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ملخص*1:خــال عشــر ســنوات ،أهــدرت القــوى المعبــرة عــن ثــورة ينايــر العديــد مــن الفــرص إلقامــة نظــام
ديمقراطــي فــي مصــر ،ســواء أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة ،وذلــك بســبب اختالفاتهــا حــول إدارة المرحلــة
االنتقاليــة ،وصراعاتهــا األيديولوجيــة أثنــاء صياغــة الدســتور ،أو تواطئهــا مــع مؤسســات الدولــة العميقــة،
أو بعــد االنقــاب ،نتيجــة االنقســام بينهــا حــول موقفهــا مــن نظــام يوليــو  ،2013واالســتراتيجية الواجــب
اتباعهــا للحفــاظ علــى مكتســبات الثــورة :لعبــة النظــام أم لعبــة االنتخابــات.
مقدمة
حيــن اندلعــت ثــورة ينايــر منــذ عشــر ســنوات ،كانــت الثــورة حدثــا مفاجئــا مباغتــا ،ليــس فقــط لنظــام مبــارك
الســلطوي وأجهزتــه األمنيــة ،بــل كذلــك للقــوى السياســية المعارضــة ،إذ كانــت ثــورة ينايــر حــراكا شــعبيا بامتيــاز،
تراجــع فيــه دور األحــزاب والتنظيمــات السياســية لصالــح الحشــود الهائلــة غيــر المنظمــة والتــي وصفهــا آصــف
بيــات كـ»الحركــة اجتماعيــة» ،معرفــا إياهــا أنهــا فعــل جماعــي لفواعــل غيــر جماعيــة ينقصهــا األيديولوجيــا
1
الموحــدة ،والتنظيــم الموحــد ،والقيــادة الموحــدة ،لكنهــا تتحــد خلــف هــدف مشــترك ،وهــو التغييــر االجتماعــي.
أمــا القــوى السياســية المنظمــة التــي رحبــت بالدعــوة إلــى ثــورة ينايــر وشــاركت فيهــا فيمكــن تقســيمها إلــى
مجموعتيــن :القــوى الحزبيــة وشــبه الحزبيــة ،والحــركات الثوريــة الشــبابية .تشــمل المجموعــة األولــى عــددا مــن
األحــزاب والتنظيمــات التــي كانــت فــي أغلبهــا محظــورة أو مجمــدة أو تحــت التأســيس مثــل :جماعــة اإلخــوان
المســلمين وحركــة كفايــة وحــزب الكرامــة واالشــتراكيين الثورييــن وحــزب الغــد وحــزب الوســط وحــزب العمــل
والحــزب الشــيوعي المصــري ،بينمــا وقفــت أغلــب األحــزاب السياســية الرســمية ضــد هــذه الدعــوة باســتثناء
حــزب الجبهــة الديمقراطيــة ،وإن قــام بعضهــا بتغييــر موقفــه الحقــا خــال الثمانيــة عشــر يومــا وأصــدر بيانــات
داعمــة لبعــض مطالــب الثــوار مثــل حــزب الوفــد وحــزب التجمــع 2.أمــا المجموعــة الثانيــة ،فتمثلــت فــي
الحــركات الشــبابية ،وأبرزهــا حركــة شــباب  6إبريــل ،وحركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة ،وشــباب الحملــة
الشــعبية لدعــم البرادعــي ،والتــي شــاركت مــع شــباب اإلخــوان المســلمين وشــباب حــزب الجبهــة الديمقراطيــة
3
واالشــتراكيين الثورييــن فــي تأســيس ائتــاف شــباب الثــورة فــي األيــام األولــى مــن اعتصــام التحريــر.
هــذه األحــزاب والحــركات السياســية التــي صــارت بعــد نجــاح الثــورة فــي تنحيــة مبــارك تســمى ضمنــا قــوى
الثــورة ،أضيــف إليهــا خــال المرحلــة االنتقاليــة عــددٌ مــن األحــزاب والحــركات والحمــات الرئاســية ،نتــج بعضهــا
عــن االنشــقاق مــن الكيانــات الســابقة بينمــا حــاول البعــض اآلخــر أن يســتقطب آالف الوافديــن الجدد إلى الســاحة
السياســية مــن الناشــطين الذيــن ألهمتهــم الثــورة .مــن أهــم هــذه األحــزاب الجديــدة كان حــزب المصرييــن
األحــرار ،والحــزب المصــري الديمقراطــي االجتماعــي ،وحــزب التحالــف الشــعبي االشــتراكي ،وحــزب الدســتور،
ومــن األحــزاب اإلســامية حــزب الحريــة والعدالــة وحــزب البنــاء والتنميــة 4.أمــا عــن الحمــات الرئاســية ،فقــد
مثــل تيــار الثــورة فيهــا عــدة مرشــحين ،كان أهمهــم وفــق نتائــج الجولــة األولــى مــن االنتخابــات محمــد مرســي،
وحمديــن صباحــي ،وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح ،وقــد اســتمرت بعــض هــذه الحمــات الرئاســية كأحــزاب سياســية
مثــل حــزب مصــر القويــة الــذي أسســه أبــو الفتــوح ،أو حــركات مثــل التيــار الشــعبي الذي أسســه حمديــن صباحي.
بشــيء مــن التعميــم ،يمكــن اعتبــار هــذا الخليــط مــن األحــزاب والحــركات السياســية هــي القــوى الديمقراطيــة
المصريــة ،أو قــوى ثــورة ينايــر ،والتــي لــم تنجــح فــي تأســيس تنســيقية أو منصــة جامعــة للتعبيــر عنهــا ،ليظــل
 *-1هذه الورقة تم تقديمها في «مؤتمر  10سنوات على ثورة يناير :تحديات وآفاق» والذي نظمه المعهد الكندي للدراسات
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مصطلــح «قــوى الثــورة» مصطلحــا فضفاضــا ،ممــا يصعــب مهمــة هــذه الورقــة والتــي تهــدف إلــى دراســة ســلوك
هــذه القــوى السياســي فــي الســنوات العشــر المنصرمــة لإلجابــة علــى ســؤال أساســي :كيــف تعاطــت هــذه القــوى
مــع الفــرص السياســية التــي أتيحــت لهــا لدعــم التحــول الديمقراطــي فــي مصــر؟ ولمــاذا أخفقــت فــي اغتنــام هــذه
الفــرص؟! ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،ســوف تعتمــد هــذه الورقــة علــى األدبيــات المتعلقــة بالتحــول الديمقراطــي
والسياســة المتنازعــة .Contentious Politics
إخفاقات القوى الديمقراطية المصرية خالل المرحلة االنتقالية
(يناير  – 2011يوليو )2013
كانــت ثــورة ينايــر فرصــة تاريخيــة إلحــداث تغييــر حقيقــي فــي بنيــة الســلطة وقواعــد اللعبــة السياســية ،وإلعــادة
تعريــف عالقــة الدولــة بالمجتمــع فــي مصــر .إذ أدى الحــراك الشــعبي الواســع واصطفــاف التيــارات السياســية علــى
مــدى الطيــف األيديولوجــي خلــف مطلــب إســقاط النظــام إلــى تغييــر موازييــن القــوى ،ولــم يعــد أمــام النظــام
المصــري (ممثــا فــي مؤسســاته الحارســة وأهمهــا القــوات المســلحة واألجهــزة األمنيــة) 5إال أن يســتجيب إلــى هــذه
الضغــوط بــأن يجبــر الرئيــس علــى التنحــي ،وأن يقدمــه هــو ورموز حكمــه للمحاكمــة ،وأن يحــل البرلمــان والمجالس
المحليــة والحــزب الحاكــم ،واألهــم مــن ذلــك ،إبــداء قبولهــا بنظــام أكثــر تعدديــة ،وإن كان ذلــك ال يعنــي بطبيعــة
الحــال أن هــذه المؤسســات كانــت تنــوي التخلــي عــن هيمنتهــا علــى النظــام السياســي بشــكل تــام.
هــذه الفرصــة مــا لبثــت أن أفلتــت ،بعــد أن تمكنــت الدولــة العميقــة خــال عاميــن ونصــف فقــط مــن احتــواء الثــورة
ومطالبهــا ،ثــم االنقــاب عليهــا لتعــود بســلطوية أكثــر توحشــا وتغــوال علــى المجتمــع ومؤسســاته وأحزابــه وطبقتــه
السياســية .فكيــف أســهم ســلوك قــوى الثــورة المصريــة فــي إفــات هــذه الفرصــة؟
أوال :عدم تمثيل القوى الديمقراطية في إدارة المرحلة االنتقالية
وفــق أدبيــات التحــول الديمقراطــي ،فــإن إدارة المرحلــة االنتقاليــة تتوقــف علــى كيفيــة حــدوث االختــراق فــي
بنيــة النظــام الســلطوي ،فــإذا حــدث هــذا االختــراق بســبب انتفاضــة شــعبية يقودهــا المجتمــع المدنــي ،فعــادة مــا
تتــم إدارة المرحلــة االنتقاليــة مــن قبــل حكومــة مدنيــة تعبــر عــن قــوى الثــورة ،فــي حيــن أنــه إذا بــدأ االنتقــال مــن
داخــل النظــام عــن طريــق انقــاب يقــوده إحــدى مراكــز النظــام ،فــإن النظــام القديــم – أو إحــدى أجنحتــه – يتمكــن
مــن االحتفــاظ بمــا يكفــي مــن الشــرعية السياســية والســلطة القهريــة ليقــود المرحلــة االنتقاليــة ،وبالتالــي يتوقــف
6
مصيــر عمليــة االنتقــال الديمقراطــي علــى مــا إذا كان هــذا الجنــاح داعمــا بالفعــل للديمقراطيــة أم مراوغــا.
فــي الحالــة المصريــة ،كانــت عمليــة االنتقــال بــا شــك نتيجــة انتفاضــة شــعبية ،وبالتالــي كان مــن المتوقــع أن تقــود
القــوى السياســية الممثلــة للثــورة إدارة العمليــة االنتقاليــة ،أو أن تكــون شــريكة فــي هــذه اإلدارة علــى األقــل ،مثــل
الحالــة التونســية – علــى ســبيل المثــال – والتــي فرضــت قــوى الثــورة وجودهــا مبكــرا فــي بينــة الســلطة عبــر
الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــاح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي ،والتــي اعتبــرت نفســها أنهــا
ممثلــة للشــرعية الثوريــة ،وأن مهامهــا تتجــاوز مجــرد اإلعــداد النتخابــات المجلــس التأسيســي ،فتصرفــت كأنهــا
برلمــان مؤقــت 7.لكــن هــذا لــم يحــدث فــي الحالــة المصريــة ،فالكيانــات التــي تكونــت مــع بــدء المرحلــة االنتقاليــة
أي منهــا بالقبــول أو التفويــض الشــعبي الكافــي ،ممــا
مثــل ائتــاف شــباب الثــورة أو مجلــس أمنــاء الثــورة لــم تحــظ ٌّ
مكّــن المجلــس العســكري أن يقــود المرحلــة االنتقاليــة بشــكل شــبه منفــرد ،وكان دور القــوى الممثلــة للثــورة فــي
هــذه المرحلــة استشــاريا علــى أحســن تقديــر.
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وغنــي عــن القــول إن المجلــس العســكري فــي إدارتــه للمرحلــة االنتقاليــة كان مراوغــا ،إذ أنــه كان حريصــا علــى
أال يســلم الســلطة بشــكل كامــل للجهــات المنتخبــة ،فعندمــا تــم انتخــاب مجلــس الشــعب ،تخلــى المجلــس
العســكري عــن الســلطة التشــريعية فــي ينايــر  ،2012لكنــه ظــل يحتفــظ بالصالحيــات الرئاســية .ومــع ذلــك ،فقــد
عــاد الســتعادتها مــرة أخــرى فــي يونيــو  ،2012بعــد أن تواطــأ علــى حــل المجلــس مــع المحكمــة الدســتورية العليــا،
وذلــك قبــل أيــام قليلــة مــن تســليم الســلطة التنفيذيــة إلــى الرئيــس المنتخــب حديثً ــا .وبعــد انتخــاب الرئيــس،
أصــر العســكريون علــى دســترة اســتقالليتهم كمؤسســة ،وتحصينهــا مــن الرقابــة المدنيــة ،عــاوة علــى هيمنتهــم
علــى مجلــس الدفــاع الوطنــي فــي دســتور  ،2012وذلــك قبــل أن يقومــوا بانقالبهــم فــي يوليــو .2013
ثانيا :االنقسام حول خارطة طريق المرحلة االنتقالية
لــم يكــف القــوى المعبــرة عــن ثــورة ينايــر أال تكــون مشــاركة بشــكل فعــال فــي إدارة المرحلــة االنتقاليــة ،بــل
فشــلت كذلــك فــي االتفــاق علــى خارطــة طريــق المرحلــة االنتقاليــة ،وحمــل المجلــس العســكري علــى االلتــزام بــه،
بــل انقســمت هــذه القــوى بيــن معســكري «االنتخابــات أوال» أم «الدســتور أوال» ،وبــدأ االســتقطاب خــال اســتفتاء
مــارس .2011
معســكر «الدســتور أوالً» رأى أنــه ال ينبغــي إنشــاء المؤسســات السياســية قبــل صياغــة دســتور يحــدد صالحياتهــا،
بينمــا رأى الذيــن أيــدوا خارطــة طريــق «االنتخابــات أوالً» أن هنــاك حاجــة ماســة لشــرعية انتخابيــة جديــدة فــي
أقــرب وقــت ممكــن لمــلء فــراغ الســلطة وإضفــاء الشــرعية علــى ترتيبــات مــا بعــد الثــورة .وعلــى الرغــم مــن أن
كلتــا الحجتيــن كان لهــا وجاهتهــا ،وأن النقــاش بأكملــه كان علــى مــا يبــدو يــدور حــول الترتيبــات اإلجرائيــة ،إال
أيديولوجيــا .فقــد أيــد العلمانيــون بشــكل عــام خطــة «الدســتور أوالً» حيــث كان مــن
أن الســبب األساســي كان
ً
ً
المتوقــع أن يحقــق اإلســاميون نصـ ً
ـاحقا فــي االنتخابــات المقبلــة .لذلــك ،مــن وجهــة نظرهــم ،ســيكونون
ـرا سـ
قادريــن علــى صياغــة «دســتور إســامي» .أمــا اإلســاميون ،فقــد شــعروا أن خارطــة طريــق «الدســتور أوالً» كانــت
مجــرد منــاورة لتمكيــن النخبــة العلمانيــة مــن مصــادرة اإلرادة الشــعبية ،ووضــع قيــود علــى البرلمــان المســتقبلي،
8
وفــرض «دســتورهم العلمانــي» بشــكل قســري.
وعلــى الرغــم مــن أن نتائــج اســتفتاء مــارس رجحــت بقــوة خارطــة طريــق «االنتخابــات أوالً» ،لكــن هــذا لــم يكــن
كافيـ ًـا لتســوية هــذا النــزاع ،وظلــت القــوى العلمانيــة تســعى إلــى مقاومــة مــا رأتــه اســتقواءا انتخابيــا Electoral
 Majoritarianismمــن قبــل اإلســاميين عــن طريــق دفــع المجلــس العســكري إلــى إقــرار وثيقــة للمبــادئ فــوق
الدســتورية تكــون ضمانــا لعــدم هيمنــة اإلســاميين علــى صياغــة الدســتور .وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة المبــادئ
فــوق الدســتورية – وفــق خبــرات االنتقــال الديمقراطــي الســابقة – يمكــن أن تكــون حــا لتقريــب الهــوة بيــن
األطــراف المتنازعــة ،إال أن اإلســاميين رفضــوا  -أو علــى األقــل لــم يكونــوا متعاونيــن بمــا فيــه الكفايــة  -مــع
الجهــود الراميــة لوضــع هــذه المبــادئ ألنهــم اعتبروهــا محاولــة لاللتفــاف علــى فوزهــم االنتخابــي .وقــد تعــززت
المخــاوف مــن إســاءة اســتخدام مفهــوم المبــادئ فــوق الدســتورية مــن خــال محــاوالت المجلــس العســكري
اســتخدام هــذه الوثائــق لتأميــن مصالحــه السياســية واالقتصاديــة 9.وقــد ظــل هــذا االنقســام حــول خارطــة
الطريــق ســببا لتعثــر المســار االنتقالــي ،وتفخيخــه باألزمــات مــن آن ألخــر.
ثالثا :االستقطاب األيديولوجي أثناء كتابة الدستور
إخفــاق قــوى ثــورة ينايــر فــي االتفــاق علــى خارطــة طريــق المرحلــة االنتقاليــة واكبــه خــاف أشــد خطــرا وأفــدح
أثــرا وهــو االختالفــات األيديولوجيــة أثنــاء عمليــة صياغــة الدســتور ،فقــد فشــل الطرفــان فــي االتفــاق علــى
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تشــكيل اللجنــة التأسيســية وعلــى مســودة الدســتور فــي جمعيتيــن تأسيســيتين :األولــى لــم تــدم طوي ـ ً
ا وتــم
حلهــا فــي أبريــل  2012مــن قبــل المحكمــة اإلداريــة العليــا ،والتــي قضــت بــأن تشــكيلها غيــر دســتوري .كذلــك
فقــد واجهــت اللجنــة الثانيــة ،والتــي انتخبــت فــي يونيــو  2012نفــس الخالفــات واالنســحابات المتكــررة أيضــا.
ففــي نوفمبــر ،قــرر معظــم األعضــاء الذيــن يمثلــون التيــارات الليبراليــة واليســارية ،وممثلــو الكنائــس الرســمية
نهائيــا مــن اللجنــة
الثــاث فــي مصــر ،وثمانيــة مــن بيــن األعضــاء العشــرة فــي اللجنــة االستشــارية االنســحاب
ً
التأسيســية 10.ومــع ذلــك ،أصــرت اللجنــة علــى مواصلــة عملهــا كالمعتــاد ،وأخيـ ً
ـرا تــم تقديــم مســودة الدســتور
11
الســتفتاء عــام فــي ديســمبر  2012وســط حمــات مقاطعــة أو للتصويــت بــا.
وعلــى الرغــم مــن أنــه كان هنــاك اتفــاق واســع بيــن كافــة القــوى السياســية علــى االحتفــاظ بالمــادة الثانيــة مــن
دســتور  1971المعلــق ،والتــي تنــص علــى أن «مبــادئ الشــريعة اإلســامية هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع» ،إال أن
بعــض ممثلــي القــوى المدنيــة دعــت إلــى التخفيــف مــن لغــة هــذه المــادة بإســقاط كلمــة «الـــ» وجعلهــا «مصــد ًرا»
12
رئيسـ ًـيا للتشــريع فقــط .كمــا طالــب آخــرون بصياغــة أوضــح بشــأن حقــوق المــرأة والحريــات الدينيــة.
مــن جانبهــم ،اقتــرح ممثلــو التيــار اإلســامي – خصوصــا مــن التيــار الســلفي – مــوادً ا أكثــر إثــارة للجــدل جعلــت
الدســتور ذا صبغــة دينيــة أكثــر وضوحــا .المــادة  ،4علــى ســبيل المثــال ،نصــت علــى اســتقاللية مشــيخة األزهــر
ً
ً
دقيقــا للشــريعة
تعريفــا تقنيــا
كمؤسســة وأعطتهــا دو ًرا استشــاريً ا فــي تطبيــق الشــريعة ،والمــادة  219وضعــت
اإلســامية ،كمــا نصــت المــادة الثالثــة علــى حــق المســيحيين واليهــود فــي تطبيــق شــرائعهم فــي األمــور المتعلقــة
13
باألحــوال الشــخصية وتنظيــم شــؤونهم الدينيــة.
هــذه االختالفــات لــم تثــر فقــط نزاعــا بيــن النخبــة السياســية فــي مصــر ،بــل امتــدت لتصبــح اســتقطابا مجتمعيــا
حــادا ،يتجلــى فــي مصادمــات الشــوارع ،والتراشــق اإلعالمــي ،وشــلل المؤسســات السياســية ،وعلــى الرغــم مــن
تعــدد محــاوالت الوســاطة والتفــاوض بيــن األطــراف المتنازعــة إال أنهــا لــم تنجــح فــي احتــواء هــذا االســتقطاب،
والــذي وصــل بعــد إقــرار دســتور  2012إلــى نقطــة الالعــودة.
رابعا :الفشل في التعامل مع تهديد الدولة العميقة للتحول الديمقراطي
اختــاف القــوى المعبــرة عــن ثــورة ينايــر حــول إدارة المرحلــة االنتقاليــة ،وانقســامها حــول مــواد الدســتور
خصوصــا تلــك المتعلقــة بقضايــا الشــريعة والهويــة أتاحــت الفرصــة للمؤسســات الحارســة (أو الدولــة العميقــة)
لالنقضــاض علــى مكتســبات ثــورة ينايــر المحــدودة فــي مجــال الحريــات السياســية ،والطعــن ليــس فقــط فــي
الثــورة ودوافعهــا ،بتصويرهــا كمؤامــرة علــى الدولــة المصريــة تورطــت فيهــا قــوى إقليميــة ودوليــة ،بــل الطعــن
فــي الفكــرة الديمقراطيــة ذاتهــا أو علــى األقــل فــي مالءمــة هــذه الفكــرة للبيئــة المصريــة.
كان إخفــاق قــوى ثــورة ينايــر فــي االلتفــات إلــى خطــورة المؤسســات الحارســة علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي
يتمثــل فــي أمرين:
أوال :تغاضــي القــوى غيــر اإلســامية عــن التســييس المتزايــد للمؤسســات القضائيــة ،وانخراطهــا فــي الصــراع
السياســي ،واعتبــار أن تســييس األحــكام القضائيــة أداة مقبولــة لمعادلــة الثقــل السياســي للقــوى اإلســامية الناتــج
عــن تفوقهــا االنتخابــي .فقــد أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا والمحكمــة اإلداريــة العليــا عــدة أحــكام قضائية
– أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا مثيــرة للجــدل – أدت إلــى شــلل حقيقــي فــي العمليــة االنتقاليــة ،مثــل أحــكام حــل
اللجنــة التأسيســية األولــى فــي أبريــل  ،2012ومجلــس الشــعب فــي يونيــو  ،2012ومجلــس الشــورى الــذي تولــى
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الســلطة التشــريعية بعــد حــل مجلــس الشــعب فــي يونيــو  ،2013والجمعيــة التأسيســية الثانيــة ً
أيضــا فــي يونيــو
14
 ،2013علــى الرغــم مــن أن هــذه األخيــرة كانــت قــد أنهــت مهمتهــا بالفعــل قبــل ســتة أشــهر مــن ذلــك الوقــت.
عــاوة علــى ذلــك ،بعــد الموافقــة علــى دســتور  ،2012أعاقــت المحكمــة الدســتورية العليــا انتخــاب مجلــس النــواب
الجديــد الــذي كان مــن المقــرر عقــده فــي أبريــل  2013مــن خــال الحكــم بعــدم دســتورية قانــون االنتخابــات الــذي
اقترحــه مجلــس الشــورى فــي فبرايــر  .2013ونتيجــة لذلــك ،فــي الشــهر التالــي ،ألغــت المحكمــة اإلداريــة قــرار
15
الرئيــس مرســي بإجــراء هــذه االنتخابــات  -وهــو حكــم أكدتــه المحكمــة اإلداريــة العليــا فــي أبريــل .2013
هــذا التواطــؤ دفعــت قــوى ثــورة ينايــر ثمنــه الحقــا ،ليــس فقــط ألنهــا أفقــدت الشــعب المصــري فــي مجموعــه
احترامــه العمليــة االنتخابيــة ،والتــي رآهــا غيــر مجديــة وغيــر مؤثــرة ،بــل حيــن بــدأت األحــكام المسيســة
والتالعــب بالقضــاء يســتخدم فــي تقييــد الحريــات السياســية ،واســتهداف المعارضيــن ،وتبرئــة المتورطيــن فــي
قضايــا فســاد وقتــل المتظاهريــن وانتهــاكات حقــوق اإلنســان.
ثانيــا :تبــارت القــوى اإلســامية وغيــر اإلســامية مــن قــوى ثــورة ينايــر فــي اســتمالة القــوات المســلحة لصالحهــا،
فمــن جهــة ،كان اإلســاميون حريصــون علــى عــدم إثــارة حفيظــة الجيــش فيمــا يخــص اســتقاللية المؤسســة
العســكرية فــي مواجهــة المؤسســات المنتخبــة ،وهيمنتهــا علــى مســائل األمــن القومــي ،ومصالحهــا االقتصاديــة،
واســتمر الرئيــس محمــد مرســي فــي تعييــن اللــواءات الســابقين فــي المناصــب القياديــة بجهــاز الدولــة
16
البيروقراطــي ،والحكــم المحلــي.
أمــا القــوى العلمانيــة ،فقــد ظلــت تفكــر دومــا بــأن المؤسســة الوحيــدة القــادرة علــى كبــح جمــاح اإلســاميين،
واســتقوائهم االنتخابــي ،هــو الجيــش ،لذلــك فبعــد فشــل التوافــق حــول الدســتور ،أصــرت معظــم القــوى العلمانيــة
علــى تنحــي الرئيــس وتنظيــم انتخابــات مبكــرة ،وتكــررت الدعــوة للتدخــل العســكري إلســقاط الرئيــس عــدة مرات
مــن قبــل شــخصيات بــارزة فــي المعارضــة منــذ مــارس  ،2013وبــدأت بعــض المجموعــات فــي جمــع التوقيعــات
وعمــل توكيــات لمطالبــة وزيــر الدفــاع بتولــي الســلطة .بعــد االنقــاب ،تــم الكشــف عــن أن بعــض األحــزاب داخــل
جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي تعاونــت مــع المؤسســة العســكرية عــدة أشــهر فــي ترتيــب االحتجاجــات الشــعبية تمهيــدا
17
لعــزل الرئيــس.
ويبــدو أن كال الطرفيــن قــد ارتكــب نفــس الخطــأ ،إذ لــم يكتشــفا أن الجيــش ليــس مجــرد ورقــة رابحــة يجــب علــى
كل العــب أن يســعى جاهـ ً
ـدا للحصــول عليهــا ،بــل هــو العــب أســاس ،إن لــم يكــن الالعــب األقــوى ،فــي الفتــرة
االنتقاليــة ،وكذلــك أن اســتراتيجية االســترضاء غال ًبــا ال تنجــح فــي إقنــاع الجيــش بقبــول التغييــر ،كمــا خلــص
أو دونيــل وفيليــب شــميتر سـ ً
ـابقا ،فــإن حمايــة مصالــح المؤسســات الحارســة مثــل القــوات المســلحة «مــن غيــر
18
كافيــا للديمقراطيــة».
دعمــا
المرجــح أن تنتــزع مــن تلــك الجهــات الفاعلــة ً
ً
دخول القوى الديمقراطية المصرية في فترة التيه
(يوليو  – 2013ديسمبر )2020
بعــد انقــاب  ،2013دخلــت قــوى ثــورة ينايــر فتــرة مــن التيــه لــم تغادرهــا بعــد ،فبدايــة انقســمت هــذه القــوى
حــول شــرعية مــا هــو قائــم ،بيــن مــن رآهــا انقالبــا علــى مســار الثــورة ،وعــودة لالســتبداد ،وبيــن مــن رآهــا ثــورة
تصحيــح ،مشــابهة لســيناريو ينايــر حيــن قــاد الحــراك الشــعبي القــوات المســلحة لتقــوم بانقــاب «ديمقراطــي».
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وعلــى الرغــم مــن أن الطبيعــة القمعيــة لنظــام يوليــو  2013ظهــرت ســريعا بمــا يبــدد الفرضيــة الثانيــة ،إال أن
اســتراتيجية قــوى ثــورة ينايــر انقســمت قريبــا ممــا أســمته إيفــا فجنــر :لعبــة النظــام ولعبــة االنتخابــات .ففــي
الحالــة األولــى ،انصــرف اإلخــوان المســلمون والقــوى الداعمــة لهــا لتحــدى النظــام القائــم ،ونــزع الشــرعية عنــه،
بينمــا قــررت القــوى السياســية األخــرى والتــي كانــت علمانيــة باألســاس اســتغالل الهامــش المتــاح ،واالشــتراك في
االنتخابــات للحفــاظ علــى تواجدهــا السياســي ،وزيــادة قدراتهــا التعبويــة ،وتأميــن موضــع فــي بنيــة الســلطة ولــو
بشــكل محــدود 19.هــذا االنقســام بيــن قــوى بالفعــل تعانــي مــن تراجــع عنيــف فــي شــعبيتها وإمكاناتهــا المؤسســية
أعــاق كثيــرا تأثيرهــا وقدرتهــا علــى الدفــاع عــن قضيــة الديمقراطيــة.
أوال :القوى المناهضة لنظام يوليو 2013
تتشــكل القــوى التــي رفضــت انقــاب الثالــث مــن يوليــو  ،2013ولــم تعتــرف بشــرعية النظــام الجديــد ،مــن جماعــة
اإلخــوان المســلمين ،وحزبهــا :حــزب الحريــة والعدالــة ،وعــدد مــن األحــزاب اإلســامية األخــرى والتــي كونــت
معــا مــا عــرف بالتحالــف الوطنــي لدعــم الشــرعية ،ومــن أهمهــا :حــزب الوســط ،وحــزب البنــاء والتنميــة ،وحــزب
الوطــن ،عــاوة علــى بعــض السياســيين والناشــطين المســتقلين 20.وفــي الخــارج ،تــم اإلعــان عــن عــدة مبــادرات
21
وائتالفــات لمناهضــة االنقــاب أهمهــا االئتــاف العالمــي للمصرييــن فــي الخــارج والمجلــس الثــوري المصــري.
وعلــى الرغــم مــن الفاعليــة التــي أبدتهــا هــذه الكيانــات والمبــادرات بعــد االنقــاب مباشــرة ،والمتمثلــة فــي قدرتهــا
علــى الحشــد والتظاهــر ،ســواء فــي الداخــل أو أمــام الســفارات والقنصليــات المصريــة فــي الخــارج ،ونشــاطها فــي
مجــال التواصــل السياســي والدبلوماســية الشــعبية مــع الحكومــات والمؤسســات الدوليــة إال أن هــذه الفاعليــة
ســريعا مــا تراجعــت نتيجــة أســباب متعــددة ،منهــا:
 .1االنقسام حول األسئلة االستراتيجية
كانــت االختالفــات الداخليــة والبينيــة لهــذه الكيانــات المشــكلة األولــى التــي أدت إلــى تحجيــم قدرتهــا علــى الفعــل
والتأثيــر ،فعلــى ســبيل المثــال ،بنهايــة عــام  ،2014كانــت أحــزاب الوســط والوطــن واالســتقالل والجبهــة الســلفية
قــد أعلنــت انســحابها مــن التحالــف الوطنــي لدعــم الشــرعية 22.هــذه االنشــقاقات يمكــن أن تعــزى – ولــو بشــكل
جزئــي – إلــى االختــاف حــول الوجهــة االســتراتيجية التــي يجــب اتباعهــا لمناهضــة االنقــاب ،باألخــص فيمــا
يتعلــق بمســألتين:
المســألة األولــى ،مــا هــو المشــروع السياســي لهــذه الكيانــات :هــل اســتعادة الشــرعية بمعنــى إكمــال د .محمــد
مرســي لمدتــه الرئاســية ،وهــو المطلــب الــذي كانــت تصــر عليــه جماعــة اإلخــوان المســلمين ،أم اســتعادة المســار
الديمقراطــي بشــكل عــام ولــو بتجــاوز اإلجــراءات السياســية التــي اتخذهــا االنقــاب كعــزل الرئيــس وتعليــق
الدســتور؟ مــع مــرور الوقــت ،وظهــور اســتحالة تحقيــق المطلــب األول ،بــدأت بعــض القــوى فــي االنســحاب،
مثــل حــزب الوســطـ الــذي صــرح متحدثــه أن انســحاب الحــزب جــاء لتجــاوز االنســداد السياســي وخلــق مســار
23
الســتعادة الديمقراطيــة.
المســألة الثانيــة ،واألكثــر أهميــة ،كان ســؤال العنــف ،إذ كانــت مذبحتــا رابعــة والنهضــة ،وآليــات القمــع العنيفة التي
اتبعهــا النظــام فــي مواجهــة التظاهــرات المناهضــة لالنقــاب محفــزا لتحــوالت راديكاليــة فــي جماعــة اإلخــوان
المســلمين وأنصارهــا ،وبــدأت الحركــة – ألول مــرة منــذ عقــود – تنتهــج نهجــا عنيفــا بشــكل مؤسســي وفــق خطــة
عمــل تبنتهــا فــي أغســطس  2014وتكونــت مــن ثــاث مراحــل :اإلنهــاك واإلربــاك – اإلفشــال – الحســم ،هــذه
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الخطــة التــي تشــكلت علــى إثرهــا مــا عــرف باســم لجــان العمــل النوعــي ،وتبنــت عمليــات عنيفــة تتجــاوز تأميــن
المظاهــرات إلــى اســتهداف البينــة التحتيــة وصــوال إلــى عمليــات اغتيــال عقابيــة ،خصوصــا خــال الفتــرة مــن
24
ذكــرى فــض رابعــة أغســطس  2014إلــى ذكــرى ينايــر .2015
هــذه االســتراتيجية رغــم الزخــم الــذي أحدثتــه فــي حينهــا ،لــم تنجــح فــي تحقيــق أثــر سياســي ملمــوس ،فمــن
جهــة لــم تخلــق ضغطــا كافيــا علــى النظــام لتجبــره علــى التراجــع ولــو جزئيــا عــن اإلجــراءات السياســية التــي
اتخذهــا منــذ االنقــاب ،ومــن جهــة أخــرى ،أعطتــه ذريعــة لتصعيــد العنــف والقمــع بشــكل غيــر مســبوق بمــا زاد
مــن حــدة االختــاف داخــل تحالــف دعــم الشــرعية ،بــل وداخــل جماعــة اإلخــوان المســلمين كذلــك – القــوة
الرئيســية لهــذا التحالــف – ممــا أدى إلــى االنقســام الحــاد داخــل الجماعــة منــذ منتصــف  ،2015وإلــى توقــف شــبه
كامــل فــي الحــراك المناهــض لالنقــاب.
 .2تراجع القدرة على الحشد والتظاهر
بعــد حــدوث االنقــاب ،كانــت القــوى السياســية المناهضــة لــه – خصوصــا جماعــة اإلخــوان المســلمين – تتبنــى
بشــكل واعٍ أو غيــر واعٍ اســتراتيجية واحــدة ،وهــي استنســاخ ثــورة ينايــر واعتصــام التحريــر فــي محاولــة
إلســقاط النظــام أو علــى األقــل إجبــاره علــى التراجــع ،ولذلــك ،اعتمــدت باألســاس علــى تشــكيل مجموعــات
للحــراك الثــوري ،ظلــت نشــطة منــذ يونيــو  2013وحتــى منتصــف  ،2015حيــن أدت الخالفــات التنظيميــة وتزايــد
وتيــرة القمــع إلــى توقــف هــذه الفاعليــات بشــكل شــبه تــام.
منــذ ذلــك الحيــن ،ورغــم تكــرار الدعــوة إلــى التظاهــر فــي مناســبات متعــددة ،إال أن ذلــك لــم يســفر عــن فاعليــات
حاشــدة إال فــي حــاالت ثــاث :المظاهــرات الرافضــة التفاقيــة تســليم جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة
الســعودية خــال عامــي  25،2017-2016وموجــة المظاهــرات التــي دعــا لهــا المقــاول محمــد علــي اعتراضــا علــى
فســاد وســوء إدارة المؤسســة العســكرية ألنشــطتها االقتصاديــة فــي ســبتمبر  26،2019وتلــك التــي دعــا لهــا فــي
ســبتمبر  ،2020واســتجابت لهــا بعــض القطاعــات الشــعبية الســاخطة مــن تــردي األوضــاع االقتصاديــة والمتضــررة
27
مــن قــرارات إزالــة المبانــي المخالفــة وقانــون التصالــح.
وفــي الحــاالت الثــاث ،كان للقــوى المناهضــة لالنقــاب عامــة ولإلخــوان المســلمين علــى وجــه الخصــوص
مشــاركة بدرجــات متفاوتــة ،ســواء كانــت رســيمة أو غيــر رســمية  28،إال أن ذلــك لــم يشــكل ضغطــا حقيقيــا علــى
نظــام يوليــو  ،2013فالنظــام صــار متمرســا فــي وأد الحــراك الشــعبي مســتخدما أدوات كثيــرة مثــل :اللجــوء إلــى
العنــف المبالــغ فيــه الــذي أســفر عــن ســقوط اآلالف بيــن قتيــل وجريح فــي مواجهــات مفتوحــة مــع المتظاهرين،
إقــرار قانــون التظاهــر فــي نوفمبــر  ،2013والــذي اســتخدمه النظــام فــي اعتقــال عشــرات اآلالف مــن المعارضيــن،
والحظــر القانونــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين وحزبهــا ،وتفكيــك تنظيمهــا ،وهــي التــي كانــت القــوة الضاربــة
فــي أي حــراك شــعبي ،عــاوة علــى اضطــرار عــدة آالف مــن السياســيين والناشــطين لمغــادرة البــاد خوفــا مــن
29
االســتهداف األمنــي ممــا أضعــف قــدرة القواعــد علــى الحشــد والتنظيــم.
 .3محدودية قدرات وخبرات المعارضة في الخارج
بــدأ النشــاط المعــارض لقــوى ثــورة ينايــر فــي خــارج مصــر منــذ االنقــاب ،وقــد تشــكلت عــدة مبــادرات كمــا
أشــرنا ســابقا مثــل االئتــاف العالمــي للمصرييــن فــي الخــارج والــذي أعلــن فــي نوفمبــر  ،2013وتحالــف مصريــون
فــي الخــارج لدعــم الديمقراطيــة والــذي أعلــن قبــل ذلــك فــي يوليــو مــن نفــس العــام ،والمجلــس الثــوري
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المصــري الــذي تأســس فــي أغســطس  30.2014وكذلــك ،قــام اإلخــوان المســلمون بتنظيــم نشــاطهم فــي الخــارج
عبــر مؤسســتين :رابطــة المصرييــن بالخــارج المعروفــة بمكتــب لنــدن ،والتــي كانــت متواجــدة بالفعــل مســبقا
بهــدف تنظيــم شــؤون اإلخــوان المصرييــن الذيــن يعيشــون فــي المهجــر ،ولجنــة إدارة األزمــة والتــي تشــكلت
مــن القيــادات الذيــن خرجــت مــن مصــر الحقــا بعــد االنقــاب 31.عــاوة علــى ذلــك ،فقــد تأسســت عــدة مبــادرات
إلنشــاء مظلــة سياســية معبــرة عــن الطيــف المعــارض المصــري فــي الخــارج مثــل الجبهــة الوطنيــة المصريــة فــي
32
عــام .2017
هــذه الكيانــات والمبــادرات نشــطت عبــر عــدة وســائل للضغــط علــى نظــام  3يوليــو ،ســواء بتنظيــم فاعليــات
وتظاهــرات فــي عــدة دول فــي ذكــرى ثــورة ينايــر ،أو ذكــرى االنقــاب العســكري ،أو أثناء زيــارات الرئيــس المصري
لعواصــم هــذه الــدول .كمــا دأبــت هــذه المؤسســات علــى إصــدار بيانــات مناهضــة للنظــام وسياســاته ،وداعمــة
للحــراك الشــعبي .ونشــط أعضــاء هــذه المبــادرات فــي التواصــل السياســي مــع المؤسســات الدوليــة والحكومــات
الغربيــة بهــدف كشــف االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا النظــام المصــري ،وحثهــا علــى دعــم قضيــة الديمقراطيــة فــي
33
مصــر.
وبعــد قرابــة الســبع ســنوات ،فــإن هــذه المبــادرات أثبتــت محدوديــة تأثيرهــا نتيجــة عيــوب عــدة ،منهــا االنقســام
وغيــاب الثقــة بيــن العديــد مــن قيــادات هــذه المبــادرات ،ومنهــا أن بعــد هــذه النخــب عــن قواعدهــا وأحزابهــا
فــي الداخــل قــد أعــاق كثيــرا قدرتهــا علــى التأثيــر ،ومنهــا انشــغال غالبيــة الناشــطين والسياســيين الذيــن أجبــروا
علــى الهــروب مــن مصــر بشــأنهم المعيشــي ومحاولتهــم االســتقرار فــي مواطنهــم الجديــدة ،ومنهــا اتبــاع النظــام
فــي مصــر سياســة اســتهداف أقــارب المعارضيــن فــي الخــارج باالعتقــال أو التهديــد إلجبارهــم علــى التوقــف عــن
النشــاط ،وفــوق ذلــك كلــه ،فقــد نجــح النظــام المصــري – بمعاونــة حلفائــه اإلقليمييــن مثــل اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،وإســرائيل – مــن جعــل نفســه حليفــا أمنيــا وشــريكا تجاريــا للعديــد مــن
العواصــم الغربيــة ،بــل واعتمــد بشــكل كبيــر علــى شــركات التســويق السياســي واللوبيــات فــي الترويــج لنظامــه
داخــل دوائــر صنــع القــرار فــي هــذه الــدول.
وبالمحصلــة ،لــم تجــد المعارضــة المصريــة فــي الخــارج مــن أدوات لهــا إال القصــف اإلعالمــي عبــر المحطــات
الفضائيــة مثــل قنــوات الشــرق ،ومكمليــن ،ووطــن ،والتــي – رغــم االنتقــادات التــي توجــه إليهــا فيمــا يخــص
حرفيتهــا ومصداقيتهــا – تثبــت تقاريــر المشــاهدة أن لهــا جمهــورا واســعا 34،أو حمــات منصــات التواصــل
االجتماعــي ،مثــل حملــة باطــل 35.والملــف اآلخــر الــذي نشــطت فيــه مجموعــات الخــارج بفاعليــة نســبية هــو
الملــف الحقوقــي عــن طريــق التواصــل المســتمر واالشــتراك فــي إعــداد التقاريــر مــع المؤسســات الحقوقيــة
الدوليــة ،لتوثيــق االنتهــاكات واســتصدار البيانــات المنــددة بحالــة حقــوق اإلنســان فــي مصــر مثــل التوصيــات
التــي أصدرهــا مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي جلســة االســتعراض الشــامل عــام  ،2019والتــي
بلغــت  372توصيــة تتعلــق بأوضــاع المعتقليــن ،وظــروف االحتجــاز ،وإجــراءات التقاضــي ،والحريــات السياســية،
واإلعالميــة 36.كذلــك ،فقــد تــم رفــع بعــض القضايــا فــي المحاكــم الدوليــة ضــد مســؤولين مصرييــن متورطيــن فــي
قضايــا تعذيــب مثــل القضيــة التــي رفعهــا محمــد ســلطان أمــام القضــاء األمريكــي فــي يونيــو  2020ضــد الرئيــس
المصــري عبــد الفتــاح السيســي ،ورئيــس الــوزراء األســبق حــازم الببــاوي ،ورئيــس المخابــرات العامــة عبــاس
37
كامــل ،وعــدد مــن اللــواءات بــوزارة الداخليــة بتهمــة التعذيــب.
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وإجمــاال ،فقــد عجــزت القــوى السياســية التــي بنيــت اســتراتيجيتها علــى نــزع شــرعية النظــام عــن تحقيــق
أهدافهــا ،نظــرا الختالفاتهــا حــول المشــروع السياســي ،ونجــاح النظــام فــي تحييــد آليــة الحــراك الشــعبي عــن
طريــق زيــادة وتيــرة القمــع لمســتويات غيــر مســبوقة ،عــاوة علــى عــدم قــدرة المعارضــة فــي الخــارج االســتفادة
مــن الوســائل المتاحــة للحركــة مثــل العمــل الحقوقــي ،واإلعالمــي ،والتواصــل السياســي فــي مواجهــة النظــام
الــذي اســتطاع – بمعاونــة ســخية مــن العديــد مــن القــوى اإلقليميــة – أن يطبــع ســريعا عالقاتــه مــع النظــام
الدولــي ،وأن ينهــي حالــة العزلــة المؤقتــة والعقوبــات المحــدودة التــي فرضــت عليــه فــي أعقــاب االنقــاب.
ثانيا :قوى ثورة يناير التي اعترفت بنظام يوليو 2013
خــال الفتــرة االنتقاليــة ،اتخــذت الغالبيــة العظمــى مــن القــوى غيــر اإلســامية المنتميــة لمعســكر ثــورة ينايــر
موقفــا حــادا مــن القــوى اإلســامية ،خصوصــا بعــد صدامــات االتحاديــة وإقــرار دســتور  ،2012وبــدأت صراحــا
تنشــط مــع قــوى أخــرى محســوبة علــى نظــام مبــارك ،ومــع مؤسســات الدولــة العميقــة للعمــل علــى اإلطاحــة
باإلخــوان المســلمين مــن الســلطة .وقــد شــكلت هــذه القــوى مــا عــرف بجبهــة اإلنقــاذ الوطنــي والتــي ضمــت
المرشــحين الرئاســيين الســابقين :محمــد البرادعــي ،مؤســس حــزب الدســتور ،وعمــرو موســى ،مؤســس حــزب
المؤتمــر ،وحمديــن صباحــي ،مؤســس التيــار الشــعبي ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن األحــزاب والحــركات السياســية
مثــل حــزب الوفــد ،وحــزب المصرييــن األحــرار ،والحــزب الديمقراطــي االجتماعــي المصــري ،وحركــة شــباب 6
38
أبريــل.
بعــد االنقــاب ،مثلــت هــذه القــوى مــا بــات يعــرف بالجنــاح الديمقراطــي لنظــام  3يوليــو ،والــذي يتبنــى ســردية
أن انقــاب الثالــث مــن يوليــو كان إجــراءا تصحيحيــا لثــورة  25ينايــر ،وقــد تولــى محمــد البرادعــي منصــب نائــب
رئيــس الجمهوريــة ،وشــارك عــدد مــن رمــوز هــذه األحــزاب فــي وزارة حــازم الببــاوي 39،والتــي شــهدت أكثــر
الصدامــات دمويــة بيــن قــوات الجيــش والشــرطة ،وجماعــة اإلخــوان المســلمين وأنصارهــا ،ممــا تــرك صدعــا ال
يمكــن رأبــه بيــن الطرفيــن.
الحقــا ،تــم اســتبعاد رمــوز هــذه القــوى تدريجيــا مــن المشــهد السياســي لصالــح مجموعــة مــن األحــزاب الجديــدة
التــي تــم تأســيس أغلبهــا تحــت إشــراف األجهــزة األمينــة ،وقــد قــام عمــرو حمــزاوي وميشــيل دن بتصنيــف
األحــزاب العلمانيــة المصريــة وفــق موقفهــا مــن نظــام  3يوليــو كمــا يلــي:
«( )1الدعــم األعمــى للدولــة وللترتيبــات الســلطوية الجديــدة التــي وضعهــا الجيــش قيــد العمــل ،أو ( )2التأييــد
ً
حيــز النتقــاد سياســات حكوميــة
العــام للدولــة
مترافقــا مــع محــاوالت للحفــاظ علــى قــدر مــن االســتقالل أو ّ
40
بعينهــا ،أو ( )3إدانــة الســيطرة العســكرية علــى العمــل السياســي ومعارضــة سياســات الحكومــة».
وقــد رفضــت أيــا مــن هــذه األحــزاب – حتــى المعارضــة منهــا – أن تشــترك مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين
فــي اتبــاع اســتراتيجية «لعبــة النظــام» ،إذ لــم ترفــع أيــا منهــا شــعار إســقاط النظــام ،حتــى بعــد أن ظهــر لهــا
اســتهداف نظــام يوليــو  2013لمكتســبات ثــورة ينايــر ،بــل وبعــد أن بــدأ هــذا النظــام يســتهدف بعــض قيــادي هــذه
األحــزاب باالعتقــال أو التشــهير اإلعالمــي .عوضــا عــن ذلــك ،فقــد اتبعــت األحــزاب العلمانيــة المعارضــة سياســة
لعبــة االنتخابــات ،فــي محاولــة منهــا لالســتفادة مــن أي هامــش للعمــل السياســي .ويمكــن إيجــاز مــا حققتــه
أهــم األحــزاب العلمانيــة المحســوبة علــى ثــورة ينايــر فــي االنتخابــات البرلمانيــة منــذ ذلــك الحيــن فــي الجــدول
41
اآلتــي:
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حزب الدستور
عدد المقاعد التي فازت بها أهم األحزاب العلمانية المنتمية لقوى ثورة يناير خالل العشر سنوات األخيرة

أمــا فيمــا يخــص االنتخابــات الرئاســية ،فقــد حاولــت بعــض هــذه األحــزاب (وهــي الدســتور والعــدل والكرامــة
والتحالــف الشــعبي االشــتراكي) أن تتوحــد خلــف حمديــن صباحــي فــي انتخابــات  ،2014إال أنــه منــي بهزيمــة
43
كبيــرة بعــد أن حصــل علــى نحــو  %3مــن األصــوات فقــط 42،وفــي انتخابــات  ،2018قــررت هــذه األحــزاب المقاطعة.
وعلــى الرغــم مــن نتائجهــا الهزيلــة والتراجــع الكبيــر فــي شــعبيتها ،إال أن األحــزاب غيــر اإلســامية المنتميــة لثــورة
ينايــر حاولــت أن تنســق جهودهــا لتعزيــز دورهــا السياســي ،والدفــاع عــن قضيــة الديمقراطيــة ،ومــن أهــم هــذه
المبادرات:
 .1تشــكيل تحالــف انتخابــي تحــت اســم «التيــار المدنــي الديمقراطــي» لخــوض انتخابــات برلمــان  ،2015مــن عــدة
أحــزاب أهمهــا الكرامــة ،الدســتور ،حــزب التحالــف الشــعبي االشــتراكي ،الحــزب المصــري الديمقراطــي االجتماعي،
وذلــك قبــل أن يقــرر هــذه التحالــف مقاطعــة االنتخابــات ،وإن اشــتركت بعــض أحزابــه فــي االنتخابــات منفــردة
44
الحقــا.
 .2تشــكيل كتلــة برلمانيــة موحــدة فــي برلمــان  ،2015ســميت بتكتــل  ،30/25وهــو تكتــل مــن  11نائبــا ،مــن الحــزب
المصــري الديمقراطــي االجتماعــي ،وحــزب التجمــع ،ومــن المســتقلين ،وقــد اشــتبك هــذا التكتــل مــع النظــام فــي
قضايــا عديــدة ،كمعارضتــه التفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية ،ومشــروع قانــون الخدمــة
المدنيــة ،والموازنــة العامــة ،وتحصيــن قيــادات المؤسســة العســكرية وصنــدوق مصــر الســيادي 45،وقــد تعــرض
نــواب هــذا التكتــل للتضييــق مــن جانــب النظــام ســواء داخــل البرلمــان باإلحالــة إلــى مجالــس التأديــب ،أو خارجــه
46
بالتشــهير اإلعالمــي ،وذلــك قبــل أن يخســر معظــم هــؤالء النــواب مقاعدهــم فــي انتخابــات .2020
 .3تشــكيل تحالــف «الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة» فــي ديســمبر  ،2017والــذي كان امتــدادا لتحالــف التيــار المدنــي
الديمقراطــي ،وضــم  8أحــزاب باإلضافــة إلــى  140شــخصية عامــة 47،وقــد اشــتبكت هــذه القــوى مــع النظــام فــي
عــدة قضايــا ،أهمهــا رفــض التعديــات الدســتورية عــام  ،2019والتــي تتيــح للرئيــس السيســي أن يظــل في الســلطة
حتــى العــام  ،2034وتعرضــت للمضايقــات األمنيــة واعتقــال قياداتــه مثــل اعتقــال المتحــدث باســمه يحيى حســين
عبــد الهــادي .كذلــك ،فقــد فشــل هــذا التحالــف فــي االحتفــاظ بتماســكه ،حيــث اختلفــت األحــزاب المؤسســة لــه
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حــول المشــاركة فــي انتخابــات مجلســي الشــيوخ والنــواب  ،2020وقــد عمــدت بعــض هــذه األحــزاب مثــل العــدل
والحــزب المصــري الديمقراطــي االجتماعــي إلــى التنســيق منفــردة مــع أحــزاب الســلطة مثــل حــزب مســتقبل
وطــن والشــعب الجمهــوري ،ممــا دفــع أحــزاب التحالــف األخــرى (التحالــف الشــعبي االشــتراكي ،وتيــار الكرامــة،
والدســتور ،والعيــش والحريــة) إلــى اســتبعادهما ،وقــد أدى ذلــك إلــى إضعــاف األحــزاب المتبقيــة وســقوط كافــة
48
مرشــحيها فــي انتخابــات .2020
 .4تحالــف األمــل ،وهــي المبــادرة التــي حاولــت بعــض أحــزاب الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة مــن خاللهــا أن
تنشــئ تحالفــا انتخابيــا لخــوض انتخابــات  ،2020لكــن األجهــزة األمنيــة فــي يونيــو  2019ألقــت القبــض علــى
أعضائهــا المؤسســين مثــل زيــاد العليمــي ،وكيــل مؤسســي الحــزب المصــري الديمقراطــي االجتماعــي ،ورئيــس
حــزب الدســتور األســبق خالــد داوود ،وعضــو المكتــب السياســي لحــزب تيــار الكرامــة حســام مؤنــس ،واتهمتهــم
49
بمشــاركة جماعــة إرهابيــة أهدافهــا ،واســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لنشــر أخبــار كاذبــة.
تكشــف هــذه الوقائــع عــن محدوديــة اســتراتيجية «لعبــة االنتخابــات» التــي حاولــت قــوى ثــورة ينايــر غيــر
اإلســامية أن تتبعهــا فــي أعقــاب انقــاب  ،2013فمــن جهــة تحتــاج هــذه االســتراتيجية إلــى هامــش – ولــو بســيط
– للعمــل السياســي لكــي يكــون لهــا نتائــج ملموســة ،ومــن جهــة أخــرى ،فــإن هــذه األحــزاب والقــوى ذاتهــا تعانــي
مــن أزمــات بنيويــة حــادة ،ونقــص فــي مواردهــا الماديــة والبشــرية ،وزاد مــن أزمتهــا أنهــا فشــلت فــي اإلبقــاء علــى
تنســيق مواقفهــا السياســية ،كمــا يمكــن الزعــم أن هــذه القــوى – بموقفهــا المتواطــئ أو الالمبالــي مــن القمــع الــذي
تعرضــت لــه القــوى اإلســامية فــي مرحلــة مــا بعــد االنقــاب – قــد فشــلت فــي مخاطبــة جمهــور اإلســاميين،
الذيــن يمثلــون مخزونــا تصويتيــا مهــدرا ،كان بإمكانهــا االســتفادة منــه ولــو جزئيــا لتحســين أدائهــا االنتخابــي.
وكحالــة المعارضــة المصريــة فــي الخــارج ،تمكنــت القــوى الديمقراطيــة فــي الداخــل مــن إحــراز إنجــازات محدودة
فــي المجــال الحقوقــي عبــر أنشــطة بعــض المنظمــات التــي انخرطــت فــي مقاومــة تغــول النظــام علــى الحريــات
السياســية واالجتماعيــة ،ممــا جعلهــا عرضــة لالســتهداف بالغلــق واالعتقــال مثــل مركــز النديــم ،والمبــادرة
المصريــة للحقــوق الشــخصية ،وكذلــك بعــض المنصــات اإلعالميــة المســتقلة كمــدى مصــر .وفــي بعــض الحــاالت
االســتثنائية كذلــك ،نجحــت هــذه القــوى فــي تحريــك بعــض القضايــا ضــد النظــام ،ربمــا كان أهمهــا علــى اإلطــاق
القضيــة التــي قدمــت ضــد اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن مصــر والســعودية وتســليم جزيرتــي تيــران وصنافيــر
50
مــن المحكمــة اإلداريــة العليــا فــي  ،2017وقــد واكــب هــذه القضيــة حــراكا جماهيريــا واســعا.
خاتمة
تقيــم
حاولــت هــذه الورقــة أن تســتعرض ســلوك قــوى ثــورة ينايــر خــال العشــر ســنوات الماضيــة ،وأن ّ
اســتراتيجياتها ،فــي محاولــة لفهــم أســباب إخفاقهــا فــي الحفــاظ علــى مســار التحــول الديمقراطــي ،ويجــدر بنــا
فــي النهايــة أن نشــير إلــى مالحظتيــن ختاميتيــن:
أوال :أن ســلوك هــذه القــوى بشــكل عــام يثيــر تســاؤال حــول مــدى التزامهــا بقضيــة الديمقراطيــة ،أو حــول مــدى
اتفاقهــا حــول هــذا المفهــوم الملتبــس ،ففــي أحيــان عــدة ،كانــت حــدة الصراعــات السياســية تدفــع بعــض هــذه
القــوى إلــى القيــام بإجــراءات اســتبدادية أو التواطــؤ معهــا ،كمــا أن إدارة هــذه األحــزاب والكيانــات الختالفاتهــا
السياســية الداخليــة أو البينيــة تغيــب عنــه اآلليــات الديمقراطيــة فــي أحيــان كثيــرة ،ويبــدو أن بعــض القــوى قــد
شــاركت فــي ثــورة ينايــر بحثــا عــن تدويــر النخبــة فقــط وليــس بهــدف تغييــر قواعــد اللعبــة ،وهــو مــا يســتلزم أن
تقــوم هــذه القــوى بمراجعــات داخليــة لمواقفهــا الســابقة واآلنيــة ،وبحــوارات مــع القــوى األخــرى لتقريــب وجهــات
النظــر وبنــاء جســور الثقــة.
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ثانيــا :أنــه بغيــاب اســتراتيجية واضحــة ،ومحــل توافــق واســع بيــن القــوى الديمقراطيــة المصريــة ،فســتظل
المبــادرات السياســية التــي تقــوم بهــا هــذه القــوى محــدودة الفاعليــة واألثــر ،مــع اإلقــرار بــأن الوصــول إلــى
هــذا التوافــق ليــس باألمــر الهيــن وفــق المعطيــات الراهنــة ،مــن تعاظــم آلــة القمــع ،وحالــة االنقســام والتشــظي
التــي تعتــري هــذه القــوى ،لكــن اســتمرار انقســام هــذه القــوى حــول اســتراتيجيات العمــل :المشــاركة عبــر المســار
الدســتوري أم التثويــر والصــدام المتجــاوز لهــذا المســار ،وغيــاب نظريــة متوافــق عليهــا للتغييــر السياســي فــي
مصــر ســيؤدي إلــى إهــدار المزيــد مــن الفــرص التــي قــد تتــاح لهــا مســتقبال.
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«https//:arbne.ws3/pkI2cdمنــزوع األنيــاب» ..برلمــان مصــر الجديــد خــال مــن المعارضــة ،الحــرة 11 ،ديســمبر 46- ،2020
(تمــت زيارتــه فــي  22ينايــر .)2020
47- Egyptian leftist, liberal parties launch new Civil Democratic Movement, Ahram online, 16
December 2017, https://web.archive.org/web/20180131142359/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/285401/Egypt/Politics-/--Egyptian-leftist,-liberal-parties-launch-new-Civ.aspx (accessed 22
January 2021).
بيــان تصحيــح المســار ..التأســيس الثانــي للحركــة المدنيــة ..ومؤسســوها :ال يمكننــا االســتمرار مــع أطــراف شــاركت فــي 48-
(تمــت زيارتــه فــي  22ينايــر https//:bit.ly3/sPO2vp.)2020قوائــم أعدهــا األمــن ،درب 30 ،أغســطس ،2020
مصــر« :تحالــف األمــل» تحولــت إلــى قضيــة «ثالجــة» الســتهداف النشــطاء… ارتفــاع عــدد المحتجزيــن إلــى  15بينهــم 49-
( 1تمــت زيارتــه فــي  22ينايــر  6https//:bit.ly2/Y0Pmh.)2020فتيــات ،القــدس العربــي 14 ،يوليــو،
 16 ،https//:bit.ly2/MeDe9zينايــر DW ،2017الحكــم بمصريــة «تيــران وصنافيــر» يفــرح الشــارع ويحــرج السيســي50- ،
(تمــت زيارتــه فــي  22ينايــر .)2020
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عن المؤلف
د .محمــد عفــان هــو مديــر الشــرق أكاديميــا ،والقائــم بأعمــال مديــر الشــرق للبحــوث االســتراتيجية،
ومنســق برنامــج الشــرق لإلســام السياســي ،حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي دراســات الشــرق
األوســط مــن معهــد الدراســات العربيــة واإلســامية بجامعــة إكســتر ببريطانيــا .كمــا حصــل علــى
درجــة الماجســتير فــي السياســة المقارنــة مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة .نشــرت أطروحتــه باللغــة
العربيــة فــي كتــاب «الوهابيــة واإلخــوان :الصــراع حــول مفهــوم الدولــة وشــرعية الســلطة ».باإلضافة
إلــى ذلــك ،فهــو حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي المجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان مــن
جامعــة القاهــرة ،ودبلــوم فــي البحــوث والدراســات السياســية مــن معهــد البحــوث والدراســات العربية
بالقاهــرة ،ودبلــوم فــي الدراســات اإلســامية من المعهــد العالي اإلســامية بالقاهــرة .تشــمل اهتماماته
البحثيــة الحــركات اإلســامية السياســية والتحــول الديمقراطــي فــي منطقــة الشــرق األوســط.

عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هــو مركــز يقــوم بأبحــاث محايــدة ودقيقــة ،هدفهــا تعزيــز قيــم المشــاركة
الديمقراطيــة ،والمواطنــة المســتنيرة ،والحــوار المتبــادل ،والعدالــة االجتماعيــة.
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