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 epa03809025 Egyptian Muslim men supporting ousted president Mohamed Morsi attend a protest near Rabaa al-Adawiya mosque in
Cairo, Egypt, 31 July 2013. The Egyptian government asked police on 31 July to take "necessary measures" to end mass sit-ins by

-backers of ousted president Mohammed Morsi. Thousands of Morsi?s supporters have been camping for weeks in the area of Rabaa al
Adawiya in north-eastern Cairo and al-Nahda Square in the south of the capital to protest his toppling by the army earlier this month.
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منذ عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في 3 تموز/يوليو الماضي، كثر الحديث
داخل مصر وخارجها عن أهمية إشراك اإلخوان في الترتيبات السياسية الجديدة وتجنب

إقصائهم من المشهد. كما تواترت التحذيرات من خطورة تبني السلطة الجديدة
مقاربة انتقامية قمعية تجاه اإلخوان لتصفية الحسابات، من شأنها أن تدخل العملية

السياسية في نفق مظلم. 

غير أن بعض هذه التصريحات تتعامل أحيانا مع المشهد وكأن األمور قد حسمت
والترتيبات السياسية الجديدة قد استقرت وأن اإلخوان قد سلموا باألمر الواقع

وأصبحوا في موقع المفعول به/المهزوم الذي يجب على "الفاعلين" أو "المنتصرين"
طمأنته وعدم إقصاءه. 

هذه في رأيي قراءة قد تكون متسرعة بعض الشيء. صحيح أن اإلخوان وحشودهم لم
يتمكنوا من منع عزل مرسي أو اعتقال قيادات عليا في الجماعة والحزب، لكن ذلك ال

يعني أن الجماعة قد فقدت القدرة على الفعل وسلمت بالمعادلة الجديدة. والمتابع
لردود فعل الجماعة وتصعيدها في الشارع وتصلب خطابها وتصريحاتها منذ سقوط

مرسي يستنتج أن هذه التحركات ال تهدف إلى مراكمة أوراق ضغط تستخدمها الجماعة
خالل المفاوضات لضمان موقعها في المشهد الجديد، بل تراهن في المقام األول على

قلب الطاولة وتفجير الترتيبات السياسية الهشة التي تلت سقوط مرسي أو على األقل
عرقلتها وتعطيلها. ما زال اإلخوان إذن يتمتعون بقدرة كبيرة على الفعل والتعطيل،

وبالتالي فإن مدى دمج/مشاركة اإلخوان في المشهد السياسي يتوقف بشكل كبير على
اإلخوان أنفسهم وليس فقط على نوايا وأفعال من في يده السلطة اآلن. 

المالحظة الثانية بخصوص التصريحات الكثيرة حول دمج اإلخوان وعدم إقصائهم هي أن
بعض هذه التصريحات تختزل الصراع الدائر في شقه السياسي وتغفل األبعاد

المجتمعية األوسع. فالمظاهرات الكبيرة التي خرجت في 30 حزيران/يونيو لم تقتصر
فقط على القوى السياسية بل شملت قطاعات واسعة من المجتمع تطالب بسقوط

مرسي وترفض هيمنة اإلخوان. كما أن تنظيم اإلخوان المنتشر في معظم أنحاء البالد
أصبح ينظر إليه من قبل شرائح متزايدة في المجتمع على أنه "طائفة" مغلقة منعزلة
عن بقية الشعب. وبالتالي، فإن اإلخوان ال يواجهون خطر العزل أو اإلقصاء السياسي

فقط، بل أيضا خطر العزل المجتمعي/الشعبي. وهنا أيضا، فإن اإلخوان لديهم قدرة كبيرة
على الفعل ولم يتحولوا تماما إلى مفعول به عديم الحيلة. 

صحيح أن هناك حملة شعواء في الكثير من وسائل اإلعالم تحرض على اإلخوان وتسعي
لشيطنتهم وعزلهم وتأليب الرأي العام عليهم، لكن معالجة اإلخوان لألزمة الراهنة

وخطابهم وتصريحاتهم من على منصة "رابعة العدوية" تساهم بشكل كبير في ترسيخ
الصورة السلبية عنهم لدى قطاعات واسعة من المجتمع وتزيد من خطر عزلهم شعبيا.
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فخطاب اإلخوان ال يرى فيما حدث في 30 حزيران/يونيو سوى الجانب االنقالبي (رسالة
محمود غزالن للسيسي تقدم مثاال لهذا الخطاب): مؤامرات وتواطؤ من قبل أجهزة

الدولة والمعارضة السياسية "الفاشلة" ضدهم. صحيح أن هناك شواهد عدة تشير فعال
إلى حدوث شكل من أشكال "التواطؤ" أو التنسيق بين قطاعات في جهاز الدولة وبعض

القوى السياسية ضد حكم اإلخوان، إال أنه ال يمكن بحال اختزال ما وقع في 30
حزيران/يونيو في هذا الجزء وتجاهل وإغفال النقطة المركزية فيما حدث ذلك اليوم كما

يفعل خطاب اإلخوان. فخطابهم الحالي يكاد يغفل تماما الغضب والرفض الشعبي
واسع النطاق ضد اإلخوان وال يعترف بتراكم االحتقان وتصاعد االستياء العام تجاه حكم

. كما أن تحركات اإلخوان التصعيديةوانخفاض شعبيته على مدار الشهور الفائتةمرسي
على األرض من شأنها زيادة الرفض الشعبي تجاههم وتحوله إلى مواجهات عنيفة في

الشارع. وقد بدأت فعال بوادر هذه المناوشات أو الصدامات األهلية بين اإلخوان
وقطاعات من المجتمع في عدة محافظات. وهنا أيضا، يصر خطاب اإلخوان على

تصوير هذه المواجهات على أنها اعتداءات من قبل بلطجية وفلول نظام مبارك ضد
اإلخوان ومؤيدي مرسي ويغفل تماما وقائع العنف األخرى التي يظهر فيها طابع الصدام

األهلي. 

إن مسألة إقصاء أو دمج اإلخوان تعتمد بشكل كبير على موقف األجهزة والقوى
واألحزاب المنخرطة في الترتيبات السياسية الجديدة واإلجراءات التي تتبناها السلطة

الحالية تجاه اإلخوان. لكنها تتوقف أيضا على حركة اإلخوان ومواقفهم وطريقة إدارتهم
لألزمة الحالية. إن استمرار اإلخوان في نهج التصعيد الحالي واإلصرار على عدم فهم

كافة أبعاد وأوجه ما حصل يوم 30 حزيران/يونيو وتجاهل حجم السخط الشعبي تجاههم
ينذر ليس فقط بعزل اإلخوان سياسيا ومجتمعيا، بل وباندالع صدامات أهلية عنيفة تؤدي

إلى استحضار الدولة األمنية وإدخال العملية السياسية كلها في نفق مظلم.
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http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=30062013&id=e8d3579e-c107-4ac8-adb5-14a6dc287092


About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net

© 2018 by the Arab Reform Initiative.

 To view a copy of this licence,click here

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

    حديث اإلقصاء واإلدماج4

https://arab-reform.net/
mailto:contact@arab-reform.net
https://creativecommons.org/licenses/
http://www.tcpdf.org

