
 

 

1 
 

                                                                                    

  

ين األول  2017 أكتوبر / تشر

 

ي مرص: من 
 
المشهد موجة السياسات االحتجاجية ف

الطوباوي لميدان التحرير إىل إعادة إنتاج خطاب 

ي 
  اإلجماع الوطن 

 شيماء حطب

" ال يمكن أن يحول تخُيل الصورة المثالية لمدينة الديمقراطية دون قدراتنا عىل الفعل 

كل هذا التخيل لكمال المشهد دافعا للعمل 
ّ
لتجاوز [الواقع] الناقص... فعىل النقيض من ذلك، يش

 (Cavell, 1994من يأس الوصول إىل الديمقراطية" )وللتحرر 

 المقدمة

ي 
 
ي مرص منذ رحيل مبارك ف

 
اير  11تسىع الورقة إىل االشتباك مع معوقات عملية التحول الديمقراطي ف وذلك  2011فبر

ي 
 
ي مرحلتي   مفصليتي   األوىل ف

 
كب   عىل خريطة التفاعالت السياسية واالجتماعية ف

ي ، وال2011يناير  25بالبر
 
 30ثانية ف

. فكيف استطاعت الطبقة السياسية المهيمنة إعادة إنتاج خطوط المواجهة الهوياتية؟ ولماذا فشلت القوى 2013يونيو 

وع للتحرر والديمقراطية والعدالة االجتماعية، وال  ي تشكيل تيار سياسي مستقل يعمل عىل تأطب  مشر
 
الثورية والمدنية ف

ي    ح معوقات عمليات تشكل التحالفات السياسية يهادن الدولة وهياكل القوى القم عية القائمة؟ تهدف الورقة إىل تشر

واالجتماعية إلقامة نظام سياسي بعد اإلطاحة بمبارك، وتوضيح كيف أدت هذه التحالفات إىل إعادة إنتاج األطر القومية 

ي الرصاع مع التيار اإلسالمي والتضحية بالحقوق وال
 
ال العملية السياسية ف حريات الفردية لصالح أولويات األهداف واخبر 

ي إمكانات حدوث انفراجة لتجاوز مأزق التحول بعقد تحالفات 
 
ي تضعها الدولة. ثم تتطرق الورقة إىل البحث ف

القومية التر

بي   قوى ذات مرجعية إسالمية وتيارات مدنية بإمكانها خوض مراجعات فكرية وعقد تحالفات بينية لخلق أسس مادية 

 جتماعي تتجاوز رصاعات الهوية.  للرصاع اال 

  

  

ي  الدورة الثانية -برنامج دعم البحث العربر  
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ي أعقاب ثورة 
 
ل الزخم الثوري والحراك المجتمىعي ف

ّ
 لحظات انكشافية عن األزمة البنيوية لتنظيمات 2011يناير  25شك

ي واألحزاب السياسية بمرص. فقد نحجت السياسات االحتجاجية من خالل خلق إطار واسع 
وائتالفات المجتمع المدب 

ية ي كسب أرضية واسعة  لحركة جماهب 
 
ومن خالل االلتفاف حول مطالب الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية ف

، وفرض معطيات واقعية  ي الديمقراطي
بي   قطاعات مجتمعية مختلفة، وإزاحة رأس السلطة وإسقاط الحزب الوطت 

ئ وطرح بديل قابل للتحقق جديدة. إال أن التنظيمات الحزبية واالجتماعية الناشئة عجزت عن سد الف راغ السياسي الناسر

. فقد فشلت  ي تنظيم اإلخوان المسلمي  
 
سواء للبت  التقليدية السلطوية أو للمعارضة اإلسالمية المنظمة والمتجسدة ف

وع سياسي  ي بناء قواعد اجتماعية وشعبية واسعة من ناحية، وطرح مشر
 
األحزاب السياسية والروابط المجتمعية الناشئة ف

يل يستوعب مصالح الجماعات االجتماعية المختلفة عىل أسس تعددية وتحررية من ناحية ثانية، وتطوير خطاب أص

ي 
 المعسكرين اإلسالمي والعلماب 

ي بي  
 من ناحية ثالثة.   القومي /سياسي يتجاوز الرصاع الوجودي التاريخ 

ي مرص ركنا أصيال الندالع الموجة األوىل لالحتجاجات 
 
ورة إزاحة رأس السلطة ف ل إدراك القوى المجتمعية برص 

ّ
فقد شك

ي يناير 
 
ي الوعي الجمىعي للجماهب   2011الشعبية ف

 
غب  أنه لم تشكل مسألة هدم مؤسسات الدولة السلطوية هدفا أساسيا ف

فبدال من اإلرصار عىل خلق مراكز قوة مستقلة . ة الراديكالية أو األناركيةالقوى اليساري بعض المناوئة للنظام باستثناء

ي التشكل، 
 
وفرض واقع جديد يعيد صياغة المعادلة السياسية ويحسن من الوضع التساومي لقوى المعارضة اآلخذة ف

ك عىل رأس رضخت المعارضة السياسية لخيار القبول بسلطة المجلس العسكري ممثال عن الدولة ليحل محل مبار 

وقراطية . الدولة األجهزة البب  فقد فرض غياب قيادة للقوى المدنية تعمل عىل تشكيل نظام ديمقراطي جديد وتطهب 

ه وط الوضع القائم دون السىعي إىل تغيب  ي الوقت ذاته سارعت جماعة . للدولة وإعادة هيكلتها، خيار الرضوخ لشر
 
وف

ي الحكم مع المؤسسات الموروثة من عهد اإلخوان المسلمي   إىل مهادنة المؤسسة العسك
 
اكة ف رية وخلق مساحات للشر

عية انتخابية لنظام لهم، فبدا بعد  مبارك عىل أمل السيطرة عىل هذه المؤسسات وتحويلها تدريجيا من خالل تأسيس شر

ي ظل غياب أسابيع قليلة من تنخي مبارك أن األفق اإلصالحي هو المسار المتاح وفقا لتوازنات القوى القائمة 
 
وخاصة ف

 . تنظيمات أيدولوجية تعمل عىل خلق وتعديل أطر استيعابية لمطالب الثورة

وعات أصيلة  وفشل التيار اإلسالمي بمختلف تنويعاته ي طرح مشر
 
التنظيمية والحركية اإلخوانية والسلفية والجهادية ف

ي المواطنة وعالق
ة الدولة بالمجتمع، وصياغة سياسات عادلة لعالج األزمات البنيوية المتجذرة، وإعادة تعريف معاب 

 للتنمية. 
ّ
ن الطبقة الحاكمة التقليدية من استعادة زمام األمور وحسم الرصاعات االجتماعية ولعب دور األمر الذي مك

 
 
حركة انقالبية من داخل جهاز الدولة  من خالل ، وذلكم وتحويل المعادلة إلسياسية إىل مباراة صفرية مرة أخرىالمحك

ي 
 
ي قائم عىل ثنائية الوطنية  ،2013يوليو  3 ف . /وتصدير خطاب ترهيتر ي

والتخوين لضمان االصطفاف الوطت 

(Hinnebusch, 2015, pp. 43,44)  

ابات المرتكزة عىل دور الفاعلي    ي عملية التحول  actor-based approachتستند الورقة إىل االقبر
 
التفاعالت ونمط ف

ابات من مفهوم التفاعالت بينهم وتداعيات هذه التفاعالت عىل مجمل ديناميات العملية السياسية . وتنطلق هذه االقبر

ي بأن ثمة صيغة 
ي ال تنطوي عىل أي نتائج حتمية أو عالقات خطية تفض 

اتيجية والعمليات مفتوحة النهايات والتر االسبر

ناجح للتحول الديمقراطي ونسق تشاركي وتفاعىلي ناظم لعالقات الدولة  محددة سلفا للتفاعالت ستقود إىل نمط

ي    ح مواقف األحزاب  (Tarek Masoud, 2015, p. 169) (Schmitter, 1986)والمجتمع.  ولذا تسىع الورقة إىل تشر

ي والقوى السياسية، وإدراك مختلف 
 
الفاعلي   للمعوقات والفرص البنيوية. كما تركز الورقة عىل دور الخيال السياسي ف

استلهام نماذج تاريخية ومقاربتها بالواقع الراهن لبحث إمكانية وكيفية إيجاد مخرج من وضع األزمة القائم. وال تطرح 

ي    ح طبيعة أحداثها التاريخية بتقاطعاتها وتداخالتها  المقاربات لنماذج تاريخية وصفة حتمية للنجاح، وإنما تهدف إىل تشر

ي مهدت 
ي دول أمريكا  إلسقاطوتراكمات نضالها التر

 
النظم القمعية. فتاريخيا وبالمقارنة بتجارب التحول الديمقراطي ف

ي إلجماع مجتمىعي حول تأسيس السلطة 
ن معاب  الالتينية، لم تكن عملية إقامة ديمقراطية تعددية نتاجا إلطار يخبر 

ية، وإنما كانت نتاجا لحلقات طويلة من الرصاعات المجتمعية وصلت فيها جميع الفواعل المتصارعة إىل نقطة السياس



3 

ء ويفرض برامجه  يصعب فيها إدراك المعركة عىل أنها مباراة صفرية يحصل بمقتضاها الطرف المنترص عىل كل سر

وط تأسيس نظام دفع هذه الفواعل إىل تقديم  األمر الذي . وتفضيالته عىل اآلخرين تنازالت سياسية والتوافق حول شر

 . ي  ديمقراطي استيعابر

للوقوف عىل تفاصيل طبيعة التفاعالت بي   الكيانات السياسية المختلفة وإمكانات فتح منافذ جديدة للتنسيق أو و 

  التحالف بينها 
ا
شبه المقننة مع  ، تعتمد الورقة عىل تحليل استخالصات وإجابات لعدد من المقابالت البحثيةمستقبال

فردا من المنتمي   لتيارات وأحزاب سياسية مختلفة ضمت حزب مرص القوية، والحزب المرصي الديمقراطي  14

، والبناء والتنمية، والوسط، والعيش والحرية )تحت التأسيس(، والدستور، وحركة  اكيي    6االجتماعي
أبريل، واالشبر

 .  الثوريي  

بإلقاء الضوء عىل عمليات التأطب  للمطالب المجتمعية كنشاط  القسم األولوتنقسم الورقة إىل ثالثة أقسام رئيسية: يبدأ 

ي مرحلة ما بعد مبارك وحتر اإلطاحة بمرشح اإلخوان المسلمي   من السلطة،  يستجيبذهت  
 
للتحوالت وسيولة السياق ف

ي ثم ينتقل 
 
كب   عىل عما القسم الثان

وتفكيك  ،2013يوليو  3يات تأسيس التحالفات السياسية واالجتماعية منذ إىل البر

ا يتمحورتها المطالب الثورية وإعادة صياغ ي خطاب االصطفاف الوطت  والحرب ضد اإلرهاب. وأخب 
 
الها ف القسم  واخبر 

وع تحرري من حول أهمية الخيال السياسي كعملية ذهنية ونقدية تسىع نحو تجاوز أوضاع األزمة لخلق مالثالث  شر

ي إمكانات 
 
، وذلك من خالل طرح تفصيىلي لنماذج تاريخية لحاالت مشابهة من دول أمريكا الواقع الكامنةخالل البحث ف

خلق مسارات جديدة للحراك السياسي  فرصالالتينية ومقاربتها بالواقع المرصي لتفكيك هذا الواقع وللكشف عن 

 .  واالجتماعي

يناير إىل السياسات االنقسامية لجماعة اإلخوان  25ب االستيعابية لثورة رحيل مبارك: من إطار المطال .1

    يونيو  30واللحظة التأسيسية لتحالف 

لت ثورة يناير 
ّ
ي قادر عىل تجاوز  2015شك ا واسعا افتقر إىل تصور سياسي محدد المعالم وأساس أيدولوحر حراكا جماهب 

وع ديمقراطي تشاركي لحظة سقوط رأس الدولة واستدامة التعبئة الجماهب   ية لتأسيس سلطة سياسية جديدة وتنفيذ مشر

. فقد أطلقت موجة االحتجاجات الطويلة فعاليات سياسية (Benford, 2000)يكفل الحرية  والعدالة االجتماعية 

ومجتمعية عجزت عن تأمي   مكتسبات ديمقراطية جذرية وتشكيل تحالفات عابرة للطبقات االجتماعية قادرة عىل 

، وتفكيك بت  الدولة السلطوية  ائح مجتمعية مختلفة، وإحداث قطيعة مع رواسب النظام المتداعي والقمعية، اجتذاب شر

 ,Rueschemeyer) (Skocpol, 1979, pp. 7,8)القائمة  ةالقو  موازين لقلبادة تعريف قواعد اللعبة السياسية إعو 

1993) . 

فيعد خلق المعارضة السياسية إلطار جامع للتعبئة المجتمعية ينضم تحت لوائه العديد من أصحاب المصالح منطلقا 

ي عىل الحقائق القائمة والكامنة، ورسم خطوط واضحة للمواجهات السياسية وربطها بمستودعات  أساسيا 
إلضفاء معاب 

ائح واسعة بالمجتمع. ويتطلب اختيار االطار المالئم للنفاذ بالمجتمع إدراكا ذهنيا الرموز الثقافية كي تجد صدى بي   شر 

اتيجيات وفقا لتقلبات  اتيجيات للتواصل معه وتعديل هذه االسبر "لجموع الشعب" كفاعل جماعي يمكن تطوير اسبر

والتأثب  عىل أوزان واتجاهات ة، المزاج العام، وذلك بهدف خلق قواعد مستدامة من المنارصين والمؤيدين للمطالب الثوري

ي دوائر الحكم. 
 
ل إطار "عيش، (Giudni, 1998) (Gamson, 2015, p. 139)القوى المتصارعة ف

ّ
ي هذا الصدد، شك

 
.  وف

رتكاز أساسية للحراك السياسي والتعبئة المجتمعية، وصياغة مفردات حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" نقطة ا

ومدلوالت جديدة لفهم الواقع، وتوسيع نطاق الحركة الشعبية، والتحرك صوب أهداف محددة، وخلق دوافع اليجاد 

 . (Snow, 2000)حلول لمشاكل قائمة 
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ي المراحل األوىل للحراك الجماهب  
ي، تم تكييف وتصعيد المطالب وفقا لردود فعل النظام المتعنتة ووفقا التساع فف 

ائح مجتمعية عريضة عىل النحو الذي أعاد ترسيم حدود المجال  حجم الحراك بالشارع واستيعابه تدريجيا لقطاعات وشر

، وأفسح هامش الحركة الشعبية، ورفع القدرة التساومية للفواعل االجتماعية الص  Snow and Benford)اعدة السياسي

ي األسابيع القليلة الالحقة عىل رحيل مبارك، اتضحت بعض الخطوط العريضة للمسار المستقبىلي للثورة. (1988
 
. غب  أنه ف

فقد توىل المجلس األعىل للقوات المسلحة شؤون البالد مع سقوط نظام مبارك وأصبح المسار اإلصالحي هو األفق 

ي طرح حلول سياسية للرصاعات المتأججة. المتاح مع لعب المؤسسة الع
 
 سكرية دورا مركزيا ف

ي وتعطيل 
ار باالقتصاد الوطت  ي من شأنه "اإلرص  ابات وأي عمل احتجاحر فقد أقر المجلس العسكري قواني   تجرم اإلرص 

كبار   روجت الماكينة اإلعالمية للدولة لخطاب "المطالب الفئوية" للحفاظ عىل مصالحعمل المؤسسات العامة". كما 

 (Abdelrahman, 2012)الرأسماليي   ووضع تراتبية للمطالب المجتمعية من خالل فصل السياسي عن االقتصادي 

ي النظام 
 
ي نادت بتحديد حد أدب  وأقض لألجور، وإعادة النظر ف

وااللتفاف عىل المطالب االقتصادية واالجتماعية التر

ي ومخصصات ال يتر
ي شعار "الشعب يرد اسقاط الرص 

 
موازنة العامة وأولوياتها إلقامة نظام اجتماعي عادل، وتركب   الثورة ف

ي إسقاط  رأس الدولة وتصوير الرصاع عىل أنه رصاعا بي   شخص ديكتاتور 
 
ال المشهد السياسي وسيولته ف النظام" مخبر 

ئ و"شعبه" وبدا جليا أن إجهاض الحراك الثوري وتحييد القوى الثورية، وتفتيت  . (Hinnebusch, 2014, p. 13) ست 

، والحفاظ عىل عالقات القوة القائمة هي أمورعىل قمة أولويات -جبهة المعارضة وتغذية االنقسام اإلسالمي  اىلي الليبر

ة هي البديل األجندة السياسية للمجلس العسكري بهدف غرس صورة ذهنية لدى قطاعات واسعة أن المؤسسة العسكري

ي من شأنها زعزعة االستقرار السياسي واألمن 
األكفأ واألوحد لهذه االستقطابات المجتمعية والرصاعات السياسية التر

ي 
 . (Stacher, 2012)الوطت 

وكانت جماعة اإلخوان المسلمي   من أكبر القوى المعارضة تنظيما وقدرة عىل استغالل حالة الفراغ السياسي عقب رحيل 

ي مفاوضات مع أجهزة الدولة القتسام السلطة. فقد حاول اإلخوان 
 
 عقب انتهاء المحنة تحت حكم–مبارك والدخول ف

ي مواجهة الدولة الوطنية الحديثة،  -عبد النارص
 
االبتعاد عما مثلته الجماعة اإلسالمية من أفكار خاصة باستخدام العنف ف

عىل استعداد دائم و  ،وقدموا أنفسهم للسلطة والمجتمع كحركة إصالحية مكونة من أبناء المتعلمي   من الطبقة الوسىط

ي انتخابات لفتح نوافذ للتفاوض مع دوائر السلطة وال
 
. وقد شارك اإلخوان ف ي ي إمكانات التغيب  السلمي والتدريخر

 
بحث ف

اق المجتمع ومراكز السلطة , Abdelrahman) مجلس الشعب والنقابات المهنية وكان ذلك هو المدخل األساسي الخبر

2009 ,p. 41) . 

وع فكان انحياز اإلخوان لخيار التفاوض  واالبتعاد عن الحلول الراديكالية وإرجاء األفكار المتعلقة بموقع الدين من المشر

اب من التصورات الفكرية للدولة  ي تطبيقها، أكبر األثر عىل االقبر
 
يعة اإلسالمية الراغبون ف الديمقراطي وماهية الشر

ي ق . المرصية
 
ي تعميق وساهمت التازالت الفكرية عىل مستوى الخطاب الفكري للجماعة ف

 
يعة ف ضايا حقوق المرأة والشر

ي مواقع 
ي تحالفات مختلفة واحتالل مواقع متباينة للمعارضة السياسية. فف 

 
ي وتشجيع الدخول ف

المنطق التفاوض 

ي لإلخوان ضبابيا ومشوشا وهو ما أفسح هامشا واسعا للمناورة واحتواء تيارات فكرية  المعارضة، كان الطرح األيدولوحر

ي متباينة داخل ال
 
ائح مجتمعية واسعة وطرح أفق للتغيب  السياسي ف تنظيم وبالتاىلي مضاعفة قدراتهم التجنيدية بي   شر

ي من خالل عمل التنظيم كحاضن للتيارات 
: مستوى احتوابئ ي ظل العمل عىل مستويي  

 
ة لحكم مبارك ف السنوات األخب 

ي تحالف
 
ي من خالل دخول التنظيم ف

ات سياسية تشمل كافة األطياف السياسية وكان اإلسالمية المختلفة، ومستوى تواففر

التنسيق مع أعضاء حركة كفاية الحدث األبرز مع تصاعد احتماالت سيناريو التوريث لجمال مبارك، وهو ما ّروج لصورة 

وع ديمقراطي عام  (Kenney, 2012, pp. 449,450) مجتمعية مطمئنة إلمكانية إدماج التيارات اإلسالمية ضمن مشر

(Abdelrahman, 2009, pp. 42-46) . 
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ي تخبط تحالفاتهم السياسية عىل 
 
ي لإلخوان وهوما اتضح ف إال أنه مع سقوط مبارك ظهر التشوش الفكري واأليدولوحر

الية  التقديمية ممن راهنوا عىل اإلخوان إلقامة جش للتواصل مع مختلف التيارات -والعلمانيةالنحو الذي أربك القوى الليبر

وع ديمقراطي  اجتماعي إلنجاح أهداف الثورة. وأفض  -اإلسالمية والوصول إىل حلول توفيقية استيعابية تتواءم مع مشر

ي المحافظ من السلفيي   والجماعة اإل 
سالمية إىل تأجيج االستقطاب اختيار اإلخوان لالنحياز للجناح اليميت 

ي المرحلة التالية لوصول اإلخوان للسلطة
 
ي وتحوله إىل رصاع وجودى ف

/العلماب  ي يونيو  اإلسالمي
 
فبعد ما يقرب . 2012ف

ي مارس 
 
ي خضم أجواء االستفتاء عىل التعديالت الدستورية ف

 
، اندلعت حدة 2011من شهرين من سقوط مبارك وف

ي 
 
ال العملية السياسية برمتها ف االستقطابات السياسية وكان أبرزها الخالف بي   القوى المدنية والقوى الدينية. فتم اخبر 

ي سياسات الهوية والحفاظ عىل المادة ال
 
ي    ع" ف يعة اإلسالمية هي "المصدر الرئيسي للتشر ي تقر بأن "مباديء الشر

ثانية التر

حي   أنها لم تكن ضمن المواد الخاضعة للتعديل. وهو ما ارتبط بإستقطاب أوسع بي   أنصار المسارين اإلصالح والثورى 

ي الوقت وهو إستقطاب وجد صداه بي   مختلف القوى السياسية وداخل معظم الكيانات السياسي
. فف 

ً
ة الجديدة تحديدا

ي وضعها المجلس األعىل للقوات المسلحة 
الذي انحازت فيه القوى اإلسالمية بمختلف تنويعاتها لخارطة الطريق التر

ورة وضع أساس دستوري جديد يواكب الزخم الثوري ويضع  والحرص عىل التودد إليه، أرصت القوى العلمانية عىل رص 

وقراطية. وانجرفت القوى  ضمانات فعالة لحماية حقوق اإلنسان، وحكم القانون، والمساءلة والمحاسبة لألجهزة البب 

كب   عىل ملء الفراغ المؤسسي بعد سقوط مبارك وبناء تحالف 
السياسية إىل هذا االستقطاب السياسي بدال من البر

 وقراطية خاصة األمنية والعسكريةتكثيف الضغوط عىل القوى التقليدية السلطوية وأجهزة الدولة البب  لديمقراطي واسع 

(Hassan, 2011) ثم جاءت محطة االنتخابات الرئاسية لتكشف عن تفتتت الكتلة التصويتية الثورية بي   معسكري .

وع  ي تيار واحد له خطة ومشر
 
عيدين للحركة عىل الص واضحيي   عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي لعدم اندماجها ف

. فقد بددت القوى الثورية مكامن قوة محتملة لتشكيل "كتلة تاريخية" للتأثب  عىل مسار التحول  السياسي واالجتماعي

ة عنها بشكل موحد وحاسم وهو ما أدى إىل انحسارها عقب   السياسي عقب رحيل مبارك بسبب االفتقار إىل قيادة معبر

ي يونيو لل -محمد مرسي –وصول مرشح اإلخوان الملسمي   
 
سلطة بعد إعالن نتائج الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية ف

2012 (Brown, 2013, pp. 45-47) . 

ي مع نقاشات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد مع 
ة حكم اإلخوان المسلمي   تفاقم الرصاع الهويابر

وخالل فبر

اإلسالمية عىل منح مؤسسة األزهر اختصاصات المحكمة الدستورية العليا للرقابة عىل مدى مالءمة  إرصار التيارات

يعة اإلسالمية وإضفاء طابع إسالمي عىل مؤسسات الرقابة والمحاسبة. 
لمان لمبادئ الشر القواني   الصادرة من البر

ي صناعة تحالفات انتخابيةواستمرت بت  السلطة السلطوية دون تحول مع تركب   مجمل العمليات السي
 
كب    ،اسية ف

والبر

ي  ،عىل المواءمات السياسية مع المؤسسة العسكرية ي خطاب الدولة المرتكز عىل عمودي االستقرار والتحول االنتخابر
وتبت 

(Sallam, Winter-Spring 2012) . 

رية، استمر لجوء القوى المدنية إىل االحتكام لذات المؤسسة ومع استمرار تودد اإلخوان المسلمي   للمؤسسة العسك

ي االتجاه المعاكس للثورة وتفويت أي فرصة لتشكل جبهة 
 
والتماهي مع جبهة الدولة والقوى السلطوية ضمن تحرك ف

ولة ثورية تتبت  موقف مغاير للتحرك السياسي بشكل مستقل عن الكتلة المساندة لإلخوان المسلمي   من ناحية، والد

ي نوفمبر والبت  السلطوية من ناحية أخرى. فتشكلت جبهة اإلنقاذ 
 
ي ف

من قبل القوة السياسية المدنية  2012الوطت 

ي الحشد لتظاهرات 
 
يونيو المطالبة بالتخلص من حكم اإلخوان. وقد  30وسعت إىل التحالف مع المؤسسة العسكرية ف

ي 
 
اجتماعي يؤثر عىل مجريات األحداث السياسية - خلق قطب سياسي أدى الفشل المتكرر مرة تلو األخرى للقوى الثورية ف

وكان خروج جماعة اإلخوان عن نمط إىل الوصول إىل حالة انسداد سياسي ومؤسسي أوصل األمور إىل نقطة الصفر، 

نطق التوازن المهادنة ألجهزة الدولة األمنية والعسكرية والتوجه نحو أقض اليمي   المحافظ أعمق األثر عىل وضع نهاية لم

ي 
ي عالقتها بالدولة المرصية، التاريخ 

 
وأضحت المؤسسة العسكرية هي البديل الوحيد للتدخل الحاكم لحركة اإلخوان ف

 ,Brown, 2013) لحسم رصاعات القوى السياسية المدنية والدينية واستعادة األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي 

pp. 52,53,56) . 
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ومع تصاعد حدة المعارضة السياسية والمجتمعية ضد حكم اإلخوان المسلمي   اكتسب استدعاء ذكرى عبد النارص 

ي 
 
ي ف ي صياغة الخطاب السياسي للحراك الشعتر

 
ومفردات نظامه السياسي دالالت وتأويالت جديدة أسهمت بشكل جىلي ف

وخلق مواقع عدائية مع اإلسالميي    -تاري    خ اإلطاحة بمحمد مرسي – ٢٠١٣يوليو  3يونيو والتأسيس لتحالفات ما بعد  30

 . ي إعادة تأطب   ونجحت وعىل رأسهم جماعة اإلخوان المسلمي  
 
المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي ف

ي للحقبة النارصية بصناعة  ككيان   وتصويره"الشعب" مفردات دولة التحديث السلطوي القائم عىل المحتوى األيدولوحر

يونس، )بالنيابة عنه  اإلسالمية غ للدولة خوض معارك االستقالل والكرامة الوطنية ضد القوى الرجعيةمتجانس يسوّ 

2012) . 

   يونيو ووصول السيسي للحكم 30تطورات مرحلة ما بعد   .2

  
ّ
ي عالقة 30لت اللحظة التأسيسية لتحالفات شك

 
الدولة المرصية بالمجتمع، تلك  يونيو إعادة إنتاج للصيغة النارصية ف

ي تتبت  تصورا فوقيا وسلطويا عن التحديث الذي يالصيغة 
ي التعددية السياسية، ويخضع المجال التر

صادر السياسة، وينف 

وع للهيمنة يحقق التجانس بي   أهداف الطبقة السياسية الحاكمة،  ي محاولة لخلق مشر
 
العام لرقابة األجهزة األمنية ف

عية نظام ما بعد اإلخوان بدعوى احتكار التمثيل المجتمىعي  أسهم إعادة و  . (Smet, 2016, pp. 133-135)ويؤسس لشر

 . ي إنهاء حكم اإلخوان المسلمي  
 
ي تطوير هوية جماعية للمواطني   الراغبي   ف

 
فقد رفع  تأويل مفردات الخطاب النارصي ف

ي مشهد رمزي شديد الداللة 
 
 إىل جنب مع صور عبد الفتاح السيسي واألعالم المرصية ف

ً
المتظاهرون صور عبد النارص جنبا

ي مواجهة واضحة مع  "هوية الوطنية الحديثة الجامعة للمرصيي   لل"عىل تمثيل القيادة العسكرية 
 
الهوية األممية "ف

ي  "التقليدية/اإلسالمية
ي إضفاء مضمون مختلف تالتر

 
نادي بها جماعة اإلخوان. كما أسهم إعادة صياغة الخطاب النارصي ف

ي  عىل مفردات العزة والكرامة واالستقالل
ي إشارة إىل استقالل القرار  الوطت 

 
ي عزل الجيش لمحمد  سياسي الف

 
المتمثل ف

ي  ي مواجهة موقف غربر
 
ية ف ي الحكم /مرسي بمساندة جماهب 

 
ه عىل أنه داعم لبقاء اإلخوان ف ، أمريكي تم تفسب  )عادىلي

2014) . 

ي 
ي الوعي  هغب  أن ،فعىل الرغم من اختالف الظرف التاريخ 

 
ي ورموز مستقرة ف

ا لمعاب  ال زالت النارصية تمثل مخزونا وفب 

. فقد لعبت هذه المفردات دورا محوريا تجاوز صياغة خطاب مناهض  ي
الجمىعي وعىل رأسها الوحدة واالستقالل الوطت 

ي تأسيس سلطة سياسية جديد ٣٠لجماعة اإلخوان قبل 
 
ة لنظام ما يونيو وانتقل إىل دعم جهود المؤسسة العسكرية ف

ي تشكيل قوام النظام السياسي والطبقة الحاكمة لنظام ما بعد يوليو 
 
 1952بعد اإلخوان، عىل غرار ما فعله الجيش ف

(Smet, 2016)القومية قد تقاطعت مع جهود -. وال شك أن هذه الجهود من جانب األطراف ذات المرجعية النارصية

وقراطية بمكوناتها المدنية والعسكرية واألمنية تأطراف أخرى د عىل إحياء  عملاخل التحالف الحاكم وأجهزة الدولة البب 

ي إطار الحرب عىل اإلرهاب، واحتواء محاوالت 
 
تحالف  الدولة األمنية، ومصادرة المجال العام، وتقويض حرية التعبب  ف

عية المنارص ل -Abdelrahman, 2014, pp. 151) الالحق عىل عزل مرسي  تعطيل المسار االنتقاىلي لإلخوان دعم الشر

154) . 

ي 
وع الهويابر االنقسامي لإلخوان المسلمي   عىل إعادة إنتاج مفردات الخطاب النارصي،  -فقد ساعد الفشل المبكر للمشر

 .  للتعددية وتجليا للسالم المجتمىعي
ا
خلقت الدولة و والذي أفسح المجال لهيمنة الصياغات القومية األكبر رحابة وتقبال

ي من خالل االستدعاء الكثيف لذكرى الحقبة الن
واعتبار أي جماعة مختلفة فكريا  ارصية حالة من االصطفاف الوطت 

ي الشهور التالية عىل يوليو
 
يونيو بمثابة لحظة  30كانت مظاهرات ف. ٢٠١٣وحركيا كخوارج عن زمرة الجماعة الوطنية ف

ي سياق "الحرب الوطنية ضد اإلرهاب" و 
 
فرض أولوية تأسيسية لتشكيل نظام قمىعي بهدف استئصال القوى اإلسالمية ف

ي وتخوين أي معارض ينشق 
وي    ج لخطاب اإلجماع واالصطفاف الوطت  السياسات األمنية، ومصادرة المجال العام، والبر

وعا متماسكا ومتجانسا للهيمنة األيديولوجية كاإلسالم السياسي أو  عن الصف. فعىل الرغم أن النارصية ال تمثل مشر
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ية  الماركسية، إال أنها تشكل جزءا أساسيا من الثقافة السياسية ومن الخيال السياسي للطبقات العمالية والوسىط الحرص 

اير  ي فبر
 
ي االنقطاع الثوري ف

 
ي مرص وهو ما ساعد القوى التقليدية عىل تجاوز اللحظة الراديكالية ف

 
 2011والريفية ف

الية واليسارية(Smet, 2014, pp. 19-21)واستعادة مقاليد األمور  ي صياغة خطاب -. وفشلت القوى الليبر
 
القومية ف

ام حقوق اإلنسان لتشكيل مسارا  ي يدور حول الحريات السياسية والمدنية، والعدالة االجتماعية، واحبر ي أو جماهب  شعتر

عية من ناحية أخرى  , Abdelrahman, 2014)ثالثا مستقال عن المؤسسة العسكرية من ناحية، وتحالف دعم الشر

pp. 165-170) .  

والعجز التام عن  ،عىل األداة األمنية إلدارة الرصاع السياسي واالجتماعي  أساسي بشكل نظام ما بعد اإلخوان غب  أن اعتماد 

ديةو تدريب كوادر وبلورة أفكار  لضمان استمرار الشحن المعنوى و  سياسات للتخفيف من وطأة األوضاع االقتصادية المبر

وع للسلطة ، يؤذن بوجود للمؤيدين وتوسيع القواعد الشعبية المساندة أزمة حكم طاحنة للطبقة السياسية. فأي مشر

ي  عىل يستند 
بر ي الحكم، وبذلك يكون االعتماد ركب  

 
عىل أدوات القهر واألجهزة  المكثفالهيمنة والقبول كأساس لالستمرار ف

 2011. فستظل األزمات الهيكلية الموروثة من عقود ما قبل (2016الدولية، )أوضاع غب  قابلة لالستدامة األمنية مؤذنا ب

 النظام االقتصادي 
 
تشكل ضغوطا هائلة عىل مسىع الطبقة الحاكمة نحو الهيمنة وعىل رأسها الخلل البنيوى الضخم ف

ان  مب  
 
ي عجز هائل ف

 
اكم الرأسماىل بسبب غياب قواعد صناعية منتجة،  والمتمثل ف المدفوعات والتجارة، وغياب البر

يبية والمالية لألهداف التنموية العادلة  .  (Ottaway, 2014) وارتفاع معدالت البطالة، وعدم مالئمة السياسات الرص 

ي بت  السلطة  ٢٥فقد أفرزت ثورة 
 
ايدة ورفعت وعي قطاعات واسعة من الشباب وأحدثت هزة عنيفة ف يناير توقعات مبر 

ي مرص عنرصا فالقائمة. 
 
كان التشابك بي   الالمساواة االقتصادية واالستبداد فيما أطلق عليه رأسمالية المحاسيب ف

ي اندالع ثورة 
 
عية من خالل الوفاء باحتياجات  يناير. فالطبقة السياسية ٢٥جوهريا ف ي حاجة الكتساب شر

 
الحاكمة ف

ي حاجة لتشكيل تحالفات اقتصادية واجتماعية لتمرير سياساتها التنموية. فال  ،المواطني   االقتصادية واالجتماعية
 
وف

ي و 
اب هويابر ي طمس هذه األسس االقتصادية والمادية لالستقطابات المجتمعية تحت احبر

 
ي يمكن االستمرار ف أيدولوحر

ي خطابها القائم عىل أولوية السياسات األمنية لمكافحة اإلرهاب
 
ولذا فيمكن أن يشكل رد  . تروج له السلطة الحاكمة ف

وخلق أرضية للتوافقات  حزبية لتشكيل تحالفاتكإطار للحركة نقطة دفع   ةواالقتصادي ةاالجتماعي لألبعاد االعتبار 

ك  ي وللعمل الجبهوى المشبر
 
 . (Soliman, 2011) ""العدالة االجتماعية ا ياقض للتنسيق ف

ي القومي  .3
 
ي والتحول ال-إمكانات تجاوز االستقطاب الثنان

 
: نماذج النقد الذان  بأمريكا الالتينية    سياسي اإلسالمي

د ستانىلي كافيل عىل أنه ال يمكن تجاوز إحباط الحلم الديمقراطي العضي عىل التحقق، واليأس من الوصول إىل وضع 
ّ
أك

 " والسىعي الحثيث فيه االنطالق من نظرة نقدية للواقع المعاش والكشف عن جوانب القصور  دون"الكمال الديمقراطي

. فالتحقق غب  المكتمل للوعد الديمقراطي قد يشكل دافعا إلعادة المحاولة (Cavell, 1994)نحو العمل عىل سدها 

ي هو عملية تقويمية وممارسة فورفض الرضوخ واالستسالم للنسق السياسي القائم بما يشوبه من نواقص. 
النقد الذابر

بقاء الكيان السياسي وفقا ألي لحفاظ عىل ا للبحث عن مخارج مبتكرة إلدارة التنوع واالختالف، بغرضجماعية 

 . طيا و مستجدات عىل الصعيدين المحىلي واإلقليمي ، إرتباطا شر ي تاريخيا بسياقات التحول والتغيب 
ارتبط النقد الذابر

ي توقيته ومنطلقاته مع 
 
مفصلية، وما يصاحبها من أزمات بنيوية يمر بها المجتمع  يةإنتقال مراحلتالزميا، وعادة ما تزامن ف

إما  فتجد القوى السياسية نفسها أما خيارين . ككل، أو تتعرض لها حركة أو جماعة بعينها من جماعاته السياسية الفاعلة

ي وتقييمها وتقويمها لبدء
ي قدما بطريقة ارتجالية، وإما التخطيط للمستقبل بالرجوع ألخطاء الماض 

 مرحلة جديدة.  المض 

الفاعل السياسي بسوء األداء ومقاربته بالتوقعات المأمولة منطلقا أساسيا للشعور بالمسئولية إزاء /يعد إدراك الكيانولذا 

وع ومآالت  اتتطور  ي مراجعات فكرية نقدية األحداث وخلق الدافع للشر
 
النقدية . وتبدأ المراجعات (Aguilar, 1968). ف

ي وربطها 
باألهداف والقيم الحاكمة للسلوك الستجالء مواضع الخطأ لمجمل مواقف بسياقها و باستدعاء ذاكرة الماض 

ات واستخالص الدروس  اتيجياته، وهو ما يساعد عىل امتصاص الصدمات وتراكم الخبر التنظيم السياسي ومنطلقاته واسبر

ي المستقبل إذ
 
فيمكن النظر إىل المسار  . ا ما تم إعادة إنتاج ذات المواقف القديمةالمستفادة لتجنب ذات األخطاء ف
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بة قاصمة إلطار  2013يوليو  3السياسي الذي بدأ مع لحظة  يناير.  25باعتباره أحد االحتماالت الممكنة وإن شكل رص 

ي طياته قوة دافعة لالستمرار بعد الوقوف عند محطات لمراجعتها دون االنزواء
 
ي ركن المظلومية  فكل إخفاق يحمل ف

 
ف

ي البحث عن مخارج وحلول لتخىط الوضع المتأزم. 
 
 واالنهزامية والذي يقتل روح المبادرة ف

ي طرحتها هذه 
ي سياقات مشابهة وبالبحث عن األسس المعيارية الكامنة وراء البدائل التر

 
وباستلهام تجارب تاريخية ف

النظم العسكرية السلطوية بعمليات تاريخية لمراجعات  وسقوطالنماذج، ارتبط التحول الديمقراطي بأمريكا الالتينة 

الحزبية، وتوسيع قواعدها الشعبية، وفتح أفق جديدة للتعاون مع أطياف  نظمها فكرية لقوى اليسارإلعادة تأسيس 

ي بي   محوري اليمي   
ي التاريخ  عات اواليسار وحبرّ  -سياسية ومجتمعية عىل نحو تجاوز االستقطاب األيدولوحر لتوافقية  الب  

. تصاعدت حدة االنشقاقات داخل معسكر اليساريي   مع لحظة الحسم لالختيار بي   الذاكرة  مع المنافسي   السياسيي  

اكي من ناحية، وبي   سياق و لوصول للسلطة للعنف ا لتوظيف أدواتالتاريخية اللينية الهادفة 
تحقيق الحلم االشبر

ورة إحداث مراجعات فكري ي التوجهات السياسية والمستويات الحركية وتحوالت ة ونظرية اجتماعي متحول يفرض رص 
 
 ف

ى إزاء من ناحية أخرى . وتمخض الجدل الفكري داخل المعسكر الماركسي عن إعالن القوى اليسارية مسئوليتها الكبر

ي شكلت دافعا قويا لتدخل المؤسسة العسكرية وإ
قامة إحداث استقطابات مجتمعية حادة إبان حقبة الخمسينيات والتر

ي الستينيات والسبعينيات
 
ي أمريكا الالتينية ف

 
دافعا  إدراك القوة اليسارية ألخطائها التاريخية شكل . نظم سلطوية ف

 " اكي
وع "التجديد االشبر ي والخروج بمشر

ي مراجعات سياسية ونظرية للنقد الذابر
 
 . Socialist Renovationلالنغماس ف

(Garretón, 1989) .   

ي لليسار وما تمخض عنها من متخيالت اجتماعية جديدة بقدرة قيادات سياسية وفكرية 
فقد ارتبطت عمليات النقد الذابر

اف مستقبل سياسي  عىل جذب قطاعات واسعة من الشعب لطرح بدائل للتخلص من الحكم العسكري السلطوي واستشر

ذهت  داخل التيار اليساري التجديدي يهدف إىل إحداث أكبر مرونة. فقد كان الخيال السياسي محركا رئيسا لكل نشاط 

: لمزيد من التفاصيل انظر )تغيب  مجتمىعي وسياسي منطلقا من مراجعة مجموعة القيم المستقرة لأليدولوجية اليسارية 

(Taylor, 1972, pp. 191-195) (Aletta J. Norval , 2007, pp. 15,16)  فأعاد اليسار تعريف الديمقراطية كإطار

ي الحراك 
 
ي خيار إما الحفاظ عىل قواعده االجتماعية الراغبة ف

 
ك والتوافق بعد أن وجد اليسار نفسه ف للتعايش المشبر

وي أو احتواء المطالب الشعبية خارج األطر المؤسسية التمثيلية بما ينطوى عليه من مخاطر استمرار الحكم السلط

قوض أسس يمن المشاركة الشعبية و  وضع سياسي يحد لضمان االستقرار السياسي بما يحمله هذا الخيار من إفراز 

  (Garretón, 1989, pp. 8,9,15,16) (Roberts, 1998, pp. 7-9) الرصاعات الطبقية بالمجتمع

اكية" أوالفاشية" وإنما بي   استمرار "الديكتاتورية العسكرية" 
ي أمام المعسكر اليساري بي   "االشبر

فلم يكن االختيار التاريخ 

ة الذاتية تحت الحكم العسكري إىل إعادة  ي وتحليل الخبر
ي    ح الماض  أوالتأسيس "لديمقراطية سياسية". فأدت عمليات تشر

اكي التقليدي 
ي مرشدا للممارسات السياسية الالحقة. فلم صياغة النموذج االشبر للحركة السياسية وطرح بديل أيديولوحر

ي 
 
اتيجية سياسية محددة، وإنما انطوى عىل تحوالت أيديولوجية وثقافية ف اما بخطة أو اسبر اكي البر 

يشكل التجديد االشبر

ي  -1الستينيات:  منذ ستة عنارص شكلت األساس الفكري لحركة اليسار 
 
اتيجيات إعادة النظر ف  العنف الثوري كأحد اسبر

 ، إحالل اإليمان بقيم الديمقراطية الراديكالية  -3تقييم أداء اليسار ومسئوليته إّبان الحكم العسكري،  -2العمل السياسي

اكية واألسس الثورية للماركسية م رد االعتبار للبعد السياس الديمقراطي واالهتما -4اللينينية، -محل الراديكالية االشبر

ي وضمان استقالل  -5بالحريات، 
وإعادة ترتيب العالقة بي   السياسة )موقع الطبقات، والدولة، والحزب( والمجتمع المدب 

 ، ي كونها وسيلة عالمية  -6األخب 
 
 التخىلي عن الحتمية االقتصادية وإعطاء مضمون جوهري للثورة بإعادة النظر ف

ً
ا وأخب 

 ,Garretón, 1989) خصوصية السياقات السياسية واالجتماعية المتباينةللوصول للسلطة السياسية ورد االعتبار ل

pp. 11-14) . 

ي رسم مسارات ومآالت عملية التعلم. فقد لعبت قيادات 
 
ي الستينيات دورا ف

 
ات واألزمات التاريخية ف ولذا لعبت الخبر

اتيجية،  ي صياغة التوجهات االسبر
 
ويال دورا ف ازيل والمكسيك وفيب   ي تشيىلي وأوروجواي والبر

 
األحزاب والحركات اليسارية ف
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ام الصارم وإضفاء محتوى اجتماعي عىل العملية الديمق راطية، وخلق أسس مادية جديدة لالستقطاب تنأى عن االلبر 

عىل حقوق الملكية وردها  بالعقيدة الثورية اللينينية. ركزت قيادات هذه األحزاب عىل العدالة االجتماعية ومنازعة السلطة

الية إىل اإلطار األوسع لسياسات الدولة االقتصادية وانحيازاتها الطبقية واآلثار االجتماعي  Harvey)ة لسياسات النيوليبر

2003) . 

بعدم وجود كتلة إسالمية أو ثورية متجانسة، إال أنه يمكن لبعض التنظيمات والتيارات السياسية بمرص  التسليمومع 

ي أعقبت 
ي أدت إىل مأزق ما بعد  ٢٥استلهام تجربة المراجعات اليسارية واالستفادة من متوالية األخطاء التر

 ٣يناير والتر

من تضييق للحريات ومصادرة المجال العام من خالل طرح أسئلة جوهرية تتمحور حول رؤية الذات  نجم عنها يوليو وما 

واآلخر، وتقييم األداء وردود األفعال والتفاعالت مع مختلف القوى السياسية. وذلك بهدف وضع رؤية للعمل المستقبىلي 

اح آليات وأولويات للحركة وتقييم مدى مواءمتها مع والكشف عن مكامن القوة إلصقالها ونقاط القصور ل تصويبها، واقبر

وط  الواقع، وبحث إمكانية التنسيق أوإقامة تحالفات مع القوى األخرى.  شر

ي بتفكيك 
للفرص السياسية إىل سلسلة من األفعال وردود األفعال وإعادة النظر إىل  الفواعلتبدأ عمليات النقد الذابر

ي العملية أوال  1: أفسحه الزخم الثوري من فرص تم إهدارها وفقا لمحكي   رئيسيي   السياق السياسي وما 
 
: موقع الدين ف

سيولة األطر الحاكمة للمطالب الثورية وقدرة القوى الثورية عىل تعبئة  ثانيا: السياسية والموقف من القوى اإلسالمية. 

ي التحركات السياسية واستجالء كيف تم إعادة رسم الموارد التنظيمية. وتساعد هذه العملية الذهنية عىل إعادة ال
 
نظر ف

خطوط المواجهة واالنتقال تدريجيا من الجبهة المناوئة للطبقة السياسية الحاكمة إىل االنحياز لجبهة الفلول والمؤسسة 

   معارضة. لل تكتلالعسكرية وتضييق مساحات الحركة وهامش المناورة أمام أي 

 اإلسالميةالموقف من الدين والقوى  .أ 

ي لإلخوان إلجراء أي مراجعات فكرية حيث تشددت أغلب القواعد 
ي ظل المنعطف التاريخ 

 
هناك صعوبات بالغة ف

ي عصفت بالتنظيم منذ مذبحة رابعة 
ي االجتماعية واتخذت مواقف أكبر محافظة بعد األحداث السياسية التر

 
 أغسطس ف

سة ضد الصفوف األوىل للت 2013 غب  أن التسليم بضعف احتماالت خوض تنظيم اإلخوان . نظيموحملة االعتقاالت الشر

عية دولة ما بعد  المسلمي   أي مراجعات فكرية، ال يمكنه إخفاء واقع سياسي يؤكد  أن الدين هو عنرص مؤسس لشر

ون نفاذ االستقالل، وأداة الطبقة السياسية الستدامة السيطرة االجتماعية وإعادة إنتاج تحالفاتها المحافظة والحيلولة د

وع لجماعة دينية للهيمنة المجتمعية ي للخروج من المأزق الراهن تحديد الموقف  2. مشر
الدين وعالقته  من ويقتض 

ي إمكانات التنسيق أو التحالف مع قوى إسالمية أخرى مناهضة لجماعة اإلخوان 
 
، Hinnebusch)بالسياسة والبحث ف

2014) . 

التنظيمات المدنية إىل طمس التنويعات الواسعة داخل التيار اإلسالمي ذات الرؤى المختلفة للعالقة بي   فقد عمدت 

تحالف أوالالتنسيق  عىل نحو أعاقالتيار المرصي وحزب مرص القوية تجاه  نظرة الريبة والشك تالدين والدولة. فقد غلب

ي مقومات قيادات هذه التيارات للض هما،مع
 
ية لخلق أسس غب  هوياتية دون التدقيق ف غط والتأثب  عىل قواعدها الجماهب 

كة للحوار مع القوى المدنية.   (Bayat ،2013) (Sami Zemni, 2012, p. 3)للرصاع االجتماعي وإيجاد مساحات مشبر

ي . 
ي  فعند أخذ موقف من حركة سياسية ينبىع  اتيخر وعها السياسي واالجتماعي لتحديد الموقف االسبر ي    ح طبيعة مشر تشر

كة دون عقد تحالفات وذلك لمواجهة عد ي حدود وإمكانات التنسيق معها حول قضايا مشبر
 
ك و إزائها؛ أي البحث ف مشبر

اغمة ذات أساس أيديولخر . فال يمكن التعامل مع التيار اإلسالمي عىل أنه كتلة متجانسة ومتنبتوسيع هامش المناورة ضده

                                                             
ي تم الحصول عليها من المقابالت شبه المقننة مع أعضاء األحزاب والتيارات  1

ي من تصنيف اإلجابات الت 
تم استخالص موضوعات النقد الذات 

 السياسية. 
ي  2

ي ظل استخدام األزهر كذراع ديت 
ي    ع، وف  يعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس للتشر ي ظل النص الدستوري الذي يقرر بأن الشر

يضمن احتكار الدولة  ف 

 . ي
 تفسير وتأويل النص الديت 
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إسالمية يمكنها التخفيف من حدة ومرجعية متماسك حاكم لتحركاته السياسية. فهناك قوى سياسية تنطلق من قيم 

، وطرح أولويات أخرى تتجاوز إهدار الفرص المتتاىلي  ي
االنقسامات العدائية األيدولوجية لإلسالم السياسي والرصاع الهويابر

 ة وجغرافية للرصاعات المجتمعية. بخلق أسس مادية اقتصادي

ي كش  -رئيس المكتب السياسي لحزب مرص القوية –(2015)شكري، فقد أكد الدكتور أحمد شكري 
 
عىل جهود الحزب ف

ي وتجاوز اإلستقطاب اإلسالمي 
ي ومحاولة خلق أسس جديدة للرصاع-حلقة الخالف الهويابر

إىل الدفع  . يسىع الحزبالعلماب 

ي اتجاه مسار 
 
ديمقراطي والوصول إىل توفيقات مجتمعية بشأن السياسات التنموية وتخصيص موارد الموازنة وذلك من  ف

  : عسكرة الدولة. فأشار شكري أنالتنديد بأوضاع خالل إثارة قضايا العدالة اإلجتماعية ومكافحة الفساد، و 

اكة وطنية ل ... فمع "الحزب يسىع باألساس إىل إحداث شر ك ومقاومة االستبداد، ودعم المسار الديمقراطي لعمل المشبر

الظروف الضاغطة انضم إلينا التيار المرصي وهناك مسارات للتواصل والحوار مع أحزاب الوسط والبناء والتنمية وتم 

كة معها،  عية  ها باانسحأدت إىل خلق مساحات مشبر ودة للتنسيق وهناك استجابات محد ]...... [من تحالف دعم الشر

ائح  ي المستقبل، باإلضافة إىل سىعي الحزب الجتذاب شر
 
مع قوى يسارية إزاء قضايا محددة يمكن العمل عىل زيادتها ف

اكم وتحدد قواعد اللعبة السياسية  ."مستقبال  الشباب وخلق مساحات آمنة للمشاركة السلمية من شأنها أن تبر

ي العمل عىل  -رئيس وحدة االتصال السياسي بحزب مرص القوية-وأضاف محمد المهندس
 
أن الحزب يقوم بدور محوري ف

ن يدور حول إعادة تعريف سياسات الهوية والحريات "تجاوز مخاوف التيار المدب  وذلك من خالل  طرح فكري عاقل ومبر 

الدفع مواقف الحزب الثابتة تجاوز شكوك التيارات المدنية و فيمكن مع تراكم  . ]العملية[من خالل الممارسات  الدينية

  (2015)المهندس، تقبلها للخلفية المحافظة للحزب كأحد موارد القبول والمصداقية بي   قواعده االجتماعية."  نحو 

ي دول أمريكا الالتينية أن تشكل 
 
اء تجارب الهوت التحرير ف نقطة انطالق ملهمة لمختلف القوى السياسية ويمكن لبر

بمرص بمختلف تنويعاتها فيما يتعلق بمهام إعادة تعريف عالقة الدين بالمجتمع بوجه عام وبالسياسة عىل وجه 

ي مع انبثاق الجناح التقدمي داخل الكنيسة الكاثوليكية
ولعب  ،الخصوص. فقد تقاطعت المراجعات الفكرية لليسار الالتيت 

ي تنمية روح االبتكار والتجديد وتجاوز االحباط واالنهزام وخلق آفاق سياسية الخيال ا
 
لسياسي لكل منهما دورا محوريا ف

جديدة. فقد نسقت حركة الهوت التحرير مع الحركات اليسارية للوصول إىل مجموعة من األهداف السياسية 

ي 
كة والتر ي انطالقا من محد خلقتواالجتماعية المشبر

ر
، مساحات للتالف  ناالبقاء عىل مسافة ممع دات اإليمان المسيخي

ي بي   التقليديةالمحدد لتحركات اليسار السياسي الرصاعي -الفكر الماركسي 
ي  تخىطي التقسيم الثنابئ

 
-. فقد نجح كالهما ف

ت المعارص والتأكيد عىل أن ليس كل ما هو جديد يشكل قطيعة جذرية مع القديم، وليس كل ما هو تقليدي هو تكرار لذا

ي 
 
وع "ثقاف وع الذي تبنته حركة الهوت التحريرهو باألساس مشر ي والروحي  -األشياء.  فالمشر

 
" يهدف إىل البناء الثقاف روحي

ي أكبر رحابة. 
 لإلنسان وإعادة تفسب  الكتاب المقدس من خالل محنة الفقراء ومن منظور عقدي إنساب 

ي عام 
 
ي أمريكا الجنوبية ف

 
ي  مع 1968وبدأ الهوت التحرير ف

 
ي لدول أمريكا الالتينية الذي اجتمع ف

مؤتمر األساقفة الثاب 

كانت الفكرة من وراء المؤتمر هي إعادة تأويل الكتاب المقدس والكفاح من أجل الفقراء والعدالة   3. ميديلي   بكولومبيا 

                                                             
لم يكن دخول أنصار الهوت التحرير الساحة السياسية أمرا ميشا خاليا من العقبات، فقد تنامت اتجاهات فكرية آنذاك لفحص أسس العالقة  3

شطة بير  الدين والسياسة. وانقسمت الكنيسة الكاثوليكية بير  تيار فكري تقليدي يؤيد الفصل التام ويدعو إىل تركز األنشطة الكنسية حول األن

ي جوهره عىل بعد سياسي مالخ
ن دمية والرعوية وبث الروح التشاركية والتضامنية كسبيل للخالص الفردي، وتيار آخر تقدمي يرى أن الدين ينطوى ف 

اتها عىل ي والسياسي لها مآالتها وتأثير
عية عىل بعض النضاالت وتجريم أخرى، فهناك عالقة تفاعلية بير  المجالير  الديت  ل مجم خالل إصباغه الشر

ات والتفاعالت والرصاعات المجتمعية.  لم ينشأ الجناح التقدم لحركة الهوت التحرير من فراغ بل نتاج الستقطاب فكري أسفر عن خلق فالتغير
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ي  ،االجتماعية
ام التاريخ  ي كش االلبر 

 
فة السكون والخنوع التقليدي لثقا -حيث نجح نضال الكنائس المحلية بالقارة ف

ام الكنيسة ببشارة "اإلنجيل للفقراء"   4للكنيسة الكاثوليكية  من البر 
ً
ودفعها نحو التحرك تجاه الناس والواقع انطالقا

ورة االرتقاء بأوضاع اإلنسان عبر ثالث  وع فكري يتمحور حول رص  د مؤتمر ميديلي   عىل صياغة مشر
ّ
والمقهورين. وعليه أك

. آليات محورية  الجماهب   وعي   . فتم التأكيد عىل محورية التغيب  المجتمىعي من خالل إيقاظ. التحرر.. المشاركة""الوعي

ي األخذ عىل عاتقهم مسئوليات 
دي األوضاع الواقعية المجتمعية األمر الذي يقتض  المدنية  تحسي   أوضاعهمببر

الفرد كفاعل وصانع للتاري    خ إلحداث  ومشاركةنانية الطغاة، أأنفسهم من القهر و  لتحريروالسياسية، ومساعدة األفراد 

 . (M.Bell, 2000, pp. 2-7)النظم االستبدادية  والتخلص منالتطور االجتماعي المنشود 

ازيل وأوروجواي خطة للعمل تهدف ي تشيىلي وكولومبيا والبر
 
 إىل:  فإّبان حقبة السبعينيات وضعت الكنيسة الكاثوليكية ف

-  ، ي
 توفب  مساحات آمنة داخل التنظيمات الكنسية لألحزاب السياسية ومساعدتها عىل إعادة البناء الذابر

- ،  مد الجسور وإقامة الروابط مع جماعات المقهورين من المزارعي   والفالحي  

 عقد ندوات لنشر الوعي وإدانة ممارسات النظم العسكرية، -

 بقة السياسية الحاكمة،كش احتكار تفسب  اإلنجيل لصالح الط -

 جذري مع الوضع القائم،-تقديم تعرف جديد للتنمية كانقطاع راديكاىلي  -

ية والخدمة التقليدية إىل  ي األنشطة الخب 
 
إعادة تعريف الفقر ليس باعتباره ظرف أو حالة فردية يمكن تجاوزها بالتوسع ف

، ه كخطيئة بنيوية للنظام الرأسماىلي  تصب 

كة للنظام الرعوي الكنسي لخلق هوية جماعية للنضال السياسي ضد النظم االستفادة من المساحات  - المشبر

 (M.Bell ،2000 ،pp. 7-9) العسكرية. 

ي والتطلع إىل تخيل ما 
ي ذاكرة الماض 

 
يمكن للقوى اإلسالمية استلهام تجربة إعادة تأويل النص المقدس لتجاوز اإلغراق ف

ليه البعض "الحداثة البديلة"، وإدراك فشل الطموحات الطوباوية وصعوبة تكييفها مع الواقع السياسي أطلق ع

ي القائم اتيخر ي حاجة إىل حركة فكرية تهدف إىل مراجعة . واالجتماعي المعاش وحتر الجيوسبر
 
موقع  فالقوى اإلسالمية ف

ي البناء الفكري والعقدي للحركات اإلسالمية م
 
يعة اإلسالمية مع السلطة والحكم ف ن ناحية، وإعادة تعريف أصول الشر

كب   عىل قيم العدل والمساواة والتعددية من ناحية أخرى. 
 البر

أن االختالفات األولية حول تعريف الثورة  (Anon.، 2016)فقد أكد عضو المكتب السياسي بحزب البناء والتنمية 

تحديد الفواعل المنوط بها رسم سيناريوهات للمستقبل وضعت البذور األوىل لالنقسامات والموقف من الدولة، و 

ناهيك عن عدم جاهزية جميع القوى السياسية للحظة الثورية وما يستتبعها من  . السياسية والرصاعات األيدلوجية

،"مسئوليات،  عة االستعالئية وغلبة منطق انتهاز الفرصة السانحة كمنطق حاكم لحركة اإلسالميي   التيارات  تجاه والب  

ي المجتمع عىل غرار القوى اإلسالمية
 
فال يمتلك التيار اإلسالمي بتنويعاته ". المدنية باعتبارها غب  قادرة عىل التمدد ف

                                                             

ي الحياة اليومية لألفراد، وا
، وكش الطابع النخبوي للكنيسة الكاثوليكية واالنغماس ف  ي للرصاع بير  معسكري المحافظير  والتقدميير 

 عد عنلبجبهت 

كير  عىل أبعاد تحرر اإلنسان من واقع ظالم، وحث األفراد وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم 
، والي  كير  عىل الجانب الروحي

ي الي 
 المسلوبة. اإلفراط ف 

ي دولة ما بعد االستقالل بأمريكا الالتينية باستث 4
ي ف 
ي والخطاب األخالف 

ي سيطرت لقرابة أربعة عقود عىل المجال الديت 
ناء النشأة العلمانية للكنيسة الت 

ويال وبوينس آيرس.  ي أوروجواي وفيي  
 ودولة ما بعد االستقالل ف 
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وع" ظومة ننتيجة للخلط بي   المنطق الحاكم لفكر التنظيم "كم األمور  مع بالقطعة يتعاملبل  محدد، سياسي  رؤية ومشر

ي رؤية  تعددية  سقاطه عىل الدولةإمنضبطة" ومحاولة ة و صارم
ي تقتض 

استيعاب جملة المكونات األخرى  ]تضمن[والتر

  : للمجتمع." وأضاف أن

وز  صعوبة هناك" وع إلصالح  خارج فكرة لبر الصندوق لغياب المقومات الالزمة إلحداث مراجعات فكرية وصياغة مشر

ي ظل القبضة األمنية المنظومة الفقهية
 
غب  أن الحزب يحاول " للجماعات اإلسالمية والتهديد المستمر للقواعد الشعبية ف

ي اتجاه 
 
ي موقع الهوية مع ازدياد "الدفع ف

 
ي نقدي بإعادة النظر ف ي  القناعات تطوير خطاب استيعابر

 
ة ضوء ف  الواقعية الخبر

ي .... مرص  مستقبل صياغة عىل واحد  فصيل استحواذ  بصعوبة
كات حول اتفاق هناك كوني أن يمكن المستقبل فف   المشبر

يعة مختلفة نظرة من انطالقا  ي  اإلسالمية للشر
وتتجه نحو اإلعالء  الجنائية القواني    وجملة الحدود  تتعدى وأن بد  ال  التر

وع صياغةو من قيم العدل والمساواة والحرية كجش للتواصل مع التيارات األخرى  المواطنة،  عىل يقوم ديمقراطي  مشر

كب   عىل روح و  مدنية متعددة األديان،وبناء دولة 
تعريف الهوية اإلسالمية كهوية جامعة لجملة القيم اإلنسانية، والبر

يعة اإلسالمية  ". الشر

ي مرحلة ما بعد 
 
-inclusion)االعتدال -فشل فرضية اإلدماج 2013يوليو  3أثبت ما آل إليه الواقع السياسي ف

moderation thesis)  ي
ضت وجود عالقة خطيةللقوى اإلسالمية، والتر  التوجه السلوكي للتيار اإلسالمي  آلية- افبر

بي  

ي عملية سياسية تعددية
 
ي ظل . نحو االعتدال وإدماجه ف

ي التطبيق عىل الحالة المرصية، فف 
 
اض إفالسه ف فأثبت هذا االفبر

ة، قررت الجماعة التوجه وجود حوافز بنيوية تدفع نحو الوسطية واالعتدال بعد وصول مرشح جماعة اإلخوان إىل السلط

وهل المقصود  االعتدال ماهية: نحو أقض اليمي   بالتحالف مع قوى إسالمية محافظة عىل نحو أثار عدة تساؤالت حول

ي 
 
ي السلوك أم ف

 
ماتاألسس اعتدال ف ي للوصول إىل  األيدولوجية والتوجهات الفكرية؟ وما هي ميكانب  

التسلسل العمليابر

؟ -م هذه العمليات عىل مستوى فردي أم تنظيمي أوضاع االعتدال؟ وهل تت ي جماعي
 
ورة البدء ف ي اتجاه رص 

 
وهو ما دفع ف

, Schwedler, 2011) : انظر  اإلدماج-االعتدال فرضية حول للمزيد )مرجعات فكرية للتوصل إىل إجابات لهذه األسئلة 

pp. 347-350) (Ashour, 2009, p. 205) (Bayat, 2007, pp. 11, 320) . ة ة القصب 
ي الفبر

 
كب   القوى اإلسالمية ف

فبر

ي القائم عىل إقصاء األغيا( 2013يونيو -2012يونيو )لحكم اإلخوان المسلمي   
ر، أعاد إنتاج األطر عىل الفرز الهويابر

ي خلق حالة من الجدل العام بي   الجماعات 
 
االنقسامية للهوية وعالقة الدين بالسياسة عىل نحو عقيم لم يسهم ف

يوتحوالت وهي حالة منشئة ألسس ، المتصارعة ي تاري    خ االجتماع البشر
 
 . مجتمعية ومؤسسية جديدة ف

 األطر الحاكمة للمطالب الثورية وقدرة القوى الثورية عىل تعبئة الموارد التنظيمية  .ب

ي خضم الزخم الثوري بدءا من 
 
ي حملت إطار "يسقط يسقط حكم العسكر" ف

كانت األحداث االحتجاجية بالشارع التر

ل  ،حركة الشارع آنذاك كافية لالستثمار فيها إليجاد قواعد مجتمعية أكبر وعيا ونضاال رغم تراجع  2011أواخر 
ّ
وهو ما شك

. غب  أن الذي أسس لحكم المجلس العسكري عقب تنخي مبارك نقلة نوعية من شعار "الجيش والشعب ايد واحدة"

، ولم  معظم القوى الثورية تبنت اإلطار ألغراض مؤقتة تتعلق بالتملل من انحياز المؤسسة العسكرية لإلخوان المسلمي  

ة تعبوى إلزاحة العسكريي   من المواقع السياسية وتوسيع هامش المناورة يكن الهدف األصيل صياغ وع جماهب  ة مشر

ية ضد الحكم العسكري وتأسيس طبقة سياسية جديدة. ومن جانبهم قام اإلخوان باستغالل  معهم ببناء حركة جماهب 

ة عملية االنتقال السلمي للسلطة، واستكمال خطته م للوصول للسلطة، والنفاذ إىل أجهزة مفردات هذا اإلطار لإلشاع بوتب 

الدولة ومحاولة السيطرة الهادئة التدريجية عليها عبر اآلليات االنتخابية، باعتبارهم القوة السياسية ذات القواعد 

ي قواعد اللعبة االنتخابية. فأشار خالد عىل 
 
مرشح الرئاسة األسبق وعضو المكتب  (2016 ,عىلي )التنظيمية األكبر تمرسا ف

إىل أن التحول من إطار "عيش حرية عدالة اجتماعية" إىل "يسقط  -السياسي بحزب العيش والحرية )تحت التأسيس(

ي ظل تركب   اإلخوان والمؤسسة العسكرية عىل 
 
يسقط حكم العسكر" أعاد مسألة الدولة إىل جوهر الرصاعات السياسية ف

ال عملية التحول ي طرح حلول جذرية  اخبر 
 
اع، وفشل القوى الثورية ف ي اإلجراءات االنتخابية وصناديق االقبر

 
السياسي ف

اف عىل االنتخابات، أو صياغة سياسات اجتماعية أكبر تقدمية. وأضاف أنه "مع انبطاح  كتشكيل حكومة مستقلة لإلشر
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ي 
 
ي د 2013يوليو  3القوى الثورية حتر بعد اتضاح األمور ف

 
اك ف ائرة الدم برزت تناقضات خطاب الثورة وفقدت واالشبر

." ]التيارات الثورية[  أي مصداقية للعمل بشكل مستقل, األمر الذي أدى إىل تراجعها من المشهد السياسي

ية واسعة هو أحد مالمح الضعف البنيوي للثورة وهو ما حال دون  ي الراسخ ذو قواعد جماهب  فكان غياب التنظيم الحزبر

وع سياسي قادر عىل التنافس عىل مواقع تعبئة طاقات مجت ي إىل مشر معية لتحويل طاقات االنتفاض واالحتجاج الشعتر

 الوضع التساومي لمعارضة مستقلة، ومزاحمة القوى المعارضة المهادنة للطبقة 
السلطة وتشكيل قوامها، وتحسي  

د محمد هواري السياسية التقليدية، وخلق دوافع جديدة لكسب المتعاطفي   مع مطالب الثورة ا
ّ
 ,هواري)لرئيسية. فأك

ي  -عضو الحزب المرصي الديمقراطي سابقا والدستور حاليا- (2016 عىل معوقات تطوير أبنية حزبية ذات ظهب  شعتر

ي ظل افتقار  واسع
 
الرصاعات األحزاب السياسية الناشئة إىل أي أسس أيدولوجية للتمايز بينها وهو ما جعل معظم  ف

الحزبية داخلية حول مسائل تنظيمية غب  مسيسة. فلم تستطع األحزاب الوليدة تطوير برامج قادرة عىل النفاذ لثنايا 

ي مرص  وتدريب وتجنيد قواعد شبابية.  ،وابتكار حلول وفقا لتطورات األحداث ،المجتمع
 
"فجميع خناقات األحزاب ف

الخناقة جوه ومش عارفي   يخرجوا براها...وتحولت أمانات األحزاب بالمحافظات إىل مجرد أبنية  ]... [خناقات تنظيمية 

مستنيي   حاجة تحصل من براهم كموقف وعاجزة عن المبادرة بالفعل.. فليس لها رؤية أو أهداف محددة..  ]غب  وظيفية[

ي التصديق وإقرا
 
طة ثم تبدأ األحزاب ف فتحولت األحزاب إىل نوادي للنقاش ر المواقف." نقابة األطباء ضد بطش جهاز الشر

ي االنشغال بتدافع األحداث دون االهتمام بوضع رؤية حول األسس والغايات واألدوات
 
وأوضح عضو  . مع االستغراق ف

ة السياسية لألحزاب والتيار  (Anon. ،2016)بالمكتب السياسي لحزب الوسط  ات الوليدة أدى إىل ارتباك أن غياب الخبر

كة.  ي عقد التحالفات السياسية والتنسيق حول القضايا المشبر
 
ة األحداث وتراكماتها المتالحقة ف فضال عن أن تسارع وتب 

د عمليات صنع القرار 
ِّ
"  أعاق إنشاء هيئة استشارية ووحدات بحثية لتحديد مرجعية توضح معالم الطريق وترش السياسي

الرجوع إليها كمعايب  للحكم عىل الممارسات السياسية .. وهناك حاجة لمعاونة بعض األكاديميي    فمفيش مسطرة يمكن

ي إطار تجارب دول أخرى.. فهناك فرصة اآلن لطرح األسئلة الصعبة والبحث 
 
ي ف لوضع خطة عمل مستقبلية للعمل الحزبر

 عن إجابات أكبر نضوجا."

ة مع األجهزة األمنية  ومن ناحية أخرى، حال تركب   القوى الثورية بشكل حرصي عىل األداة االحتجاجية والمواجهة المباشر

ي    ح الظروف المحيطة،  كب   عىل تشر
وإدراك واقىعي لحدود الخطوة واالستدعاء الدائم لذاكرة "ميدان التحرير" دون البر

اتيجيات ت والمطالب، السياسية، وترتيب التحالفات وصياغة الشعارا فقد  األسس.  وفقا لهذهوتطوير األدوات واالسبر

ي خلق سلسلة من التفاعالت السياسية واالجتماعية واندالع حركة شعبية واسعة النطاق 
 
نجحت السياسات االحتجاجية ف

دة تماشيا غب  أنها عجزت عن التأثب  عىل مجريات األحداث بشكل مستدام، كما عجزت عن صياغة وخلق مطالب جدي

ي هذا الصدد، أشار المهندس
 
ي سياق الفرص السياسية. وف

 
ات ف بأنه ال بد من  (2015المهندس، ) مع السيولة والتغب 

كب   عىل رفع الوعي المجتمىعي بحدود الهزيمة الحالية للتيارات الديمقراطية بخلفياتها األيدولوجية المختلفة وبحث 
البر

كب   عىل تبادل االتهامات ورفع شعارات جوفاء مثل "المقاومة" وعدم االستفادة من أخطاء إمكا
نيات تجاوزها بدال من البر

ات سياسية جوهرية ورفض آليات التنظيم وقيم الحوار  ي باعتبار السياسات االحتجاجية األداة المثىل إلحداث تغيب 
الماض 

ي  (2016هواري، ) والتفاوض. وأضاف هواري
 
أن "الثوريي   تحولوا إىل جزر منعزلة، فتحول الميدان إىل ترس مغروس ف

ي النقاء وأن أي انفتاح عىل حلول توافقية أو تفاوضية هو فساد." فنجاح أي 
دماغ الناس بحيث إن الحلول الجذرية تعت 

اتيجية احتجاجية مرهون بالقدرة عىل ائح مجتمعية واسعة، اسبر وذلك التخاذ  استشعار نبض وتوجهات ورغبات شر

اتيجية تتعلق بتوقيت التحرك وتطوير األدوات وإمكانات التصعيد أو الهدنة  .   قرارات اسبر

ي أكبر المنعطفات حسما عن رسم سيناريو للتغيب  وتنفيذه لتأسيس سلطة سياسية وهو ما 
 
فقد عجزت القوى الثورية ف

ي تشكيلها وتحديد استجابتها لمسارات أفسح الم
 
اق التنظيمات الثورية وللعب دور مركزي ف جال ألجهزة الدولة الخبر

األحداث. واختلطت أوراق اللعبة السياسية مع تحويل معركة الثورة إىل الساحات االنتخابية وتم إعادة تأطب  المطالب 

تحت شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" إىل إطار يسىع إىل  المجتمعية من إطار مناهض للقوى األوليجاركية التقليدية
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. ومع منعطف   من حكم اإلخوان المسلمي  
ً
ي –يونيو، لجأت القوى المدنية  30إستعادة أوضاع االستقرار خوفا

 
متمثلة ف

ي و 
الية حزب سياسي وحركة سياسية وثورية وجميعها ذات أيدلوجيات ليبر   35ضمت ما يقرب من التر جبهة اإلنقاذ الوطت 

ي إىل تحكيم  -ويسارية
الثورة من أجنحة الدولة والقوى القديمة وعىل رأسها المجلس العسكري لحسم المعركة  مناهض 

لصالحها وبالوكالة عنها. وعند هذه النقطة الزمنية، تجاوزت الطبقة السياسية التقليدية أزمة الهيمنة مع احتكام القوى 

فلم يعد الهدف إصالح . ة المرصية لتشكيل توازن قوة مضاد لجماعة اإلخوانالمدنية للمؤسسة العسكرية كممثل للدول

ي طياته إطارا 
 
ي يحمل ف اتيخر ي تحرك اسبر

 
الدولة ومؤسساتها وإنما السىعي الستعادة ما تم هدمه منها منذ تنخي مبارك، ف

 . تجديديا لبنية وعالقات القوة التقليدية

ي خلق جبهة ثالثة للو 
 
اكم ف رصاع ضد بقايا نظام مبارك وضد اإلخوان بإمكانها فتح أفق سياسي جديد أدى الفشل المبر

وتغيب  قواعد اللعبة التاريخية الصفرية للرصاع بي   الدولة واإلخوان، إىل بزوغ الجيش كبديل وحيد لحسم رصاع الهيمنة 

ي مرحلة ما بعد واستعادة قدرات الدولة القمعية وتحويل المسار السياسي برمته مع إزاحة اإلخوان من الح
 
. يونيو  30كم ف

يونيو تأسيسية إلعادة تشكيل التحالفات السياسية واالجتماعية المساندة للنظام الجديد والساعية إىل  30كانت مرحلة 

ي اإلسالمي 
ي لحظة احتدام االنقسام الهويابر

ي -استئصال التيار اإلسالمي بالقوة أو بإرادة نظام سلطوي. فف 
 
ي ف

 30العلماب 

ي تحت دعاوى إنقاذ الدولة واستعادة األمن واالستقرار.  2013يونيو 
ي اإلجماع الوطت 

خلقت الدولة إطارا يحمل معاب 

األمر . وتماهت قطاعات واسعة من القوى االجتماعية المسيسة واألحزاب السياسية الوليدة مع الخطاب القومي للدولة

ي ال
 
تشكل، وإبقاء الموقع التمثيىلي لمطالب الثورة السياسية الذي أدى إىل مصادرة المجال العام الذي كان آخذا ف

ي ظل خطاب السلطة الداعي 
 
واالجتماعية شاغرا، وترحيل معركة الديمقراطية والعدالة االجتماعية إىل مواضع هامشية ف

ي خضم معركة وطنية ضد اإلرهاب تضيق ذرعا بأي فضاءات ناقدة مستقلة
 
 . لإلجماع العام وف

ي العالقة المختلة بي   الدولة والمجتمع: إما وأبفر الحفاظ عىل 
 
التحالفات السياسية القائمة عىل المباراة الصفرية ف

الحفاظ عىل الدولة من خالل التحالف مع قوى نظام مبارك المتداعي واألجهزة األمنية والعسكرية، أو خلق فراغ سياسي 

ي سوريا والعراقتملؤه التنظيمات الجهادية اإلسالمية كما ينذر الوضع اإلقليمي 
 
، ). فأشار خالد عىل  ف . أنه ال (2016عىلي

ي للدولة "فعىل الرغم من سخريتنا الالذعة من مقولة "أحسن نبفر زي سوريا  هيتر
يمكن االستهانة بالخطاب الصفري والبر

ي المجال العام" والعراق" إال أنه خطاب يجد صداه بي   قطاعات واسعة من المجتمع تخسر ا
 
ي والتواجد ف لعمل الحزبر

ي سوريا والعراق.  
 
ي إىل تحسبا من أن تؤول األمور إىل حرب أهلية عىل غرار تلك الجارية ف

كما أدى تأجيج الرصاع الهويابر

ي 
اكي وحتر سقوط الحزب الوطت 

إعادة إنتاج األزمة البنيوية الخاصة بالتمثيل السياسي منذ إنشاء االتحاد االشبر

حزب الدولة المالذ الوحيد والممثل األوحد للمجتمع والمحدد /حيث ظلت الدولة -االمتداد العضوي له-مقراطي الدي

ي 
 
ي حدود اإلطار الذي تسمح به الدولة وف

 
ي العمل السياسي ف

 
الريِس ألولوياته. فيكون االهتمام بالشأن العام واالنخراط ف

ي تطرحها الدولة باعتبارها الح
ي تضيق بحكم التعريف بقيم التنوع اتجاه القضايا التر

اضن للهوية الوطنية الجامعة والتر

 . (Smet ،2016) واالختالف واإلدارة السياسية للرصاعات االجتماعية

 خاتمة  

وط أساسية لمأسسة نظام للديمقراطية التعددية: أوال: القدرة االستيعابية لمؤسسات النظام عىل نحو  هناك ثالثة شر

، فإقصاء فواعل من المعادلة السياسية  ي المجال السياسي
 
يسمح لجميع الفواعل االجتماعية والسياسية بمساحة للفعل ف

ن الديمقراطية التعددية حكم األغلبية غب  أنه ال يمكن أن يكون حكما ال يسمح باالستقرار عىل المدى الطويل. ثانيا: ت ؤمِّ

ة  منفردا عىل نحو يسمح باستغالل قواعد اللعبة االنتخاببية مرة واحدة لالستيالء عىل الحكم والتجديد الالمتناهي لفبر

ط حكم األغلبية وجود مؤسسات تمثيلية تسمح بالرقابة والتوازن باإلضاف ة إىل رقابة مؤسسات المجتمع الحكم. فيشبر

ي تأمي   حقوق األقليات دستوريا وقانونيا عىل نحو يعيد 
وط يقتض  . ثالثا: ينطوي حكم األغلبية عىل إجماع مشر ي

المدب 

 تعريف العالقة بي   األقليات والسلطة. 
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ة بعد وصول اإلخوان المسلمي   للسلطة ثم اإلطاحة بهم،  أن التيار اإلسالمي فقد أثبتت تجربة الثالث سنوات األخب 

ي غب  قابل للدمج داخل نظام 
بأوضاعه األيدولوجية والعقائدية الموروثة والخطاب السياسي القائم عىل الشحن الطائف 

سياسي ديمقراطي أو سلطوي ضمن إطار الدولة الوطنية الحديثة. غب  أن ذات التجربة أثبتت أيضا صعوبة استئصال 

ة الحراك التيار االسالمي بالقوة، فالتنظ ، وهو ما اتضح إّبان فبر ي وعمق مجتمىعي واسعي   يمات اإلسالمية ذات ظهب  شعتر

ي 
 
ي الحر ف ا  (2012)الرئاسية، . فقد حاز التيار اإلسالمي عىل رب  ع الكتلة التصويتية 2012و  2011االنتخابر وهو ما يعد مؤشر

ي السياسي والمجتمىعي ل ه. ولذا ال يمكن تحقيق استقرار سياسي وسالم اجتماعي دون طرح حلول لمشكلة عىل الوزن النستر

ي المعادلة السياسية
 
 االجتماعية. -التيار اإلسالمي وموقعه ف

 دولة ما بعد االستقالل والتيار اإلسالمي 
ي بي  

ويعد خلق تيار "مابعد إسالماوي" يتجاوز محور الرصاع الوجودي التاريخ 

رئيسا للتغلب عىل أزمة التحول السياسي بمرص وخلق حواضن شعبية مؤيدة للديمقراطية من بي   بمختلف أطيافة محكا 

 ألفكار التيار اإلسالمي حيث تشكل الخطابات اإلسالمية جزءا محوريا من المخيال والوجدان الجمىعي لهذه 
المعتنقي  

سؤال  أن (Anon., 2016) (Anon., 2016)الجماهب  فقد أكد كل من عضوى حزب البناء والتنمية وحزب الوسط 

 
ّ
، كما أك د محمد هواري أن غياب رؤية حاسمة لعالقة الدين الهوية اإلسالمية ال يمكن استئصاله من الواقع المجتمىعي

اىلي عزز من وضع الدولة ي صورة ثنائية  بالدولة لدى كل من التيار اإلسالمي والليبر
 
التساومي لتصدير االستقطاب السياسي ف

وهنا قد تكون المقارنة مجدية مع صعود اليسار الجديد بقارة . (2016)هواري،  الخائن للتخلص من اإلخوان-الوطت  

وظروف نشأة الدولة القومية الحديثة . فعىل الرغم من التسليم باختالف المالبسات التاريخية 2006أمريكا الجنوبية منذ 

ي المنطقة العربية عن أمريكا الالتينية, وكذلك تباين األسس العقيدية واأليدولوجية لليسار المعتدل
 
الراديكاىلي بأمريكا /ف

كاىلي الجنوبية والجماعات اإلسالمية بتنويعاتها بالمنطقة العربية، إال أن األساس البنيوي والمنطق الحركي لليسار الرادي

والجماعات اإلسالمية قابل للمقارنة. فتجديد فكر اليسار وإعادة تعريفه ألدوات العمل السياسي والتخىلي عن عقلية 

، كان لها أبلغ األثر عىل رد االعتبار  العسكرة الموروثة من فكر ليني   الثوري كالمسار األوحد للتغيب  االجتماعي والسياسي

 الساحة السياسية ومعالم البنية المؤسسية باإلقليم منذ نهاية التسعينيات.  لدوره التمثيىلي وإعادة رسم حدود 

، والسىعي الحثيث لتبديل  ن الخيال السياسي والتطلع إىل واقع أفضل المرء من قراءة الواقع والتاري    خ بشكل جدىلي
ّ
يمك

وط المادية والموضوعية للوضع القائم والوعي بأهم المآخذ كنقطة انطالق ومرتكز إلعمال اإلرادة واالستعداد  الشر

ي يرتكز عليها. فقد بذلت التيارات الفكرية والسياسية الغتنام أي فرصة بنيوية لتغيب  الواقع وتحويل هي
اكل القوة التر

ي بثمار ملموسة إلحداث مراجعات ناقدة إلخفاقات النماذج الفكرية والسياسات التعبوية 
جهودا استغرقت سنوات كي تأبر

ي عمقت من االستقطابات األيدولوجية والرصاعات االجتماعية، وأفسحت الم
جال إلقامة نظم التاريخية لليسار التر

وقراطية بالقارة خالل عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن المنرصم. فقد اتجه التيار اليساري  السلطوية البب 

ي إىل إعادة صياغة العديد من 
ويال( مع أواخر الثمانينيات من القرن الماض  ي كوبا وفيب  

بمختلف تنويعاته )باستثناء حالتر

اكي وا
اكية مفردات الخطاب االشبر ي تعريف االشبر

 
لمنطلقات الفكرية والحركية مع التخىلي عن الدوجمائية اللينينية ف

باالستيالء عىل السلطة واالتجاه نحو عمليات مفتوحة لدمقرطة الهياكل الحزبية والتنظيمات اليسارية. فتالشت مفردات 

" و"العنف المسلح" من الخطاب اليساري وح لت محلها مفردات الديمقراطية "الديكتاتورية" و"الحزب الطليىعي

 . ي
االجتماعية وبرامج اإلصالح االجتماعي والسياسات التوزيعية، وديمقراطية المشاركة المجتمعية، واالستقالل الوطت 

ات  ي توسيع قواعده الشعبية بي   الجماعات المهمشة باختالف انتماءاتها الطبقية وأحدث تغيب 
 
ونجح اليسار بعدها ف

ي الخريطة
 
ي  جوهرية ف

 
 . 2006السياسية والسياسات التنموية بالقارة منذ بداية التحول اليساري ف
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(. 2015ديسمبر  8]مقابلة[ )مقابلة شخصية . 2015المهندس، م.،   

(. 2015ديسمبر  8]مقابلة[ )مقابلة شخصية . 2015شكري، أ.،   

، خ.،  (. 2016مارس  3]مقابلة[ )مقابلة شخصية . 2016عىلي  

اير  24]مقابلة[ )مقابلة شخصية . 2016هواري، م.،  (. 2016فبر  

وق. نداء الشعب ؛ تاري    خ نقدي لإليديولوجيا النارصية. . 2012يونس، ش.،  القاهرة: دار الشر  
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 بيان المهمة

اكة مع  " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر ي "مبادرة اإلصالح العربر

اء من المنطقة العربية اح خبر برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السىعي  وخارجها، باقبر

ي عملها مبادئ 
 
م المبادرة ف . تلبر  والتعددية والعدالة الحرية إىل تحقيق تغيب  ديمقراطي

ة.   لألصوات المتمب ّ 
ً
ا  اإلجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبر

اء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية  ننتج • بحوث أصيلة يقدمها خبر

ها.   لنشر

 األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

.  نعن    •  األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيب 

 اطية عرصية. هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقر 

" عام   ي ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العربر ويشر

 تنفيذية. 

  ، ي ين األولمبادرة اإلصالح العربر  .2017 أكتوبر / تشر
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