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 نظر وجهتا الثورة بعد مصر

  
 بال تشغالن قضيتين متخصصتين، مقالتين خالل من الترجمة هذه تعالج
. الثـورة  بعـد  مصر مستقبل حول والدولية اإلقليمية واألوساط المصريين

 الحركـة  تعـد  التـي  المـسلمين  اإلخوان حركة وثانيهما الدستور، أولهما
  . قاعدة قوىواأل شعبية األكثر المعارضة اإلسالمية

 لمـصر،  جديد دستور وضع مسألة نبراو ناثان يعالج األولى المقالة وفي
 الحزبيـة،  والتعدديـة  الشخـصية،  الحريـات  حول حقيقية ضمانات يقدم

 التـي  العقبات بشرح يقوم ثم. القضائية السلطة وتعزيز الشعبية، والمساءلة
 المتجانسة غير الطبيعة ومنها جديد، دستور وضع عملية تواجهها أن يمكن

 للقـوات  األعلـى  المجلس يكون ال أن من والخوف المصرية، للمعارضة
 إحـداث  أجـل  من الكفاية فيه بما مرنا األمور بزمام يمسك الذي المسلحة
  .الدستورية الناحية من راديكالي تغير
 صعب رقم اإلخوان أن على روزفسكي كاري فيها فأكدت الثانية المقالة أما
 في حقيقية سياسية بعملية فعلية رغبة هناك كانت حال في تجاوزه يمكن ال

 مـع  التواصـل  قنـوات  فتح إلى والغرب المتحدة الواليات داعية. مصر
 .المصري السياسي المشهد من مهماً جزءاً باعتبارها الحركة
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  :مصر في الدستورية األشباح

  الديموقراطية نحو مصر انتقال شروط تحديد

 يسعى المصريون إلى بناء مستقبل جديد يمكـن        بعد إنهاء حكم مبارك،   
البناء عليه، وتصحيح العيوب التي شابت األعراف الدستورية لسنوات         

وبما أن هناك مجلس عسكري يتـولى الـسلطة حاليـاً، فقـد             . طويلة
سارعت المعارضة السياسية إلى تحديد مطالبها بلغة قانونية وإجرائية         

  .صرفة

، وتـم تعديلـه عـدة       1971ي سنة   وضع الدستور المصري الحالي ف    
مرات في السنوات التي تلت، غير أن أسس هذا الدستور يعود تاريخها            

، 1882حيث تبلور أول جهد دستوري مصري سـنة         . إلى قرن خال  
حين وافق مجلس النواب حينها على وضع دستور أساسي ينظم العالقة           

وعندما حصلت مـصر علـى اسـتقاللها عـن          . مع مجلس الوزراء  
مبراطورية البريطانية، وضعت وثيقة دستورية ثانية أكثر شـمولية،         اإل

  .لتمزج بشيء من الصعوبة بين النظام البرلماني والملكية القائمة

 في أعقاب االنقـالب العـسكري       1923وعندما تم إلغاء دستور سنة      
، طلب من علمـاء القـانون المـصريين أن          1952الذي حصل سنة    

مبنـي علـى قـيم الليبراليـة        يقوموا بوضـع دسـتور جمهـوري        
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غير أن الحكام العسكريين الذين تولوا مقاليد األمـور         . والديموقراطية
، غير أن جهودهم وضعت على الرف فـي         1954في البالد بعد سنة     

 وذلك بعد أن أصدر حكام البالد العسكريين الجـدد بـدالً            1954سنة  
جيـة  عنها سلسلة من الوثـائق تتناسـب مـع احتياجـاتهم األيديولو           

ووفقاً لهذه القواعد الجديدة، وقعت السياسة المصرية فـي         . والمؤسسية
قبضة نظام الحزب الواحد الذي جعل السلطة برمـتها في يد جمـال            

  .1972عبد الناصر، حتى وفاته سنة 

، حصلت مصر على دستور جديد، كان بمثابة وثيقة         1971وفي سنة   
وعنـدما تـسلم    . يلة األجل أكثر تعقيداً من سابقاتها، وعمل به لمدة طو       

أنور السادات مقاليد الرئاسة بعد وفاة عبد الناصر، وجـد نفـسه فـي        
مواجهة خصوم في مختلف المؤسسات؛ كما كان عليه الوضـع فـي            

وفي الوقت نفـسه، كـان      . الحزب السياسي الوحيد واألجهزة األمنية    
لطف عن  السادات يتطلع إلى إعادة تقويم أيديولوجية للنظام، واالبتعاد ب        

  .االشتراكية واالتجاه أكثر نحو الدين

 وأدرك حينها أن كلتا المشكلتين يمكن معالجتهما من خـالل وضـع            
وبالتالي، قام السادات بتشكيل لجنة واسـعة ومتنوعـة         . دستور جديد 

المشارب، من رائدات الحركة النسوية، وعلماء الشريعة والليبـراليين         
وبشكل عام، اتجهـت    . عن الكنيسة واالشتراكيين والقوميين، وممثلين    

المجموعة في المسار الذي أراده السادات وهـو إضـعاف الحـزب            
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الحاكم، وتعزيز المؤسسات القانونية ووعد المصريين باالبتعـاد عـن          
  .أقسى مظاهر النظام الناصري الشمولي

وكانت النتيجة أن الوثيقة الدستورية التي حققت وعوداً ضئيلة لجميـع           
وقد ضم الدستور ضـمانات     . كل شيء بيد الرئيس   األطراف وضعت   

متعلقة بالحرية الفرديـة، واإلجـراءات الديموقراطيـة، واالسـتقالل          
ولكن كان لكل ضـمانة     . وضم توجهات اشتراكية وإسالمية   . القضائي

دستورية فخ، ولكل ضمانة حرية من الحريات ثغرة، األمر الذي لـم            
األجهزة األمنية عن مقاليـد     يمكّن الدستور من إرخاء قبضة الرئيس و      

  .األمور

وعلى مدى العقود األربعة التي تلت، ظّل رؤسـاء مـصر يعبثـون             
فاستمر السادات باتخاذ مزيد مـن الخطـوات المعاديـة          . بالنصوص

لالشتراكية وتقديم المزيد من التنازالت لصالح اإلسالم، وقام بتفكيـك          
 فيهـا لحـزب     نظام الحزب الواحد لصالح نظام تعددية حزبية يكـون        

غير أنه كان   . الرئيس، أي الحزب الوطني الديموقراطي، دور مسيطر      
مقابل كل خطوة لألمام انتكاسة، فبعد حّل الحزب الوحيد الـذي كـان             
يسيطر على الصحافة، تم تسليم السلطة إلى مجلـس الدولـة الجديـد             

  .1980للصحافة سنة 

نباً في معظم فترة    ومع تسلم مبارك زمام األمور، فإنه ترك الدستور جا        
رئاسته بحجة أن مصر بحاجة إلى االستقرار وليس إلى مزيـد مـن             
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غير أن مـصر تغيـرت بطـرق        . الدوران األيديولوجي والمؤسساتي  
فقد قام مبـارك بتوسـيع      . تدريجية في بعض األحيان باتجاه الليبرالية     

حدود التعددية الحزبية التي سمح بهـا الـسادات، وسـمح للـصحافة          
 أن تنمو في الثمانينيات، وكما سمح للصحافة المـستقلة أن           المعارضة

  .تزدهر في العقد األول من القرن الحادي والعشرين

غير أن خطّ الحركة السياسية في مصر كان بعيـداً جـداً عـن هـذا                
االتجاه، ففي الثمانينيات، اعتمدت الدولة على أدوات سـلطوية قاسـية          

لكنها عادت السـتخدامها فـي      أرخت من قبضتها تدريجياً فيما بعد، و      
التسعينيات، ولم تكتف باستخدامها ضد اإلسالميين المتطرفين فقد، بل         
  .أيضاً استخدمتها ضد حركة اإلخوان المسلمين التي كانت أكثر اعتداالً

ولكن على وجه العموم، شهدت بداية الثمانينيات والدة بعض العناصر          
ففي سنة  . ود السلطة القضائية  الدستورية الليبرالية كانت بمعظمها بجه    

 أعطى قانون قضائي جديـد القـضائين المـدني والجنـائي            1984
المصريين المزيد من الحكم الذاتي؛ كما تعامل مجلس الدولـة؛ وهـو            
مجموعة محاكم لها والية قضائية على القضايا التي يكون جسم مـن            

  .ينأجسام الدولة طرفاً فيها؛ بودية مفاجئة مع المواطنين العادي

األهم في األمر كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي الهيكل المصمم          
أصالً لمراقبة أداء بقية الجسم القضائي والتأكد من صحة سير األمور           

وقد استطاعت المحكمة الدستورية العليا أن تحصل على صـوت          . فيه
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مستقل في الثمانينيات والتسعينيات، فبدأت فعالً بتعزيز بعض الحقـوق   
فعلـى سـبيل المثـال،      . لحريات التي تضمنها الدستور المـصري     وا

استطاعت من خالل مجموعة من القـرارات التـي صـدرت عنهـا             
. بخصوص القانون االنتخابي أن تفرض عملية اقتراع أكثـر انفتاحـاً          

، كان خمس مقاعد البرلمان المصري بيد اإلخوان        2005وبحلول سنة   
نواب اآلخرين كانوا متحـالفين     المسلمين؛ وعلى الرغم من أن معظم ال      

مع النظام، فإن النظام الحزبي األكثر مرونة جعل من الصعوبة بمكان           
  .السيطرة عليهم

 أجرى نظام مبارك سلسلة من التعديالت الدسـتورية         2007في سنة   
. 1971التي سدت كل المداخل الليبرالية التي تضمنها دسـتور سـنة            

 بعيداً عن اإلشـراف القـضائي       وقد أخذت هذه التعديالت االنتخابات    
على . الكامل ووضعتها تحت إشراف الهيئات التي يسيطر عليها النظام        

الورق سمحت التعديالت الدستورية بإجراء انتخابات رئاسية متعـددة         
المرشحين؛ إال أنها قيدت بشدة عمليـة الترشـيح، ومنعـت جماعـة             

 وقامـت   اإلخوان المسلمين بموجب الدستور من تشكيل حزب سياسي؛       
بتطبيق معايير خارجة عن المألوف فيما يتعلق بالطوارئ، مثل إعطاء          
الصالحية للرئيس بموجب الدستور بتحويل قـضايا إلـى المحكمـة           

  .العسكرية من أجل الحصول على إدانة سريعة ومؤكدة

وبالتالي ال يجب أن يكون مستغرباً أن تطـيح حركـة االحتجاجـات             
ولسنوات عـدة ركـز     . ترشد بالدستور بالرئيس مبارك الذي لم يعد يس     
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نشطاء المعارضة والشخصيات اإلصالحية جهودهم على تعديل أحكام        
دستورية محددة أمالً في أن إعادة الحياة لـبعض المعـالم الليبراليـة             

غير أن التعـديالت    . 1971والديموقراطية التي تضمنها دستور سنة      
 بعناية، إذ لم     فخّخت النصوص الدستورية   2007التي أجريت في سنة     

وعندما بدأ قادة المعارضة بالحديث عن      . يعد التالعب بالنصوص كافياً   
فإنهم لم يتطلعوا فقط إلى إنهاء رئاسة مبارك، بل أيضاً تغييـر            " ثورة"

  .1971الدستور الذي وضع سنة 

وبالتالي، فإن الحشود في ميدان التحرير هللت لموضوع التخلي عـن           
فبراير، وتعليق العمل بالدسـتور     /  شباط 11اإلجراءات الدستورية في    

وإذا كان البلد سيحكم من قبل مجموعة عسكرية، فإن ذلك          . بعد يومين 
يعني أن عملية إعادة هيكلة أساسية ستكون مطروحـة علـى طاولـة             
البحث، غير أن هذه االستراتيجية تعد غاية فـي الخطـورة بالنـسبة             

ي التفاوض وموافقتـه    للمعارضة حيث أنها تعتمد على رغبة النظام ف       
  .على عملية إعادة بناء سياسية شاملة

قد يخيل أن أحداث القرن الماضي ستجعل المصريين يـشككون فـي            
قدرة ما هو مدون على الورق على بناء نظام سياسي مناسـب؛ إال أن              
ما يحصل على األرض هو العكس تماماً، إذ علمتهم بأنهم بحاجة إلى            

واليوم هناك توافق   . ليقظة واالهتمام بالتفاصيل  الدفع باتجاه المزيد من ا    
فمعظم القـوى   . واسع وملحوظ على عناصر النظام الدستوري الجديد      

السياسية من خارج النظام، من حركة اإلخوان المسلمين إلى الناشطين          
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وتود . في النقابات العمالية، متفقون على رزمة كاملة من اإلصالحات        
صالحيات الرئيس وضمانات دسـتورية     المعارضة أن ترى تخفيفاً من      

واضحة على استقالل القضاء، واإلشراف القضائي على االنتخابـات،         
ووضع حد للمحاكم االستثنائية وقانون الطوارئ، وتوفير أدوات أكثـر          

  .قوة لحماية الحقوق والحريات؛ وإيجاد نظام تعددية حزبية حقيقية

رات المطروحة سيكون   وإذا أخذت هذه المطالب مع بعضها، فإن التغيي       
فهي أوالً ستعزز بشكل كبير قدرة الشعب على مساءلة         . لها ثالثة آثار  

وثانياً، فإنهـا ستـضمن حمايـة       . ومحاسبة مختلف المؤسسات القائمة   
وثالثـاً، فإنهـا    . حقيقية للحريات الشخصية وللنظام السياسي التعددي     

المؤسـسات  سوف تفعل آليات المساءلة األفقية، بحيث تتمكن مختلف         
  .الدستورية المصرية من مراقبة بعضها

ويظهر هذا العنصر الثالث فهماً مصرياً رفيع المستوى لماضي البالد          
فمصر دولة مؤسسات، غير أن هذه المؤسسات كانت كلها         . الدستوري

ومن خالل منح هذه المؤسسات االستقالل الحقيقي،       . في عهدة الرئيس  
لدستورية ستـصبح ذات معنـى      فإن الوعود الغامضة في النصوص ا     

الـضوابط  "وهذا ال يعني بالـضرورة نظامـاً قائمـاً علـى            . حقيقي
كما هو الحال في الواليات المتحدة، غير أنه من المرجح          " والتوازنات

" فـصل الـسلطات  "أن يقوم مهندسو الدستور المصريون بالحديث عن        
  .حيث يتم احتواء المؤسسات ضمن حدود واضحة المعالم
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. العقبات الحقيقية لثورة مصر الدستورية تكمن في مكان آخر        غير أن   
فبداية، ال يوجد أي إجراء حقيقي يشير إلى أنه قد تم الشروع في كتابة              

وإذا بدأت مصر من الصفر في صياغة دستورها، فكيف         . دستور جديد 
ستمضي في األمر؟ لقد تم وضع مشاريع الدساتير السابقة مـن قبـل             

وال تمتلك البلـد تقاليـد االعتمـاد علـى          . يلجان بشكل خاص وسر   
ممارسات معمقة وشاملة في هذه الممارسات من قبيل انتخاب جمعيـة           

إن الطريقة الوحيدة لبلورة مثل هذا اإلجراء       . تأسيسية لصياغة الدستور  
تكمن في جلب جميع األطراف إلى طاولة المفاوضات واالتفاق علـى           

لصعوبة بمكان بحيث يمكـن أن  غير أن ذلك سيكون من ا . هذه العملية 
تتوافق األطراف المسائل الجوهرية، غير أن الطبيعة غير المتجانـسة          
للمعارضة المصرية سوف تؤدي إلى جعل التكتيكـات واإلجـراءات          

وسوف يصبح هذا اإلجماع أكثر صعوبة إذا مـا         .العملية بطيئة وشاقة  
وهـذه  . يةدفع المجلس العسكري باتجاه التوصل إلى حلول أقل راديكال        

هي العقبة األهم حتى اآلن، فالدولة المصرية ممسوكة حالياً من قبـل            
المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي يبدو في خطابه لعامة المصريين          

  .مؤدباً جداً، إال أن نواياه المطروحة محدودة للغاية

 وبالفعل، فإنهم قد أعطوا إشارات قوية بأنهم بالفعل يرغبون في تعديل           
روع الحالي، غير أنهم أظهروا القليل من الميل نحو إطالق عملية           المش

ديموقراطية شاملة، مما يثير الشكوك بأن اإلجراءات المتخذة سـتكون          
شبيهة بتلك التي استخدمت لتغيير الدستور أو انتخـاب رئـيس فـي             
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الماضي، حيث لم يدع الناس للتصويت إال بعد أن حـدد لهـم القـادة               
ن منصفين، فإن تعيين المستشار طارق البـشري        ولكي نكو . الخيارات

ذو السمعة الطيبة والمعروف بنزاهتـه واسـتقالليته، رئيـساً للجنـة            
وهنا يطرح سؤال، هل تعد هذه      .الدستورية الجديدة يشكل إشارة واعدة    

المهمة حلماً مثالياً؟ هناك سببان يدعوان إلى التفاؤل، أولهما امـتالك           
ت الدستورية ذات الجذور العميقـة      مصر مجموعة قوية من المؤسسا    

والمعايير المهنية؛ وثانيهما وجود درجة عالية من توافق اآلراء بـشأن           
  .ما يتعين القيام به

 وبطبيعة الحال، فإن أي عملية دستورية سوف تثير نقاشاً حول الهوية           
واإلسالم، ولكن حتى هذه القضايا الخالفية المحتملة يمكن حلهـا مـن            

ستور الحالي بعض الصياغات التي ترضي مختلـف        خالل تضمين الد  
وهذه النقطة تعتمد كثيراً علـى نوايـا   .ألوان الطيف السياسي في البالد 

فما زالت أمامهم فرصة إلصالح أخطاء مـا فعلـه          . القادة العسكريين 
، قامت مجموعة من الضباط بقيادة محمـد        1952ففي سنة   . أسالفهم

  . بحكم مدنينجيب بإسقاط النظام، حيث وعد نجيب 

وبالفعل فإن معظم مسودات القانون الليبرالي تم إنجازها خالل رئاسة          
، 1954غير أن عبد الناصر تخلى عن نجيب في سـنة           . محمد نجيب 

وإذا ما نجحـت الثـورة      . وشرع ببناء نظام أسقطه الثوار المصريون     
المصرية في بناء نظام جديد، فإن شبح نجيب يجب أن يعمل سحره في             

 .االت الذين يتولون زمام األمور في مصر حالياًًالجنر
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  :مبارك بعد المسلمين اإلخوان جماعة

 المستقبل؟ ببلورة ستقوم وكيف اإلخوان، جماعة هي ما

 التكهنات كثرت األفق، في تلوح مبارك عهد نهاية بدأت أن منذ
 المشهد على تسيطر سوف المسلمين اإلخوان حركة كانت إذا ما حول

 ستسعى، الجماعة بأن شك هناك ليس إذ. الجديد صريالم السياسي
 المعارضة صفوف في فعالية واألقوى شعبية، واألكثر األكبر وهي

 عواقب أن غير جديدة؛ حكومة تشكيل في دوراً تلعب ألن المصرية،
 حكم "قيام من المتخوفون ويركز. مؤكدة غير زالت ما األمر هذا

 على بداية انبثقت المسلمين واناإلخ حركة أن على" استبدادي إسالمي
 اإلسالمية، الشريعة لتحكيم تسعى للنظام مناهضة حركة كونها أساس

 سنة سبقت التي الفترة في مناوئيها ضد عنف أحداث في وتورطت
 وللصهيونية؛ للغرب مناهضة حركة اآلن حتى زالت ما وهي ؛1952
  . للسامية معادية أدبياتها أن كما

 وقادرة حريصة حركة أنها على اإلخوان حركة تصوير أن غير
 المواطنين على للشريعة رؤيتها وفرض السلطة على االستيالء على
 في يبالغ كاريكاتورياً مشهداً يكون يكاد ذلك، في الراغبين غير

 كما أخرى؛ مميزات يتجاهل حين في الحركة مميزات بعض توصيف
  . السنين مر ىعل الحركة شهدتها التي التطورات قيمة من يقلل أنه
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1928 سنة البنا حسن أسسها التي المسلمين اإلخوان حركة تعد، 
 اإلسالمية الحركات بين استمرارية األكثر اإلسالمية الحركة

 كرابطة بل سياسي، كحزب بداياتها في الحركة تنشأ لم. المعاصرة
 والخدمات الوعظ، طريق عن المسلمين استقطاب إلى تهدف دعوية

. الحسنة القدوة تقديم طريق عن الديني االلتزام ونشر االجتماعية،
 كانت كما الصحيح، الفهم هو لإلسالم فهمها أن ترى الحركة وكانت
 إلى المصريين تدعو وكانت قومي؛ ضعف مصدر الحزبي االنقسام في

 التنمية وتحقيق واإلمبريالية الصهيونية قوى لمواجهة جهودهم توحيد
  . ماعيةاالجت والعدالة االقتصادية

 سنة العسكري االنقالب نفذوا الذين األحرار الضباط تأثر وقد
 الحركة وشاركوا المسلمين باإلخوان السلطة، على واستولوا 1952
 الناصر عبد جمال بقيادة الجديد النظام أن غير. اهتماماتها من الكثير

 إليهم ينظر وأخذ اإلسالمية، الشريعة وفق للحكم اإلخوان دعوة يؤيد لم
 أعضاء بعض اتهام ناصر استغل وقد. له محتمالً منافساً باعتبارهما
 لإلخوان، شديدة قمع بعملية ليقوم اغتياله، بمحاولة بالمشاركة الجماعة
 االعتقال معسكرات في الجماعة أعضاء من اآلالف زج حيث

 عن االختفاء أو المنافي إلى الهروب على اآلخرين وأجبر الصحراوية،
  . األنظار

 مع تجربتهم خالل من جداً مختلفة دروساً المسلمون اإلخوان لّمتع
 قطب، سيد أمثال الحركة منظري بعض فتبنى الناصر، عبد جمال حكم
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 السبيل هو الجهاد بأن القول إلى خاللها من خلص متطرفة، أفكاراً
 الهضيبي حسن أما الحديثة؛ الدولة في القمعية األنظمة لمواجهة الوحيد
 من المزيد إلى يدعو كان فقد للجماعة كمرشد البنا نحس خلف الذي

 العام المرشد منصب التلمساني عمر تولى وعندما. والحذر الحكمة
 كاستراتيجية العنف عن نهائياً الجماعة تخلت ،1972 سنة لإلخوان
 السادات أنور األسبق المصري الرئيس سمح حين وذلك محلية،
  . يةالسياس الساحة إلى تنضم بأن للجماعة

 المجالس انتخابات في يشاركون اإلخوان أخذ ،1984 سنة ومنذ
 جدد كشركاء بداية النيابية، واالنتخابات المهنية والنقابات المحلية
 االنتخابات قوانين تغير عند بعد فيما ثم بها، المعترف لألحزاب
 أن من خوفاً المشاركة الجماعة قادة بعض عارض وقد. كمستقلين
 أن غير. الجماعة بمبادئ تمس تنازالت تقديم لىإ اإلخوان يضطر

 على السياسية المشاركة برروا الجماعة قيادات من وغيره التلمساني
 هذا معارضي وطمأنوا التاريخية اإلخوان لرسالة امتداداً اعتبارها
 األساسية أهدافها عن الجماعة تحرف لن اإلخوان مشاركة بأن االتجاه
  . المجتمع وخدمة الدعوة وهي

 تغييره، أجل من السياسي النظام دخلوا اإلخوان أن من الرغم وعلى
. بتغييرهم النظام قيام إلى المطاف نهاية في بهم انتهى األمر أن إال

 احتكاك على أصبحوا المهنية النقابات في انتخبوا الذين فاإلخوان
 سياسية وأحزاب حركات في أعضاء مع وتعاون مستمر وحوار مباشر
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 التفاعالت، هذه خالل ومن. والعلمانيين القوميين ذلك في بما أخرى،
 توسيع إلى الدعوة في مشتركة أرضية والقوميون اإلسالميون وجد

 القانون، وسيادة اإلنسان حقوق واحترام والديموقراطية العامة الحريات
  .السابق السياسي حراكهم في مهملة كانت باعترافهم، جميعها وهي

 باإلصالح يطالبون اإلخوان من كثير كان ،التسعينيات حلول ومع
 فيما وخصوصاً الجماعة أفكار مراجعة باتجاه بعضهم فدفع. الدالي
 الحرس احتكار آخرون انتقد فيما المرأة؛ وحقوق الحزبي بالتعدد يتعلق
 من بالمزيد وطالبوا الجماعة، في اإلرشاد مكتب داخل للسلطة القديم

 تحكم التي الداخلية باللوائح صرامة أكثر والتزاماً والمساءلة؛ الشفافية
  . العامة السياسة وتشكيل القادة اختيار

 من الجماعة صفوف داخل االستياء ازدياد مع ،1996 سنة وفي
 اإلصالحي التيار في بارزون أعضاء قام القديم، الحرس مرونة عدم
 رخصة على للحصول وسعوا الجماعة عن باالنشقاق اإلخوان في

 الوسط حزب مؤسسو ساعد وقد. الوسط حزب جديد، حزب تأسيس
 بتأسيس اإلخوان، صفوف في البقاء آثروا الذين اإلصالحيون ومعهم
 األطياف متعددة حركة وهي ؛2005و 2004 سنتي بين" كفاية "حركة

. مصر في القائم السياسي الوضع في تغيير ألحداث سعت السياسية
 مختلفة مشروعات على نيةالعلما الديموقراطية نشطاء مع عملوا وقد
 على وعملوا جديد، ودستور مدني، ميثاق وضع مشروعات مثل

 في األمور سدة ديموقراطي حكم فيها سيتولى التي للفترة التحضير
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 المختلفة المجموعات هذه استطاعت االحتجاج تظاهرات وخالل. البالد
 معارضة جبهة تشكيل في للمساعدة بسرعة شبكاتها تنشط أن األطياف
 الدستور صياغة في رئيسياً دوراً هؤالء يلعب أن المحتمل من موحدة،
  . الجديد المصري

 مقارنة عن المسلمين اإلخوان جماعة توقفت آخر؛ صعيد وعلى
 للقمع المستمر تعرضها بسبب وتركيا المغرب في بأقرانها نفسها
. السن في المتقدمين الجماعة لقيادات المتصلبة العقلية بسبب وأيضاً
 الجماعة مواقف عن خروجاً تعد مهمة تغيرات حصلت فقد ذلك، ومع

 الثالثين السنوات مدى وعلى. القائم المصري للنظام المعادية السابقة
 قدرة وبلوروا االنتخابي، والتمثيل المنافسة على اإلخوان اعتاد الماضية
 والباحثين المصريين النشطاء مع أوثق عالقات وأقاموا قوية، تنافسية

 وقد. اإلسالمية الحركات معسكر خارج من والسياسيين الصحفيينو
 حول حادة نقاشات الذاتي واإلصالح الذاتي النقد إلى الدعوات أشعلت
 العام المرشد لتقدير قبل من تترك كانت والتي لإلخوان العامة السياسة

 كتلة يوماً يكونوا لم اإلخوان أن من الرغم وعلى. المقربين ومستشاريه
 أي من تنوعاً أكثر أصبحت اليوم الحركة قيادة فإن واحد، اتجاه ذات
 داخل لالتجاهات دقيق تصنيف وضع يصعب أنه ومع. مضى وقت
 رئيسية؛ مجموعات ثالث هناك إن القول يمكن أنه إال اإلخوان، حركة
 أيديولوجية ذو اتجاه وهو الدعوة، اتجاه أو جناح تسميته يمكن أولها

 وأهم المحلية، والمكاتب اإلرشاد مكتب في وةبق حاضر وهو محافظة،
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 تخصيص وعملية البيروقراطية العمليات على سيطرته قوته مصادر
 التنشئة عملية على يسيطر الذي هو الجناح هذا وألن. الموارد

 له الشباب والء ضمن فإنه الحركة في الجدد للمنتظمين االجتماعية
  . الريفية المناطق في وخصوصاً

 البراجماتيين، المحافظين بجناح تسميته فيمكن الثاني الجناح أما
 بين يجمع وهو الحركة؛ داخل األساسي االتجاه يمثل الذي الجناح وهو

 االتجاهات مع والتواصل المشاركة بقيم اإليمان مع الدينية المحافظة
 من اإلخوان جماعة أعضاء معظم وينتمي. الحركة خارج األخرى
 الكتاتني سعد مثل البرلمانيين ذلك في ماب التشريعية، الخبرة ذوي

  . االتجاه هذا إلى مرسي ومحمد

 مجموعة ويضم اإلصالحي، االتجاه هو األخير االتجاه أو والجناح
 عنهم؛ االنشقاق وعدم اإلخوان مع البقاء اختارت التي اإلصالحيين

 ضعيف بشكل االتجاه هذا يتمثل. لإلسالم تقدمي فهم عن تدافع وهي
. اإلخوان صفوف في كثر مؤيدون لديه وليس اإلرشاد، مكتب في

 الشخصية هو الفتوح أبو المنعم عبد الدكتور إن القول ويمكن
 جديد لجيل إلهام ومصدر مهماً نموذجاً أصبح وقد األهم؛ اإلصالحية

 حركة وخارج داخل الديموقراطية؛ مجال في الناشطين اإلسالميين من
 من أول كان الفتوح أبو أن الهتمام،ل المثير ومن. المسلمين اإلخوان
 اإلخوان جماعة تضع أن فبراير،/ شباط في الماضية السنة اقترح

 وهو مصر، لرئاسة البرادعي محمد ترشيح دعم في ثقلها المسلمين
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 بحكم المعارضة زعيم اليوم أصبح الذي العلماني، اإلصالحي المرشح
  . الواقع األمر

 من منهم سواء اإلصالحي، التيار الهذ المنتمين أن واضحاً كان وقد
 في نشاطاً األكثر كانوا عنها، انشق من أو اإلخوان جماعة داخل بقي
 اإلصالحي المدون فإن المثال، سبيل فعلى المصرية؛ االنتفاضة قيادة

 الجمعية: البرادعي ائتالف باسم المتحدثين كبير كان النجار مصطفى
 بداية في اإلخوان ةمشارك أن غير. التغيير أجل من الوطنية

 كانون 28 قبل بقوة الجماعة تتحرك لم إذ خفيفة، كانت االحتجاجات
 أعضاء كان حيث السابقة االحتجاجات عكس وعلى. يناير/ الثاني
 غابت فقد ،"الحل هو اإلسالم "ويهتفون المصاحف يحملون الحركة
 ذلك ولعل. األخيرة االحتجاجات خالل ملحوظ بشكل الدينية الرموز

 زادت كلما أكبر، دورهم كان كلما أنه يدركون اإلخوان كون من ابعن
 انتخابات بعد حصل كما تماماً أعنف؛ لقمع المحتجين تعرض مخاطر
. بحقهم عنيفة قمع حملة المصرية السلطات نفذت حيث ؛2005 سنة

 عن مبارك تنحي ضمان لإلخوان بالنسبة األولوية كانت وبالتالي،
. بحكمه ارتبط الذي والفساد ديكتاتوريةال عصر وإنهاء منصبه،
 أخرى جماعات مع جنب إلى جنباً اإلخوان وقع ذلك، ولتحقيق
 إلى السلس االنتقال أن أيضاً اإلخوان يعلم. البرادعي لدعم معارضة

 الجيش عند قبوالً تلقى مؤقتة حكومة يتطلب سوف ديموقراطي نظام
 الحكومة في لمناصب يسعوا لن أنهم إلى أشاروا ولذلك، الغرب؛ وعند
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 يعرضوا أن من وبراجماتية وحذراً دهاء أكثر فاإلخوان الجديدة؛
 يحرضوا أن أو مسؤول، سياسي كفريق المصريين بين الطيبة سمعتهم
  . السلطة على االستيالء محاولتهم خالل من عسكري انقالب على

 تستمر سوف الجماعة كانت إذا ما الواضح غير من فإنه ذلك، ومع
 قادتها أن أم الخط، طول على النفس ضبط براجماتية مارسةم في

 هذه تكون قد. أمورها بزمام سيمسكون الذين هم تقدمية األكثر
 الطيف في معارضة أخرى جماعات بين ترحيب موضع اإلصالحات
 جديد قانون مسودة بوضع يتعلق فيما خصوصاً المصري، السياسي
 ليس ذلك أن غير ،جديدة انتخابات إجراء أجل من عمل وإطار

 صفوف في األغلبية موقف اإلخوان في العليا القيادة موقف بالضرورة
 وليس كجماعة؛ أنهم على اإلخوان إلى ينظر زال ما أنه غير. الحركة
 إلى األقل على إشارة ولو يشير ال بدستور يقبلون سوف فقط، األفراد
 عن يربالتعب المصريين كل حقّ تحترم وسوف اإلسالمية، الشريعة
 المرأة حقوق من الغامض موقفها وتوضح األحزاب، وإنشاء أفكارهم
 المشاكل معالجة في رؤيتها حول قوياً برنامجاً وتبلور المسلمين، وغير

 نفسها البراجماتية وتطبق استعصاء، األكثر واالقتصادية االجتماعية
 لكذ في بما الخارجية، السياسة على المحلية المسائل في تنتهجها التي

 مختلف فإن الوقت، مرور ومع. والغرب" إسرائيل "مع العالقات
 لإلخوان توفر قد اإلسالمي، االتجاه ذات األحزاب ومنها األحزاب،
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 اإلصالحات من المزيد إلى وتدفعها الصحيحة المنافسة من جواً
  . الداخلية

 الزمن، مرور مع التطور على قادرون أنهم اإلخوان أثبت وقد
 العملية في إشراكهم هي بالديموقراطية التزامهم تقويةل طريقة وأفضل

 أي احتكار تمنع وتوازنات ضوابط إيجاد على والحرص السياسية،
 لكل الحريات تكفل ضمانات هناك تكون وأن للسلطة؛ مجموعة
 فإن الخارجية السياسة مجال في أما. القانون ظّل تحت المواطنين
 ويطالبون" الصهيونية األمريكية الهيمنة "يسمونه ما يهاجمون اإلخوان

 النظر بإعادة المطالبة يوماً يسعون وقد الفلسطينيين؛ بحقوق باالعتراف
 والمرجح. القانونية القنوات خالل من" إسرائيل "مع مصر عالقات في
 للمصالح داعمة األيام من يوم في اإلخوان جماعة تكون ال أن

 أيضاً، هنا ولكن. مبارك كان كما المنطقة في واإلسرائيلية األمريكية
 من المستطاع قدر تقلل لكي المتحدة للواليات الفضلى الطريقة فإن

 أن هو قوتها، تزداد أن المرجح من أصبح الحركة تمثله الذي الخطر
 وتكافئها والبراجماتية الحكمة من المزيد على الحركة واشنطن تشجع
 على ؤولةالمس والمواقف التصرفات من حافل سجل وبوجود. عليها
 دعم وقاعدة األدبيات، استثنينا ما إذا هذا سنة؛ الثالثين يقارب ما مدى
 الطاولة على مكانها المسلمين اإلخوان جماعة استحقت فقد قوية،

 في ديموقراطي انتقال ألي يكتب ولن مبارك؛ بعد ما فترة في السياسية
 .الجماعة هذه بغياب النجاح مصر






