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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالرص 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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 المرصية؟ الثورة فشلت هل : رؤى

 
 بهي الدين حسن

 

 

 

 

 

 السودان، تونس، الثورات العربية، ثورة يناير ، مرص  وسوم: 

 

 

 

 

 

ين الخامس انتفاضة تعد  ي  المستحدث النظام هياكل عىل التمرد  طريق عىل الهامة الحلقات أوىل ٢٠١١ يناير  من والعش 
 
 ف

ي  جري الذي العسكري االنقالب عقب مرص 
 
ين الثالث ف ي  جديد  حكم نظام بناء وإعادة ،١٩٥٢ يوليو  من والعش 

 عرصي مدب 
 . ي  الثورة لنجاح المطلوبة والحلقات الوقت بمدى التنبؤ  أحد  يستطيع ال  وديمقراطي

 
ي  مرص.  ف

 
 عوامل عىل األمر  يتوقف النهاية ف

ي  فشلهم بعد  المرصيون يفعله أن يمكن ما  لأفض وخارجية.  ذاتية متعددة
 
، الجولة من االنتصار  تحقيق ف  هذه دراسة هو  األوىلي

ي  –والسودان كتونس– آخرون نجح بينما  فشلوا  لماذا  ليدركوا  العوامل،
 
؟ إىل ولو  األوىل جولتهم ف ه الواجب ما  حير  ي  تغيير

 
 ف

 الضحايا؟ وعدد  الخسائر  يلوتقل االنتصار  طريق لتقصير  عملهم وطريقة المرصيير   تفكير  طرق
 بسبب فردي، بشكل أغلبيتها  وشخصيات، أطراف من لها  تقييم إعادة عمليات جرت يناير  النتفاضة التالية األعوام خالل

ي  موسعة اجتماعات تأمير   تعذر 
 
ا  األكي   النتيجة أن غير  األهمية.  بهذه قضايا  حول الحر  الفكري للتداول مرص  ف

ً
 لهذه سطوع

ي  لتتمث التقييمات
 
ي  تحلق كما   بعينه.  تقييم عىل العريض التوافق افتقاد  ف

 
 بتكرارها  تحلم لالنتفاضة رومانسية نظرة دائًما  األفق ف

ين أحداث وتعد  ،٢٠١١ عام جرت كما   تفاصيلها  بكل ي  ،2019 سبتمي   من العش 
 عىلي  محمد  المقاول لنداء استجابة جرت والت 

 
ً
 الرصينة التقييمات تظل بينما  مختلفة.  رئيسية ألطراف متبادل لوم عىل متعددةال التقييمات تنطوي بالطبع، ذلك.  عىل مثال
ي  تقييم هي  التالية السطور  األكاديمية.  والندوات الكتب بعض حبيسة اختالفها  رغم

 
ي  إضاف
 
 سؤال عىل اإلجابة محاولة سياق ف

 العنوان. 
 

 لماذا؟ : والسودان تونس

 
ات يخترص  قد  والذي لإلجابة، األنسب المدخل كان  ربما   نسبًيا  نجاًحا  حققا  اللذين النموذجير   من البدء هو  الصفحات، عش 
ا  يكن لم لو  حت  

ً
ابطة رئيسية عوامل خمسة هناك والسودان.  تونس أي استمراره؛ مؤكد ي  تونس انتفاضة منحت مي 

 
 السابع ف

ي  ديمقراطي  انتقال مسار  وبدء االنتصار  إمكانية ٢٠١٠ ديسمي   من عش  
 
ا.  كان  مهما  ٢٠١٠ يناير  من عش   الخامس ف

ً
 هذه هش

:  العوامل  هي
 

ي  التونسي  الجيش .1
، طموح له وليس مسيس غير  مهت  ي  منصب هو  الدفاع ووزير  سياسي

 االستعمار  عن االستقالل منذ  مدب 
 .  الفرنسي
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ي  اتحاد  للشغل العام االتحاد  .2 ، عماىلي  قوي نقاب  ي
ي  مثيل له ليس فريد  نمط وهو  ومهت 

 
.  العالم ف ي  دورا  االتحاد  مارس ةناحي فمن العرب 

ي  هاما 
 
ي  الكفاح ف

 عىل الحفاظ استطاع ىأخر ناحية ومن ،عاما سبعير   من أكي   مدار  عىل أدبية بمكانة ويتمتع االستقالل، قبل الوطت 
ي  فروعه تنتش   كما   استقالليته،

ي  والعمال المهنيير   بير   تجمع الت 
 
ي  ف

 تونس.  ربوع شت 
ي  صالحيير  إوال االنتفاضة قوي بير   المتبادل القبول .3

 
، بن العابدين زين نظام ف ك التعاون ثم عىلي .  االنتقال لتحقيق المشي   الديمقراطي

ي  نفسها أ لتنظيم الحاسمة لألهمية المبكر  االنتفاضة ىقو دراكإ .4
 
 واإلصالح الثورة أهداف لتحقيق عليا  هيئة«و قاعدية لجان ف

الية شخصيات من تشكلت الهيئة هذه . ٢٠١١ عام »الديمقراطي  واالنتقال السياسي   لقتتو وسياسية، وحقوقية أكاديمية ليي 

ي  صالحيةإال الشخصيات من المساندة
ي  القرار  اتخاذ  مواقع شغلت الت 

 
 خالل . ٢٠١١ يناير  من عش   الخامس بعد  االنتقالية السلطة ف

، االنتقال ركائز  أهم من عدد  خلق من الهيئة تمكنت ذلك يعات أهم من عدد  صدار إو الديمقراطي ي  بما  االنتقال.  لهذا  لمطلوبةا التش 
 
 ف

ي  المجتمع ويحرر  الدولية المعايير  يطابق األهلية للجمعيات ديمقراطي  قانون ذلك
ي  وقانون ،المدب   هيئة وانتخاب جديد.  انتخاب 

ي  االنتخابات، إلجراء مستقلة
ي  ونزي  هة حرة انتخابات أول بدورها  أجرت الت 

 
ي  المجلس انتخاب بمقتضاها  جري تونس، ف

 الوطت 
ي  لتأسيسي ا

 
لمان.  بدور  ولتقوم الجديد  الدستور  لوضع تأسيسية هيئة وهو  ،٢٠١١ ف  التعاون ثمرة هي  سلفا  إليها  المشار  الركائز  هذه الي 

ك  االنتفاضة.  ىوقو صالحيير  إال بير   المشي 
 – نسبًيا  قادرة دوجمائية، وغير  براجماتية سياسية حركة هي  اإلسالمية النهضة حركة .5

ً
ي  بمثيالتها  مقارنة

 
ي  العالم ف  عىل –العرب 

ات قراءة ، منظور  من السياسية المتغير ي
اته التونسي  المجتمع حقائق مع والتفاعل التطور  وعىلي  براجماب   السياسية ومتغير

ي  بما  الدولية، السياسة حقائق ومع والمجتمعية
 
ورة عند  الحكم من الخروج قرار  اتخاذ  مرونة ذلك ف  مثلما  القصوى، الرص 

ي  حدث
 
 . ٢٠١٣ عام ف

 
ي 
 
ا  السودان ف

ً
 مسار  وبدء االنتصار  من الشعبية االنتفاضة مكنت –تونس عن تختلف ولكنها – رئيسية عوامل خمسة هناك أيض

:  الديمقراطي  االنتقال  هي
 
ي  الجيش .1

اف تعرض السوداب  ين مدار  عىل –عسكري يكون أن قبل– سياسي  الستي   اعات من سنة عش   المسلحة الداخلية الي  
ي  األهلية والحروب

ي  انفصالية نزعات ونشوء السودان، جنوب وانفصال النطاق، واسعة إنسانية لمآسي  أدت الت 
 
 أقاليم ف

.  الشعب بير   للجيش األخالقية المكانة وانهيار  آخرى، ي
 السوداب 

ي  الشعب .2
 أو  واالتحادي، كاألمة  منها  )المحافظ الرئيسية أحزابه واستطاعت تسييًسا، المنطقة شعوب أكي   هو  السوداب 

ي األيديو  ي  لوج 
( كالحزب  الحداب  ي  قرن نصف من ألكي   والصمود  المتشعبة المجتمعية جذورها  عىل الحفاظ الشيوعي

 
 ف

ي  معتادة غير  دموية وتصفيات عسكرية انقالبات وثالثة استبدادية حكومات مواجهة
 
ي  المجتمع سياق ف

 التقليدي، السوداب 
 عقود.  لثالثة متواصل عسكري إسالمي  استبدادي حكم ثم

ي  المجتمع تنظيمات تفكيك المتوالية االستبدادية السودانية الحكومات طعتست لم .3
ي  المدب 

 بل المهنية، تنظيماته وخاصة ،السوداب 
ة لعبت ي  حيويا  دورا  دائما  األخير

ي  الشعبية االنتفاضات ف 
ي  حاسما  دورها  وكان الديكتاتورية، بالنظم أطاحت الت 

ة.  االنتفاضة ف   األخير
.  األكاديميير   اهتمام يستوجب حيويا  تاريخيا  دورا  لسودانيةا السياسية الثقافة لعبت .4  متعدد  مجتمع وليدة فكونها المتخصصير 

ها  مقارنة– نسبيا  ومتحررة ،والثقافات األعراق ي  المجتمعات من بغير
ق مرص  دول ف  ي  والمش  ي  الطابع من –العرب 

ي  االنغالف 
 اإلقصاب 

ي  الخطاب أمام صد  حائطك التمركز  استطاعت العربية، القومية أليدولوجية
/الديت  ي

 بعقول تالعبال حاول الذي الزائف الوطت 

ي  االستبداد  جرائم خلف كقطيع  وتجنيدهم هموعي  باستلاو السودانيير  
ي  العربية غير  األعراق ضد  الدموي العرف 

 وغرب جنوب ف 

 علن ومدنية سياسية نخب دافعت بل السودان. 
ً
ي  السودان جنوب حق عن اً 

 
.  تقرير  ف ي  مدنيير   سياسيير   فاعلير   تحقوال المصير

 ف 
ي  السودان جنوب لتحرير  الشعبية للحركة القيادية السياسية بالهياكل السودان شمال

 انفصال/استقالل أجل من الكفاح مرحلة ف 
ي  الجنوب
 . ٢٠١١ ف 

ي  واإلقليمي  الدوىلي  العاملير   لعب .5
 –هشاشته ىمد عن النظر  بغض– منظم مؤسسي  انتقال تأمير   لصالح حيوًيا  دوًرا  األفريق 

، لحكم  المحور  من بدعم االنتفاضة لتصفية الساعية العسكري المجلس أطراف جماح كبح  خالل من وذلك ديمقراطي
ي  الرجعي  اإلقليمي   أمريكية دبلوماسية حماية مظلة تحت التأمير   ذلك جرى العربية(.  واإلمارات والسعودية )مرص  العرب 
ي  الجنائية والمحكمة لإلرهاب راعية كدولة  السودان تصنيف أوراق كانت  ديناميكية.  إثيوبية وساطة مع بالتنسيق

 )والت 
ة آخرين( عسكريير   قادة البشير  عمر  جانب إىل تطلب  وبالتاىلي  العسكري، المجلس قيادات مع المحادثات مائدة عىل حاض 
ا 
ً
.  الوسيط مائدة عىل مباش   غير  سند ي  الصعيد  عىل اإلنسان وحقوق يةللديمقراط راعي  أنها  يوًما  أثيوبيا  تزعم لم األثيوب 

، ة مصلحة لها  كان  ذلك مع ولكن اإلقليمي ي  مباش 
 
فت مسلحة داخلية لرصاعات ساحة من السودان تحول تجنب ف  استي  

ي  الجوار  دول أوىل هي  ستكون شاملة، أهلية لحرب ساحة إىل أطرافها،
ا  ستدفع الت 

ً
ا  ثمن

ً
 أثيوبيا  لدي الضعف نقطة لها.  باهظ
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ي 
 
ي  هي  المفاوض ور بد االضطالع ف

 
ي  العسكري المجلس لدي وزنها  ضعف ف

 
 بحلول إقناعه عىل قدرتها  وبالتاىلي  السودان، ف

، بشكل التفاوض عملية لدعم األمريكية المتحدة الواليات استعداد  أن إال  وسط.  ي  وذلك بعد، عن كان  لو  حت   إيجاب 
ا  تحمل بكروت بالتلوي    ح

ً
ا  تهديد

ً
 أعضاء أهم أحد  لتشمل الدولية الجنائية المحكمة ديل المتهمير   قائمة توسيع )مثل مقلق

ي  بالتفاعل العسكر  أقنع لإلرهاب، الراعية الدول قائمة من »الجديد السودان« حذف وإغراء العسكري(، المجلس  اإليجاب 
.  الوسيط مع ي  األثيوب 

 
 مرص

 
ي  الثورية االنتفاضة تحظ لم

 
ة العوامل من بأي مرص  ف ي  العش 

ي  أتاحت الت 
ي  االنتصار  والسودان تونس النتفاضت 

 
 األوىل.  الجولة ف

ي  كيان  إىل تاريخًيا  مرص  افتقرت فقد  ، العمال بير   يجمع نقاب   لسيطرة تدريجًيا  العمال لنقابات العام اتحادها  خضع كما   والمهنيير 
ة أمنية ي  مباش 

 
ي  استعان الناض  عبد  جمال أن بل . ٥٢ يوليو  انقالب أعقاب ف

 
 مظاهرات لتدبير  عمالية بنقابات ١٩٥٤ عام ف

ي  تدعمه
 
 يطالب كان  والذي وقتها  »الثورة قيادة مجلس« رئيس نجيب، محمد  اللواء بقيادة آخر  عسكري جناح مواجهة ف

.  الحكم وتسليم العسكرية لثكناته الجيش بعودة ي  السياسي  لإلسالم الرئيسي  التنظيم أما  للمدنيير 
 
 اإلخوان جماعة مرص، ف

، ا  كان  فقد  المسلمير 
ً
ي  االنتفاضة النطالق معارض

 
ي  إال  لها  االنضمام يقرر  ولم يناير، ٢٥ ف

 
  الرابع؛ يومها  ف

ً
 بعض لضغوط استجابة

ي  الشبابية، قواعده
ي  بالفعل وشاركت التنظيم تعليمات خالفت قد  كانت  الت 

 
ا  ها بعض تخىل ثم االنتفاضة، ف

ً
 عضوية عن الحق

دد  بهذا  التنظيم.  ي  التنظيم اعتمده سياسي  برنامج راية وتحت– الي 
 
 نمط من ولكن تسلطية، لدولة يؤسس ٢٠٠٧ عام ف

ي  المسلمير   اإلخوان جماعة شاركت –مختلف
 
  االنتفاضة.  ف

ي  المجتمع أن شك ال 
ي  المدب 

 
ي  تدريجًيا  ازدهاًرا  شهد  مرص  ف

 
ي  باألساس ذلك تمثل . ١١٢٠ انتفاضة عىل السابق العقد  ف

 
 ف

 وارتفاع والفنية، الثقافية المنابر  أنشطة وحيوية أعداد  وتزايد  مرة، ألول المستقلة اإلعالمية والقنوات الصحف من عدد  ميالد 
 عىل فعاليتها  وازدياد  الشبابية بالحواضن عالقاتها  وتجذر  النساء، وحقوق اإلنسان لحقوق المستقلة المنظمات أعداد 

ي  الصعيدين
.  الوطت  ي  العام الشأن عىل تركز  حزبية غير  سياسية جماعات تبلور  كذلك  العقد  هذا  شهد  كما   والدوىلي

 
 الداخل، ف

ا، بها  المرصح المعارضة أحزاب معه تكيفت الذي الخانق النطاق وتتجاوز 
ً
 طابع ذات احتجاج أعمال تنظيم خالل من قانون

ي،  أجل من معهم والتنسيق العام اتحادهم قفص خارج العمال اجتذاب ومحاولة .»كفاية« جماعة مثل وذلك جماهير
ابات  بينما  ٢٠١١ انتفاضة من عامير   نحو  قبل اندثرت قد  كانت »كفاية« لكن الشبابية.  »أبريل ٦« جماعة مثل تضامنية، إض 
ي  للتجريم أهدافه قائمة رأس عىل اإلنسان حقوق ومنظمات أبريل ٦ حركة العسكري المجلس وضع

ي  سياسي وال القانوب 
 والجناب 

ي  مرص.  ضد  دولية لمؤامرات جش  رؤوس باعتبارهم لالنتفاضة، األول العام خالل
 
 تواصلت قذرة إعالمية حملة أعقاب ف

، اإلخوان جماعة تواطؤ  مع بالتوازي لشهور  ي  عسكرية قوات قامت المسلمير 
 
 منظمات عدة مكاتب باقتحام٢٠١١ ديسمي   ف

ي  جنائية، لمحاكمة فيها  والعاملير   المسئولير   وتحويل اتها محتوي ومصادرة ودولية مرصية حقوقية
 
ي  األوىل تعد  سابقة ف

 
 تاري    خ ف

ي  اإلنسان حقوق منظمات
 
ي  مرص  ف

 قرن.  رب  ع من بأكي   المسلح االقتحام ذلك قبل نشأت قد  كانت  الت 
ي  كبير   سياسي  تأثير  ذات دولة يوًما  تونس تكن لم

 
، اإلقليمي  نطاقها  ف ي  رئيسها  باستضافة سعوديةال اكتفت فقد  لذا  العرب 

.  بن العابدين زين السابق   األمر، اختلف مرص  مع عىلي
ً
 األمير  نفوذ  وصعود  الحكم العزيز  عبد  بن سلمان الملك توىلي  بعد  خاصة

ي  بأمره الحاكم فعلًيا  ليصير  سلمان بن محمد 
 
ي  التحالف تعزيز  ثم السعودية، ف

 الربيع وضع الذي العربية، اإلمارات مع الثناب 
ي  ي  خاص وبشكل العدوانية، أهدافه قائمة رأس عىل العرب 

 
ا  مرص.  ف

ً
  تشكل ال  اإلفريقية مرص  هوية فإن للسودان خالف

ً
 عامل

ي  حيوًيا 
 
ي  الرسمي  االحتفاء يتجاوز  وال  المدي.  بعيدة وتوجهاتها  سياساتها  صنع ف  فقد  لذا  العامة.  المناسبات الهوية بهذه والشعت 
ي اإل  السعودي اإلقليمي  المحور  انفرد 

ي  بمرص  ماراب 
 
ي  إقليمي  محور  غياب ف

ا  مارس أفريق 
ً
ي  إيجابًيا  دوًرا  الحق

 
 االنتفاضة تحصير   ف

ي 
 
ي  االتحاد  أن ورغم السودان.  ف

ي  مرص  عضوية جمد  اإلفريق 
 
 مثله طويال  يدم لم التجميد  أن إال  ،٢٠١٣ يوليو  انقالب أعقاب ف

 التجميد.  ذلك مع تزامنت أخرى دولية عقوبات مثل
 الحكم تداول حرص  عىل يرتكز  هائل سياسي  طموح وله مسيس المرصي الجيش فإن والسودان، تونس نم النقيض وعىل
  وخمسير   تسعة لمدة متواصل بشكل ١٩٥٢ عام منذ  بقياداته

ً
  االنتفاضة.  قبل سنة

ً
 دعاوى به تمتعت الذي النفوذ  عن فضل

ي  الدولة واقع بير   علمية مقارنة أي تفندها  مزعومة
 
 وخالق ُمنس    هو  الجيش بأن القائل الزعم مثل . ٥٢١٩ وبعد  قبل مرص  ف

 . الحديثة مرص  دولة
ا 
ً
 )المجلس المسلحة للقوات األعىل المجلس بقيادة– العسكرية المؤسسة فإن المرصي، الجيش تسييس تجذر  من انطالق
ا  توقعت –العسكري(

ً
ي  جهاز  أي قبل– مسبق

 والسياسية نيةالميدا السيناريوهات ووضعت االنتفاضة، اندالع –آخر أمت 
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ا  معها، للتفاعل المحتملة المستقبلية
ً
 األقدار  لها  أهدتها  كفرصة  بل يستهدفها، كخطر   االنتفاضة تصنيف استبعاد  من انطالق

ي  لرئيس السلطة توريث سيناريو  عىل الطريق لقطع
  مبارك( )جمال مدب 

ً
 كانت  دوره.  ينتظر  الذي العسكري الوريث من بدل

جنب ألنها  باألساس ولكن المستهدفة، بالثمرة يتعلق فيما  فقط سلي ثمينة، تاريخية فرصة
ُ
 داخىلي  صدام حدوث الجيش ت

ي  الرئيس األب لنظام العسكرية الركائز  بير   الجيش وحدة عىل العواقب مأمون غير  عنيف
 الركائز  وبير   بينها  و/أو  مبارك، حست 

 والدهاء العسكري المجلس داخل حولها  والتوحد  المدى، بعيدة السياسية الرؤية هذه توافر  بفضل العسكري.  للوريث األمنية
 إىل الطريق منتصف الجيش قطع والمخابراتية، والسياسية المادية الموارد  كل  وحشد  الهدف تحقيق عىل والتصميم السياسي 
ين الخامس  انتفاضة بير   الفاصلة يوًما  عش   الثمانية خالل الحكم ي  الحكم عن مبارك وتنحي  يناير  من والعش 

 
 عش   الحادي ف

اير.  من ي  في 
 
 قوى تكن لم األخرى الجبهة فعىل متوقعة.  غير  بسالسة لمرص  الفعىلي  الحاكم العسكري المجلس صار  اليوم ذلك ف
ي  القوة عناض  من أًيا  تملك االنتفاضة

ي  أو  تاريخًيا  الجيش يمتلكها  الت 
 هيأ  الذي األمر  .  يوًما  عش   الثمانية خالل حشدها  الت 

ي  ليبدأ  العسكري للمجلس األرضية
 
 عىل باالعتماد  االنتفاضة، مع العسكرية غير  معركته إدارة –قوة مركز  ومن– التاىلي  اليوم ف

ي  والمتمثلة الخصم/االنتفاضة، أسلحة أقوي لي  ع السعي  القواعد  هذه رأس عىل الحرب.  قواعد 
 
ي الحشد  عىل قدرتها  ف  الجماهير

ي  النطاق واسع
 
ي  الرئيسية دينوالميا بالقاهرة التحرير  ميدان ف

 
 إضعاف يمكن الرئيسي  السالح هذا  نزع عي   األخرى.  المدن ف

 الراسخة االنقسام عناض  عىل العسكري المجلس ركز  لذا  معه.  مباش   اضطراري صدام أي خوض قبل قواه بتفتيت الخصم
، اإلسالميير   بير   تاريخًيا  ا  والعلمانيير 

ً
ي  الناض  عبد  جمال اتبعه ذيال ذاته السيناريو  عىل األوىل اللحظة منذ  ومراهن

 
 األوىل األيام ف

ي  اإلطالق؛ عىل صعبة المهمة تكن لم نفسه.  الهدف لتحقيق ١٩٥٢ يوليو  النقالب
ل مبارك تنحي  بعد  األوىلي  األسابيع فق 

ّ
 شك

ة لتنظيم دستوري إعالن لوضع لجنة العسكري المجلس  لممثلا المعارضة من الوحيد  الطرف هم اإلسالميون كان  االنتقال.  في 
ي 
 
وع خرج ثم ويرأسها.  اللجنة ف ي  الوحيدين الطرفير   نظر  وجهة ليعكس الدستوري اإلعالن مش 

 
 التفريق ليبدأ  اللجنة.  ف

 اإلعالن عىل االستفتاء جري حير   فقط واحد  شهر  بعد  واحدة رصاصة إطالق دون األرض عىل فعلًيا  بالتحقق المستهدف
ي  الدستوري
 
 المجلس برئيس تنادي إسالمية مليونية إىل االنتفاضة مهد  التحرير  ميدان لتحو  شهور  أربعة بعد  . ٢٠١١ مارس ف

ا، طنطاوي حسير   محمد  العسكري ً ي  عامير   بعد  بالدم االنقسام هذا  يتعمد  أن قبل ذلك أمير
 
ي  الجيش انقالب أعقاب ف

 
 الثالث ف

.  اإلخوان حكومة ضد  ٢٠١٣ يوليو  من ين السبعة خالل ولكن المسلمير   جرت قد  كانت  النقالب عىل قير  الساب شهًرا  وعش 
ي  غزيرة دماءً 

 
ي  رئيسية وميادين شوارع ف

 
، الطرف كانوا   بل بها، المستهدف الطرف هم اإلسالميون يكن لم القاهرة، ف  المتواط 

 
ً
ي  خاصة
 
و  مذبحة ف ي  ماسبير

ي  العسكري، للمجلس الحكم عن مبارك الرئيس تنحي  من فقط شهور  ثمانية بعد  جرت الت 
 والت 

ل احتجاج اهرةمظ استهدفت
ّ
، قوامها  األقباط شك ين سبعة منهم سقط الرئيسي   وعش 

ً
 الجيش عربات هرستهم أن بعد  قتيل

 المدرعة. 
اتيجية رؤية تملك منظمة لقيادة المرصية االنتفاضة افتقرت  وتقييم واضح عمل وبرنامج المدى، متوسطة أو  بعيدة اسي 
 والبعيد، القصير  المدى عىل الثمن باهظة لتخبطات أدى الذي األمر  واألعداء.  للحلفاء صلبة حقائق عىل يرتكز  موضوعي 
ي  تحالفات وتشييد 

 
ي  تصنيف جرى بينما  حليف، كل  حول متفاوتة أوهام عىل ترتكز  الهواء ف ي  مبارك نظام إصالحتر

 
 خانة ف

الية راديكالية يسارية أحزاب قررت يناير  انتفاضة من سنوات ثمان  بعد  أنه إال  األعداء.  عمها  اضيةون وليي   تلك قادة بعض يي  
عمها  أحزاب مع »األمل« تحالف تأسيس االنتفاضة، ي  معسكر  إىل تنتمي  شخصيات تي   ي  نظام إصالحتر

 األمر  وهو  مبارك.  حست 
ه الذي  بالقبض وذلك العام، للرأي عنه اإلعالن قبل إجهاضه يستوجب جسيًما  خطًرا  السيسي  الفتاح عبد  الرئيس نظام اعتي 
 يادية. الق نواته عىل

ي 
 
، السياق هذا  ف ي

وري من التاريح   االنقالب مع العلمانية السياسية الرموز  أبرز  من عدد  تواطؤ  برغم أنه مالحظة الرص 
ي  المسلمير   اإلخوان حكم ضد  العسكري

 
ا  ندمت قد  الرموز  تلك فإن سياسًيا، وبررته ٢٠١٣ يوليو  من الثالث ف

ً
 ذلك عىل الحق

اجعا ذلك أن إال  عليه، نفسها  وانتقدت ي  يتطور  لم لي 
 
 للتحالف بالعودة وإسالمية علمانية أطراف لمناشدات االستجابة اتجاه ف

ي  المسلمير   اإلخوان جماعة مع
 
ك عدو  مواجهة ف (، مشي  ي  األسس مراجعة أو  )السيسي

 مع السياسية القطيعة عليها  ارتكزت الت 
ي  الجماعة،

ي  بدأت والت 
 
ي  تجذرت ثم ٢٠١١ مارس ف

 
 . ٢٠١٣ يوليو  وبعد  قبل مهمة تاريخية محطات ف

ها  تجد  ال  التاريخية القطيعة هذه ي  فقط تفسير
 
ي  المبدئية غير  السياسية الصفقات ف

 المسلمير   اإلخوان جماعة عقدتها  الت 
كة التفاهمات حساب عىل (٥٢ يوليو  ثورة/انقالب قيادة مجلس مع )وقبله العسكري المجلس مع  االنتفاضة وأهداف المشي 

ي  باألساس بل السياسية، وقواها 
 
ي  المرجعية القيم بير   العميقة الفجوة ف

 تحدد  وبالتاىلي  األطراف، مختلف هوية تشكل الت 
اتيجية توجهاتها  ا  االسي 

ً
غم وتحالفاتها.  اليومية سياساتها  وأيض  اإلخوان وجماعة الجيش بير   والتاريخية العميقة الخالفات في 

 وأعضاء لقيادات وحشية قمع أعمال خاللها  شهدت ،١٩٥٤ منذ  عقود  لستة بينهما  المرير  السياسي  والتنافس المسلمير  
ي  بما  الجماعة،

 
ي  قتل ذلك ف

 كامل  وعي  عن لتختار  عاًما  ٥٧ بعد  عادت الجماعة أن إال  القانون، نطاق خارج أو  )باإلعدام( قانوب 
ك اإليمان معه يجمعها  الذي الجيش، أي قاتلها، مع التحالف  المجتمع عىل السيطرة هدف وكذلك البطريركية، بالقيم المشي 
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ي  بينهما  االختالف إنكار  دون بالطبع تحريره.  ال 
 
اتيجًيا  خياًرا  كان  األعمال.  وجدول الوسائل ف ي  واعًيا  اسي 

 
 لم أطراف مواجهة ف

ا، يوًما  القمع سلطة تملك
ً
ي  تتمثل المشكلة ولكن واحد

 
ي  الهدف أن ف اتيح  اليير   االسي  ي  مجتمع إقامة هو  لليي 

 ضأنقا عىل حداب 
ي  للجمهورية رئيًسا  الجماعة مرشح مرسي  محمد  انتخاب فور  فإنه لذا  ركائزه.  تقويض تستهدف الذي البطريركي  المجتمع

 
 ف

ي  ما  شعان فإنه ،٢٠١٢ يونية
اليير   بتعهداته ألق  ي  الموثقة لليي 

 
مونت إعالن« ف ي  »ڤير

 
 قبل عليها  توقيعه بعد  المهمالت، سلة ف

يعية إجراءات بعدة قام العسكري المجلس أن ورغم الرئاسية.  االنتخابات من معدودة أيام  انتخاب عشية عدوانية وقضائية تش 
، ي  الجماعة أن إال  لجماعته، السياسي  النفوذ  ومحاضة المنتخب اإلسالمي  الرئيس سلطة إضعاف بهدف مرسي

 رفضت الت 
اليير   تنازل أي ديمتق ي  ،٢٠١٢ دستور  وضع عملية خالل لليي 

افها، تحت جرت الت   عىل للجيش، فيه حيوية تنازالت  قدمت إش 
، محاكمة سلطة دستورًيا  العسكرية المحاكم منح رأسها  ي  وذلك المدنيير 

 
ي  األوىل هي  سابقة ف

 
 المفارقات من المرصية.  الدساتير  ف

ي  التاريخية
 
 للمدنيير   العسكرية المحاكمات ضحايا  أبرز  ضمن كانوا   المسلمير   اإلخوان جماعة ياداتق بعض أن السياق، هذا  ف

ي  ،٢٠١١ يناير  انتفاضة قبل
 دستوري!  بغطاء حينذاك تتمتع تكن لم والت 

اليير   اإلسالميير   بير   الفجوة كانت  باألساس ي  والليي 
 
ي  فجوة ٢٠١١ يناير  ف

 
 تؤمن قوى بير   اليومية.  السياسة قبل القيم ف

ي  الديمقراطية، قيم حساب عىل الديمقراطية آلليات األولوية تمنح قوى بير   الفردية، بالحريات تؤمن ال  ىوأخر 
 تحتل الت 

ي  اآلليات/االنتخابات قبل األولوية
 
الية.  القوى نظر  ف  من أكي   االنقسام ذلك هوة عمق مدي عن يعي   مشهد  يوجد  ال  ربما  الليي 

لمان« الملقب يناير، انتفاضة د بع برلمان أول افتتاح ثم انتخاب مشهد  ي  االنتخابات مع فبالتوازي .»الثورة بي 
 عىل جرت الت 

لمان، مقر  من أمتار  بعد  عىل مرص  شباب لزهرة منظم اغتيال وأعمال دامية معارك تشهد  الشوارع كانت  شهرين، مدار   الذين الي 
ا  –بعد تشكل قد  يكن لم أنه رغم– فيه يروا  لم

ً
ي  لألهداف تحقيق

 الذي النظام إلنتاج ملتوية إعادة بل أجلها، من ضلوا نا الت 
ي  بتنحي  يسقط لم أنه اكتشفوا 

ي  مبارك حست 
 
اير  من عش   الحادي ف  ذاتها.  وبآلياته ،٢٠١١ في 

ي  أعيننا  أمام تكرر  الذي ذاته المشهد  إنه
 
ي  سلمي  بشكل ،٢٠١٩ عام ف

 
ي  وعنيف الجزائر  ف

 
ي  دموي وبشكل لبنان ف

 
 العراق.  ف

ي  االنتفاضة قيادة جعل ما  هو  مي الدا الدرس هذا 
 
 القديم، النظام إنتاج تعيد  بانتخابات المسارعة رفض عىل ترص  السودان ف

ة قبل انتخابات عقد  عدم عىل وأضت  أعوام.  ثالثة لنحو  ممتدة انتقالية في 

 

 

 عن الكاتب

 

 . مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان هو  بهي الدين حسن

 

 

 

 


