاب حكم مبارك الذي ج َّرف ال َّدولة املرصيَّة ،وفكَّك مفاصلها،
وأقعد قدراتها الكامنة.

سألت شخصيًّا د .عصام العريان يف مقابل ٍة مبركز
دار ُّ
الشوق ,)2012 ،ص ص .118-112وقد ُ
الفقهي لهذا ال َّرأي ،فلم يفد بيش ٍء.
السياسيَّة باألهرام عن أسس املوقف
ال ِّدراسات ِّ
ِّ
السياس َّية للمرأة املرصيَّة".
 18أماين الطَّويل" ،تحدِّيات املشاركة ِّ
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2.2افتقاد منوذج تنمي ٍة اقتصاديَّ ٍة (نظريَّة) يستجيب ملطالب الكتلة
دعوي
خطاب
السكَّان َّية املرصيَّة الهائلة؛ إذ يعتمد اإلخوان عىل
ٍ
ٍّ
ُّ
(((1
فضل عن تناقض
يحسبونه كافيًا للتَّنمية ومواجهة التَّح ِّديات ً .
وأي ترشيعات منحازة إىل مبدأ العدالة
مصالح التَّنظيم وأفـراده ِّ
مؤسسات ال َّدولة،
االجتامع َّية؛ فقد عمل معظم اإلخــوان خارج َّ
وأصبحت لديهم إمربطوريات اقتصاديَّة هائلة مثل تنظيمهم ،وهي
للضائب التَّصاعديَّة ،أو رفع الح ِّد األدىن
تتعارض وس َّن قانونٍ عاد ٍل َّ
لألجور ،وهي أمو ٌر أفقدتهم تأييد قطا َعي الشَّ باب والفئات الوسطى
فضل عن الفقراء الذين يرون يف الرضائب
من الطَّبقة الوسطىً ،
تناقضات إخوانيَّ ٍة أو رص ٍ
ٍ
اعات مل ت ُكشَ ف تفاصيلها بع ُد،
دعم لقدرة ال َّدولة عىل تقديم الخدمات لهم؛ من صح ٍة 5.5ما بدا من
التَّصاعديَّة ً
السلطة القضائ َّية؛ إذ
أزمة
مع
عامل
ت
ال
يف
ا
ي
باد
مظاهرها
أحد
وكان
َّ
ً
ُّ
وتعليمٍ وبني ٍة تحتيَّ ٍة.
السلطة القضائيَّة بعد تع ُّهد
أقدم مجلس الشورى عىل مناقشة قانون ُّ
3.3غلبة مرشوع التَّمكني لإلخوان يف مفاصل ال َّدولة ،وهو أم ٌر أكسبهم
بأل
ال َّرئيس مريس أمام أعضاء مجلس القضاء األعىل يف قرص االتِّحاديَّة َّ
السياديَّة تحت مظلَّة
عداء البريوقراطيَّة املرصيَّة
ومؤسسات ال َّدولة ِّ
َّ
يناقَش هذا القانون إال أمام مؤمت ٍر للعدالة(.((2
وخصوصا بعد تعيني طاقم الرئاسة والحكومة
الهواجس املتبادلة،
ً
6.6افتقاد الكوادر والكفاءات اإلخوانية القادرة عىل قيادة ال َّدولة،
وال َّنائب العا ِّم واملحافظني يف حركتهم األخرية من اإلخوان.
فتشكَّلت الحكومات يف فرتة حكم ال َّرئيس مريس بصعوب ٍة بالغ ٍة ،ويف
الصادر
4.4العمل َّيات ال ُّدستوريَّة الفاشلة ،ومنها اإلعالن "ال ُّدستوري" َّ
طويلٍ
يايس انطبا ًعا
الس
ارع
الشَّ
ة
ي
العمل
هذه
وأعطت
،
زمني
مدى
ِّ
َّ
َّ
ٍّ
من جانب ال َّرئيس يف ترشين الثَّاين/نوفمرب  2012الــذي أسس
ٍ
ٍ
خصوصا مع غياب تص ُّورات واقعيَّة للحكم،
لسلطات لها طابع ديكتاتوري ،وكذلك عملية صناعة ال ُّدستور املرصي عن مدى عجز اإلخوان،
ً
ِّ
َّ
الحكومي؛ حيث تحفل
شكيل
ت
ال
يف
ا
ات
ي
املحسوب
عىل
واالعتامد
أيضً
َّ
َّ
ِّ
ٍ
وإجراءاتها املتع ِّددة؛ من تكوين لجن ٍة من اإلسالم ِّيني ،ومتثيلٍ
ضعيف
السياسيَّة بروايات ع َّد ٍة تكشف مامرسات وثيقة
للمرأة واألقباط ،ث َّم اإلرساع بكتابة دستور ال يحوز توافقًا مجتمعيًّا(((2؛ كواليس ال ُّنخب ِّ
الصلة مبامرسات نظام مبارك.
ِّ
السياس َّية اإلخوان من التَّفاعل اإليجا ِّيب مع
إذ حرمت هذه العمل َّيات ِّ
السياس َّية األخرى ،بل إنها حرمتهم من حلفائهم َّ
القوى ِّ
ئايس وشخصيَّة ال َّرئيس ،فعرب  59خطابًا
السلف ِّيني أيضً ا7.7 ،طبيعة الخطاب ال ِّر ِّ
ٍ
رغم ما بذله األخريون من
محاوالت جا َّدة دائبة لتجسري املسافات بني للرئيس مريس  -مبع َّدل خمسة خطابات شهريًّا  -تض َّمنت خطاباته
السياس َّية األخرى ،وهى املبادرات التى قبلها تحالف لغ ًة اعتربها املرصيون يف كثريٍ من األحيان ال تليق برئيس دولة مرص،
اإلخوان والقوى ِّ
(((2
فضل عن فراغ كثريٍ من هذه الخطابات
اإلنقاذ املعارض ومل يقبلها اإلخوان  ،وذلك عىل ال ُّرغم من خيانة وال تعكس خرب ًة سياسيةًَ ،
التاجع عن من مضمونٍ
اإلخوان وال َّرئيس مريس لتعهداتهم أمام الشَّ عب؛ من َّ
منطقي ،وغياب الهيكلة املطلوبة ملثل هذا ال َّنوع من
ٍّ
وربا يكون من األه ِّم َّية مبكانٍ اإلشارة إىل دراسة
حجم املشاركة ِّ
السياس َّية ،سوا ًء ىف االنتخابات الربملانية أو ال ِّرئاس َّية ،الخطابات ال ِّرئاس َّيةَّ .
وعدم التزام ال َّرئيس مريس بتع ُّهداته بتحقيق التَّحالف
الوطني الواسع تحليل مضمونٍ ألحد حوارات ال َّرئيس مع جريدة األهرام؛ حيث
ِّ
السياس َّية؛ فقد ب َّينت وثيق ٌة صادر ُة أشارت ال ِّدراسة إىل أ َّن العبارات اإلنشائ َّية غري مح َّددة املضمون
يف اجتامع فريمونت أمام القوى ِّ
السلف ِّيني طبيعة الجهود التي بذلوها مع اإلخوان املسلمني قبل
عن َّ
مؤسس
 30يونيوِّ ،
السياسيَّة األخرى( .((2بل إ ِّن ِّ
لحل األزمة مع القوى ِّ
صباحي،
السابق لرئاسة الجمهوريَّة ،حمدين
عبي ،املرشَّ ح َّ
ّ
التَّ َّيار الشَّ ِّ
قد قبل َّ
الس ِّيد
مؤسسة ال ِّرئاسة يف لقا ٍء مع َّ
كل أنواع التَّعاون مع َّ
السودا ِّين األسبق ،إمام األنصار ،يف مرص،
َّ
الصادق املهدي ،رئيس الوزراء ُّ
نائب
مش ًريا إىل أنَّه ال يطلب سوى إلغاء اإلعالن ال ُّد
ستوري ،وتعيني ٍ
ِّ
عا ٍّم من مجلس القضاء األعىل ،وتكوين حكوم ٍة مستقلَّ ٍة ،لإلرشاف
عىل االنتخابات .وقد اعترب إمام األنصار يف هذه الجلسة أ َّن ما تطلبه
املعارضة أم ٌر مرشوع(.((2

قائل :إن الله سيزيد حجم
السامء يف أحد الفيديوهاتً ،
 19رفع ال َّرئيس مريس يديه إىل َّ
مياه ال ِّنيل.
ٌ
وتحليل ،شهادة من داخل الجمع َّية
ٌ
توثيق
 20وحيد عبد املجيد ،أزمة دستور ،2012
ٌ
التَّأسيس َّية( ،القاهرة )2013 :ص ص.32-5
"عتاب هادئٌ لإلخوة املخالفني يف الدَّاخل والخارج" ،صحيفة املرصي
 21يارس برهامي,
ٌ
اليوم 20 ،متُّوز/يوليو  ،2013عىل ال َّرابط اآليت:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=390477

مرسبة لحزب ال ُّنور عن ال َّرئيس املعزول مريس تض َّمنت ات ٍ
ِّهامات ض َّد
 22انظر" :وثيقة رسيَّة َّ
السعوديَّة" ،املوقع اإللكرتو ُّين ملعهد العربيَّة لل ِّدراسات
السوريَّة واإلخوانيَّة يف ُّ
دعاة الجامعة ُّ
عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/V67tTV
وداين األسبق ،إمام األنصار ،وحمدين
الس ِّ
الصادق
السيِّد َّ
ِّ
املهدي ،رئيس الوزراء ُّ
 23اجتام ٌع بني َّ
عبي يف  17أيَّار/مايو .2013
ئاىس
ِّ
السابقِّ ،
املرصي َّ
صباحي ،املرشَّ ح ال ِّر ِّ
مؤسس التَّيَّار الشَّ ِّ
 24جريدة الوفد 26 ،ترشين الثَّاين/نوفمرب .2012

دراسات وأوراق تحليليّة
معركة حكم مصر بين الجيش واإلخوان
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ٍ
معلومات متثِّل ما نسبته  %48من الحوار ،وأ َّن كام اهت َّم هذا املنهج أيضً ا بصورة عرض خارطة الطَّريق وإخراجها؛
والتي ال تستند إىل
املرصي،
منص ٍة جامع ٍة ملك ِّونات املجتمع
نسبة  %36فقط من إجابات ال َّرئيس متثِّل إجاب ًة عن األسئلة ،بينام من حيث إعالنها من عىل َّ
ِّ
السييس لهذه
السؤال( .((2بتن ُّوعاته ال ِّدين َّية والجيل َّية والجنس َّية ،ف ُق ِّدم عرض ِّ
كانت نسبة  %15من اإلجابات خارج نطاق املوضوع أو ُّ
الخارطة بحضور شيخ األزهر ،وبابا األقباط ،واملرأة ،والشَّ باب ،وهي
عبي.
صور ٌة حظيت بالتَّأييد الشَّ ِّ

يك لجامعة اإلخوان يف معادلة
8.8إعطاء وزنٍ مبالَغٍ فيه لل َّدعم األمري ِّ
املرصي
السياسة ال َّداخل َّية ،وهو أم ٌر يفتقر إىل الخربة املطلوبة بالتَّاريخ
ِّ
ِّ
مؤسسات ال َّدولة يف التفاعل مع مثل هذا
الحديث ،وإىل كفاءة بعض َّ
التَّح ِّدي ،وإىل إسناده بدعمٍ شعبي أيضً ا.
السياق نستطيع القول إن اإلخوان املسلمني ،قد فقدوا دعم
يف هذا ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ألسباب واقعيَّة متن ِّوعة مرتبطة باملصالح
الكتلة املرصيَّة الحرجة،
ٍ
حرييض التي
املبارشة لهذه الكتلةِّ ،
بغض ال َّنظر عن حالة الشَّ حن التَّ
ِّ
تقوم بها وسائل اإلعالم من الفريقني ،وتقف من ورائها مصالح محليَّةٌ
وبغض ال َّنظر أيضً ا عن حالة دعم بعض
أو إقليميَّ ٌة أو حتى دوليَّةٌ،
ِّ
مؤسسات ال َّدولة عمليَّة التَّظاهر ض َّد اإلخوان يف املرحلة األخرية من
َّ
املوضوعي إلزاحتهم.
نضج الظَّرف
ِّ

ثان ًيا ،فرص االستقرار
يمقراطي في مصر
والتَّح ُّول ال ِّد
ِّ
السييس،
تض َّمنت خارطة الطريق التي أعلنها وزير ال ِّدفاع ،عبد الفتَّاح ِّ
حقيقي ،ولك َّن صدق َّية هذه الخارطة مرهون ٌة
اطي
ٍّ
مالمح تح ُّو ٍل دميقر ٍّ
بعبور عد ٍد من التَّح ِّديات األساس َّية .ومن امله ِّم يف هذا السياق أن نتع َّرض
ملنهج إعالن هذه الخارطة؛ من حيث اعتامدها عىل املخطَّط الشَّ با ِّيب يف
مطلب متوات ٌر
السلطة إىل رئيس املحكمة ال ُّدستوريَّة العليا ،وهو
تسليم ُّ
ٌ
السياسيَّة املرصيَّة منذ إزاحة ال َّرئيس األسبق حسني مبارك
لدى ال ُّنخب ِّ
وخصوصا من الفريق املد ِّين الذي كان منحازًا
مبارش ًة يف شباط/فرباير،
ً
املرصي قبل إجراء االنتخابات الربملان َّية.
إىل فكرة كتابة ال ُّدستور
ِّ
 25صفوت العامل" ،تحليل كالم ال َّرئيس مريس" ،موقع طريق األخبار ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://elakhbar.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=198862

املوضوعي ،فقد استندت خريطة الطَّريق إىل
ويف ما يتعلَّق بالشِّ ِّق
ِّ
تح ُّرك الق َّوات املسلَّحة استجاب ًة لبلورة إراد ٍة شعبيَّ ٍة مثَّلتها حركة
أي ٍ
طرف إال بعد أن حقَّقت
"مت ُّرد" التي مل يُلتفَت إليها من جانب ِّ
هائل يف فرت ٍة محدود ٍة ،مستند ًة إىل ما أسلفناه يف الجزء
دعم شعبيًّا ً
ً
رضر مصالح معظم املرصيِّني من حكم
األ َّول من هذا التَّقييم من ت ُّ
مؤسسات
اإلخوان .وإذا كانت هذه الحركة قد حازت إسنا ًدا من بعض َّ
عبي
ال َّدولة فاملؤكَّد أ َّن هذا اإلسناد (إن كان حدث) ٌ
الحق لإلسناد الشَّ ِّ
املرصي لحركة مت ُّرد ،وليس سابقًا لها.
ِّ
السياق إىل أن اإلرادة الشَّ عب َّية املرصيَّة
وال ب َّد من اإلشارة يف هذا ِّ
قد اعتمدت عىل إجر ٍ
اءات دميقراط َّي ٍة مع َرت ٍف بها ،من حيث اللجوء
يايس
إىل املطالبة بآل َّي ِة االنتخابات املبكِّرة ً
بديل من انسداد األفق ِّ
الس ِّ
ٍ
سيايس من جانب
استقطابات هائل ٍة وعدم توفيق
تحت مظلَّة
ٍّ
ال َّرئيس يف قراءة هذه اإلرادة يف ضوء الهواجس التَّاريخية من جانب
اإلخوان ض َّد الجيش ،وما يقول به اإلخوان من تقاعس األجهزة األمن َّية
يف حامية ال َّرئيس إبَّان حكمه( .((2كام إنه من امله ِّم تأكيد أ َّن تدخُّل
السياس َّية قبل  30حزيران/يونيو
الجيش عرب توجيه اإلنذارات للقوى ِّ
جاء يف ضوء تفاعلٍ بني وزير ال ِّدفاع وال َّرئيس ،بدا فيه ال َّرئيس عاج ًزا
يايس بشكلٍ منفصلٍ عن جامعته ،وذلك يف ضوء
عن قراءة املشهد ِّ
الس ِّ
السياس َّية الروس َّية،
السياس َّية املحدودة التي دفعت القيادات ِّ
خرباته ِّ
والسعي إىل مقابلة الرئيس بوتني
ً
مثل ،بعد زيارته منتجع دوفيستي َّ
(((2
إىل عدم االعتداد به ،ووصفه بفاقد الخربة والحكمة م ًعا .
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو :هل جاء تدخُّل الجيش يف
السياسة طبقًا ملح ِّد ٍ
للشع َّية؟ نلجأ
دات مقبول ٍة ،أم أنَّه تح ُّر ٌك فاق ٌد َّ
ِّ
ٍ
السياس َّية الحديثة
ات
ي
األدب
يف
عليها
فق
ت
امل
ات
املؤش
من
د
عد
إىل
هنا
ِّ
َّ
ِّ
َّ
مقبول:
ً
العتبار التَّدخُّل العسكري
والقمعي االستقالة استجاب ًة
االستبدادي
•أن يرفض ال ِّنظام
ُّ
ُّ
للمطالب الشَّ عبية.
•أن ينارص الجيش الشَّ عب يف مطالب مرشوع ٍة دميقراط ًّيا.

السابق ،قناة الجزيرة 31 ،متُّ وز/يوليو .2013
 26املستشار أحمد ميك ،وزير العدل َّ
الشوق 28 ،متُّ وز/يوليو
 27عمر عبد الحميد" ،هل حزنت روسيا عىل مريس؟" ،جريدة ُّ
 ،2013عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.shorouknews.com/columns/amr
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ٍ
وخصوصا يف ضوء التَّح ِّديات األمن َّية يف سيناء ،وانتشار
بعالقات وثيق ٍة مع الشَّ عب قامئ ٍة عىل االحرتام .اإلسرتاتيج َّية،
•أن يتمتَّع الجيش
ً
املؤسسة لتنظيم القاعدة يف وسط إفريقيا.
السلفية الجهاديَّة ِّ
َّ
•إذا دعا الجيش إىل انتخابات ح َّر ٍة ونزيه ٍة خالل م َّدة قصري ٍة.
السلطة إىل قاد ٍة دميقراط ِّيني منتخبني من جديد.
إذا نقل الجيش ُّ
السياسيَّة املمثَّلة بجبهة اإلنقاذ لن تكون تابع ًة للجيش يف
أ َّن الحركة ِّ
ٍ
وميكننا أن نجد يف أداء تلك الحكومة وفقًا لهذه املؤرشات
حقيقي،
اطي
ٍّ
حاالت ضوء خرباتها املرتاكمة ،ومطالبتها املستم َّرة بتح ُّول دميقر ٍّ
السياسيَّة لزعاماتها.
عامل َّي ًة مثيل ًة للحالة املرصيَّة؛ مثل :تركيا عام 1960؛ إذ تدخَّل الجيش ورمبا أيضً ا نتيجة املصالح ِّ
اطي املنتخب بعد تظاهرات طالبية
ُّ
التيك إلقالة حكومة الحزب ال ِّدميقر ِّ
أ َّن هناك وعيًا قد تبلور لدى املرصيِّني ،نتيجة ثورة كانون الثَّاين/يناير،
الصحافة واملفكرين .كام أن هذه الحالة تشبه أيضً ا
وشعبية وقلق لدى ِّ
اطي والعدالة االجتامع َّية ،يصعب
ثورة "الوالت" يف الربتغال عام 1974؛ حيث تدخَّل الجيش ضد الرئيس بتحديد مطالب للتَّح ُّول ال ِّدميقر ِّ
َّ
متا ًما احتواؤها بعمليَّة تد ُّخلٍ
رش من الجيش.
سيايس مبا ٍ
ٍّ
االستبدادي إستادو نوفو الذي س َّبب انحطاطًا اقتصاديًّا وو َّرط بالده
ِّ
السيناريو الثَّاين فيمكن أن يتحقَّق يف حال رفض اإلخوان املسلمني
أما
التيك أردوغان هو اآلخر وصل إىل
يف مشكالت .كام أن رئيس الوزراء ُّ
ِّ
ٍ
الحكم عقب انتخابات جاءت بعد االنقالب
والسعي الستمرار
العسكري األبيض الذي قام تقديم
ِّ
اطيَّ ،
تنازالت حقيق َّي ٍة ملصلحة التَّح ُّول الدميقر ِّ
(((2
به الجيش يف عام  1997ضد نظامٍ تع َّدى عىل ح ِّريَّات املجتمع .
السياس َّية املرصيَّة يف إطار ثنا ٍّيئ بني حكوم ٍة مدن َّي ٍة وإسالمٍ
املعادلة ِّ
سيايس كام كان الحال يف حكم مبارك ،وتشري التَّفاعالت بني اإلخوان
السياسة أم
السؤال املرشوع هنا هو :أيخرج الجيش
ُّ
املرصي من ِّ
ُّ
ٍّ
السياس َّية
يستويل عىل ُّ
السلطة عرب عد ٍد من الوسائل املطروقة؛ منها :ترشُّ ح وزير والحكومة إىل استمرار العقل َّية اإلخوان َّية املفضية إىل األزمة ِّ
ال ِّدفاع لالنتخابات ال ِّرئاسيَّة ،وهو الذي يحوز شعبيَّ ًة هائل ًة قد تغري املرصيَّة؛ فالوساطات التي قادتها الواليات املتَّحدة األمريك َّية بني
اتجاهاته ،أو إقدام َّ
املؤسسة العسكريَّة عىل تقديم وجو ٍه لصيقة بها ،األطراف املرصيَّة ظلت رهينة التَّخندق اإلخوا ِّين يف إطار املطالبة بعودة
تضمن عمل َّي ًة دميقراط َّي ًة شكل َّي ًة فارغةً.
مسك
السابقة عىل  30حزيران/يونيو؛ ومنها :التَّ ُّ
السياس َّية َّ
عنارص البيئة ِّ
يف تقديرنا أ َّن هناك ً
حل يجب أن يستند إىل دستور  ،2012وإىل فكرة "تفويض" مريس
أي ٍّ
فرصا لسيناريوهني متضا َّدين :أ َّولهام أن تعمل بأ َّن َّ
بفض
كوابح هذا التَّو ُّجه بفاعل َّية ،والثَّاين أن تتعطَّل هذه الكوابح و تتح َّول صالحياته ملن ينوب عنه ،وذلك من دون تقديم تنازالت تتعلَّق ِّ
إىل دوافع لقبول الجميع بدو ٍر
ٍّ
سيايس أكرب للجيش يف املرحلة املقبلة .اعتصامي منطقتي رابعة العدويَّة أو ال َّنهضة ،أو يف ما يتعلَّق برتاجعها
السيناريو األ َّول عىل ال ِّنقاط التَّالية:
ويعتمد تحقُّق ِّ
عن إسرتاتيجية التَّصعيد يف الشَّ ارع التي اكتسبت طاب ًعا عنيفًا(،((2
السياسة إىل ح ٍّد يجعل وانتهى األمر بإعالن الحكومة وصول املباحثات إىل طريق مسدود ،ثم
عدم رضا الشَّ باب عن تدخُّل الق َّوات املسلَّحة يف ِّ
وخصوصا يف ما يتعلَّق بسيطرة العسكريِّني عىل
منظومة مبارك مستمرةً،
فض االعتصامني بالق َّوة يف  14آب/أغسطس  ،2013ومالحقة قيادات
ً
ِّ
املناصب املدن َّية ،وقد بدأ تح ُّرك الشَّ باب بالفعل يف ما أسموه امليدان الجامعة وأنصارها املتهمني بارتكاب أعامل عنف َّية والتَّحريض عليها ،مع
الثَّالث الذي دعا إىل تظاهر ٍ
ات ع َّد ٍة.
السياس َّية لغري املتَّهمني بذلك منهم.
ترك املجال مفتو ًحا للمشاركة ِّ
التكة
أ َّن األزمات االقتصاديَّة حاكم ٌة يف مرص ،ومن مث َّة فإ َّن هذه َّ
إجامل ،إىل أ َّن الجيش سيكون له
ً
السياق تتَّجه تقديراتنا،
هذا
يف
ِّ
الثَّقيلة قد تكون ضا َّر ًة بالجيش أكرث منها نافعةً ،يف ضوء سيطرته عىل
السياسيَّة ،وأ َّن هذا الوزن مرتهن
يل غري مبارش يف العمليَّة ِّ
وز ٌن مستقب ٌّ
باملؤسسة العسكريَّة يحقق طموحاتها.
خاص
اقتصا ٍد موا ٍز ٍّ
َّ
ٍ
تنازالت يف هذه املرحلة،
بأمرين؛ هام :مدى قدرة اإلخوان عىل تقديم
أ َّن مدركات الق َّوات املسلَّحة اإلسرتاتيج َّية تعطي وزنًا أعىل للحفاظ
وقدرة الحكومة يف مجال العدالة االجتامعيَّة .أما إذا تخندق اإلخوان
الحساسة من
املؤسسة العسكريَّة املرصيَّة يف هذه املرحلة
َّ
عىل َّ
املتغيات اإلقليمية؛ إذ فقدت األمــة العربية الجيشني العراقي ومل تحقق الحكومة مطالب العدالة االجتامع َّية فسوف تشهد مرص
َّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
حتم موج ًة ثالث ًة من ثورة  25يناير.
ً
املرصي مزي ًدا من األعباء
متغياتٌ تلقي عىل الجيش
ِّ
والس َّ
ُّ
وري ،وهي ِّ
السياسة
اطي يف مرص بني تحديَي عسكرة ِّ
 28انظر :جورج ثروت فهمي" ،التح ُّول الدِّميقر ُّ
وتسييس الجيش" ،موقع منتدى البدائل العر ّيب لل ِّدراسات ،عىل ال َّرابط اآليت:
http://goo.gl/ubV4sr

الهلباوي ،يف حوا ٍر مع قناة الحياة
السابق يف جامعة اإلخوان املسلمني ،كامل
 29ذكر
ّ
ُّ
القيادي َّ
الفضائيَّة املرصيَّة يف  22آب/أغسطس  2013أنَّه حرض  20اجتام ًعا بشأن املصالحة ،رفضها
اإلخوان كلَّها .انظر موقع أخبارك عىل ال َّرابط اآليت:
http://www.akhbarak.net/articles/m/13332838#.Uhh4yNJHJ2U

