فريق األزمات العربي
Arab Crises Team- ACT
فريق عربي متخصص معين برصد ومتابعة األزمات العربية ،وتناوهلا بالدراسة والتحليل وتقديم ،ما أمكن ،ما
يلزم من توصيات لألطراف ذات الصلة ،ويلتزم الفريق الدقة واملوضوعية يف تناوله للقضايا العربية ،ويعمل
ضمن برامج مركز دراسات الشرق األوسط يف األردن.

ويضم الفريق كل من:
الفريق املتقاعد الدكتور قاصد حممود /الباحث االسرتاتيجي.
اللواء املتقاعد موسى احلديد /الباحث االسرتاتيجي وعضو جملس أمناء مركز دراسات الشرق األوسط.
األستاذ عاطف اجلوالني /كاتب وحملل سياسي أردني.
الدكتور أمحد سعيد نوفل /أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموك.
الدكتور عبد احلميد الكيالي /مدير وحدة الدراسات اإلسرائيلية والفلسطينية يف مركز دراسات الشرق األوسط.
األستاذ جواد احلمد /مدير مركز دراسات الشرق األوسط.
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امللخص التنفيذي

األزمة املصرية إىل أين ؟
يتناول تقرير فريق األزمات العربي ( )ACTيف هذا العدد األزمة املصرية واجتاهات تداعياتها يف حاليت
التفاقم أو الرتاجع ،ويقدم تصوراً أولّياً بشأن التداعيات وخيارات األطراف والسيناريوهات احملتملة ،كما يرسم
مالمح للمعاجلة املمكنة عرب مبادرات وجهود مصاحلة وتفاوض يف حال كانت األطراف جاهزة والوسيط
مقبوالً ،ليتم االتفاق على أسس التفاوض وقواعده وآلياته للخروج من األزمة الراهنة ،ألن تفاقمها يعين كارثة
ملصر بكل مكوناتها ،وتداعيات سلبية على جممل املنطقة العربية واجتاهات التحول الدميقراطي فيها.
ويلحظ التقرير عدم وجود رؤية واضحة لدى أي طرف إلنهاء األزمة ،برغم أن الطرفني مأزومان سواء
مبنهج تكوين املؤسسات وفق املسار الرمسي احلالي أو مبنهج احلراك الشعيب حبالته الراهنة ،فثمة قصور متبادل
يلغي امليزات ويضعف القدرة على اخلروج من األزمة لدى الطرفني ،ويف ظل غياب أفق للتفاوض أو طرح
مبادرات سوف تتفاقم األزمة السياسية وترتاجع نظريات ومفاهيم العيش املشرتك ،ناهيك عن تزايد تدهور
االقتصاد واألمن.
ويضع التقرير أربعة سيناريوهات حمتملة لتداعيات األزمة يف حال استمرارها أو تفاقمها ،وهي :التسوية
السياسية وفرصها تبدو جيدة ،وسيناريو فشل االنقالب على املسار الدميقراطي الدستوري ،وفرص حتققه يف
املدى املنظور تبدو ضعيفة ،وسيناريو جناح السلطة القائمة يف فرض قواعد لعبة سياسية جديدة ،واحتمال حتققه
ضئيل ،وسيناريو انزالق مصر إىل العنف وفرص حتققه ضعيفة يف سياق املشهد املصري احلالي.
ويعدد التقرير خيارات األطراف للخروج من األزمة واحتماالت جناحها ،ويرى أن خيارات احلكم
القائم هي :الرهان على فرض األمر الواقع وتطبيق إجراءات "خريطة طريق املستقبل" ،واحتماالت متسك
النظام بهذا اخليار قوية ،وخيار القيام بإجراءات ختفيفيه حتسن صورة احلكم ،مثل وقف اإلجراءات األمنية،
وإطالق حريات التعبري والتظاهر ،وإعادة اإلعالم املمنوع ،وخيار القبول حبل سياسي وسط ،يقوم على التوافق
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واملشاركة اجلماعية على قواعد وأسس حتقق املصاحل الوطنية وأهداف الثورة ،والدخول املشرتك يف مرحلة
انتقالية يشارك فيها اجلميع.
أما خ يارات التحالف الوطين لدعم الشرعية ،فهي الصمود والتحمل واالستمرار بنهج الرفض السلمي
للوضع اجلديد ،واإلصرار على كشف أبعاد وخماطر "االنقالب على الشرعية" وتعترب احتماالت استمرار
األخذ بهذا اخليار قوية ،وخيار القبول حبل سياسي وسط حيقق أغلب شروط ومطالب الطرفني ،وتُعد فرص
قبول هذا اخليار لدى التحالف قوية إذا توفّرت ضمانات بعودة املسار الدميقراطي الدستوري ،وطرحت احللول
من قبل أطراف مقبولة ،وخيار القبول باألمر الواقع ،وتعترب فرص قبول هذا اخليار ضعيفة يف الوقت الراهن.
ويقرتح التقرير اسرتاجتية "اخلروج من األزمة" ،تتضمن مرحلتني أساسيتني قبل التوصل إىل احلل
النهائي ،أوهلما :إعالن برنامج عملي للطرفني يشكل "إعالن حسن نوايا وبناء ثقة" .وثانيهما :االتفاق على
املبادئ العامة للحل ورسم املستقبل .كما يقرتح التقرير آليات تطبيق اسرتاتيجية اخلروج من األزمة ،ويقدم
التوصيات الالزمة للخروج من األزمة إىل خمتلف األطراف املعنية بها.
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األزمة املصرية إىل أين ؟
يتناول تقرير فريق األزمات العربي ( )ACTيف هذا العدد األزمة املصرية واجتاهات تداعياتها يف حاليت
التفاقم أو الرتاجع ،ويقدم تصوراً أولّياً بشأن التداعيات وخيارات األطراف والسيناريوهات احملتملة ،كما يرسم
مالمح للمعاجلة املمكنة عرب مبادرات وجهود مصاحلة وتفاوض يف حال كانت األطراف جاهزة والوسيط
مقبوالً ،ليتم االتفاق على أسس التفاوض وقواعده وآلياته للخروج من األزمة الراهنة ،ألن تفاقمها يعين كارثة
ملصر بكل مكوناتها ،وتداعيات سلبية على جممل املنطقة العربية واجتاهات التحول الدميقراطي فيها.

أوالً :اخللفيات والتداعيات وردود الفعل
شهدت مصر منذ ثورة متوز /يوليو  0551صراعاً بني النموذج العسكري والنموذج السياسي يف احلكم،
حيث أصر النظام العسكري على التفرد بالسلطة وأخذ الدور األكرب فيها ،وهو ما أدى إىل تعمق النظام
السلطوي الفردي ذي الطابع األمين -العسكري يف مؤسسات الدولة املصرية على امتداد العقود الستة املاضية،
ومع الوقت مت إضفاء الغطاء التشريعي الدستوري على هذا النوع من نظام احلكم .وعلى الرغم من أن مجاعة
اإلخوان املسلمني قد ساهمت يف ثورة يوليو  ،0551غري أن حالة من العداء تأسست مع اجلماعة منذ العام
 0551ألسباب سياسية والعتبارات التباين يف منظور احلكم بني املدني والعسكري وفيما يتعلق بتطبيق الشريعة
اإلسالمية ،ونتيجة ذلك وجه النظام ضربات متالحقة للجماعة اليت متكنت من البقاء واتسعت قواعدها الشعبية.
ويف والية الرئيس حسين مبارك الذي حكم مصر ثالثني عاماً ( )1100-0580تطورت حالة من اإلحباط
والتدهور االجتماعي واالقتصادي والسياسي أقصت قوى اإلسالم السياسي والقوى املدنية وهمشت احلريات
والدميقراطية ،مما أدى إىل ثورة  15يناير /كانون الثاني  1100اليت أنتجت بدورها حتالفاً ثورياً عريضاً ضمّ
مجاعة اإلخوان املسلمون الذين بدوا جاهزين للعب دور رئيسي يف مصر ما بعد الثورة.

Page 5 of 23

دخلت مصر يف أعقاب ثورة يناير 1100يف مرحلة انتقالية أشرف عليها اجمللس األعلى للقوات املسلحة،
متيزت باالضطراب على املستوى األمين واالقتصادي والسياسي ،حيث شهدت بوادر انقسام سياسي بني شركاء
الثورة إىل مربعني أساسني أوهلما ضم معظم حركات اإلسالم السياسي ،وثانيهما ضم القوى العلمانية واليسارية
والليربالية .كما شهدت هذه املرحلة أربعة استحقاقات انتخابية أفضت إىل تصدّر حركات اإلسالم السياسي
للمشهد وجناح مرشح مجاعة اإلخوان املسلمني حممد مرسي يف انتخابات الرئاسة يف حزيران /يونيو .1101
غري أن العام األول من والية مرسي شهد أجواء استقطاب سياسي حاد شكلت مؤسسات الدولة،
وعلى رأسها اجليش والشرطة والقضاء واإلعالم طرفاً أساسياً فيه ،من خالل حتالفها مع مربع القوى القومية
واليسارية والل يربالية ،وهي قوى سعت إىل حتصيل مكاسب خارج إطار ما متثله من وزن يف صندوق االنتخاب،
كما اعتمدت احلراك يف الشارع وسيلة لتسوية خالفاتها مع مؤسسة الرئاسة وخصومها السياسيني .ويف املقابل
بدا الفتاً أن إدارة الرئيس مرسي مل تعبأ كثرياً باالنتقادات املوجهة إليها ،فضالً عن عدم قدرتها ،وألسباب
خمتلفة ،على تفعيل أجهزة الدولة لتحسني األوضاع األمنية واالقتصادية للمواطنني الذين كانت تطلعاتهم يف
أعلى مستوياتها بعد ثورة يناير .1100
ويف ظل هذه األجواء شهدت مصر يف  31حزيران /يونيو  1103تظاهرات ،تفاوتت التقديرات بشأن
حجمها ،كان مطلبها األساسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة جتاوب الرئيس معها بإعالن "خريطة طريق" مل
تلق قبوالً لدى القوى اليت تقف خلف هذه املظاهرات ،ويف  3يوليو /متوز  1103أعلنت قيادة القوات املسلحة
بعد اجتماع مع بعض القيادات السياسية والرموز الدينية" ،خريطة طريق املستقبل" تضمنت تعطيل الدستور
املُستفتى عليه من الشعب املصري ،وتعيني رئيس مؤقت للجمهورية مبا يفيد عزل الرئيس الدستوري املنتخب.
وكان من أبرز تداعيات هذه اإلجراءات إلغاء مجيع نتائج االنتخابات السابقة ،وحلّ جملس الشورى صاحب
السلطة التشريعية الوحيدة ،وهو ما عنى بدء مرحلة انتقالية جديدة ،ومبا عرّفه كثريون بأنه (انقالب) على
الدستور والدميقراطية.
لكن قطاعاً من املصريني رحّب بتدخل اجليش لعزل الرئيس مرسي ،وعلى رأسه حتالف القوى القومية
واليسارية واليربالية ،الذي اشرتكت رموزه إىل جانب املؤسسة العسكرية يف ترتيب أوضاع البالد وتشكيل
حكومة جديدة ،بينما رفض معظم تيار اإلسالم السياسي ،إضافة إىل قوى سياسية واجتماعية أخرى ،هذه
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اخلطوة وعدّها "انقالباً عسكرياً" ،حيث تأسس ما يعرف بـ"التحالف الوطين لدعم الشرعية" الذي نظم
تظاهرات واعتصامات تركزت يف ميداني رابعة العدوية والنهضة يف القاهرة العادة الشرعية والدستورية واملسار
الدميقراطي على حد تعبريه.
ويف مقابل ذلك عمد النظام اجلديد منذ  3متوز /يوليو إىل نشر قوات اجليش واألمن يف العديد من
القرى واملدن ،كسياسة لفرض سلطاته ،وشهدت مصر منذ ذلك التاريخ عدداً من التطورات ،ومن أبرزها
أحداث احلرس اجلمهوري يف  8متوز /يوليو ،واملنصة يف  11متوز /يوليو ،وفض االعتصامني يف  01آب/
أغسطس ،ثم فض مظاهرات رمسيس يف  10آب /أغسطس ،واليت راح ضحيتها اآلالف من القتلى واجلرحى
واملعتقلني ،حيث شهدت هذه األحداث ترتيبات اختذتها الدولة تتشابه إىل حدّ كبري مع ترتيبات احلرب
وال عمليات العسكرية ،وهو ما أدى إىل عنف غري مسبوق قابله صمت واضح من قبل معظم النخب السياسية
واإلعالمية والثقافية املصرية يف ضوء عودة ظالل الدولة العسكرية -األمنية اليت حكمت مصر ما قبل ثورة يناير.
ورمبا يثري هذا تساؤالت كبرية بشأن رؤية الدولة لـ"املواطن الصاحل" يف ظل شيوع تبين األوىل لظاهرة
"املواطنني الشرفاء" املساندين لسلطة األمر الواقع ،وأيضاً طريقة األفراد يف التعبري عن أنفسهم ،فاحلالة العامة
للسياسة ال تقتصر فقط على العنف ،ولكن ما يصاحبه من دعم االنقسامات االجتماعية على أساس املوالني
واملعارضني للسلطة.
ويف سياق تداعيات األزمة املصرية ومستقبلها على التحوالت اليت تشهدها املنطقة العربية منذ العام
 ،1100فقد شكلت األزمة نقطة حتول اسرتتيجية يف تقدم تيار اإلسالم السياسي على صعيد احلكم والقيادة يف
دول "الربيع العربي" ،كما مثلت مرحلة مهمة من مراحل تعامل الرمسية العربية مع التيار اإلسالمي بشكل
عام ،ووفّرت بيئة معادية يف التعامل مع هذا التيار ،كما تراجعت عدد من التيارات السياسية الليربالية منها
والقومية واليسارية عن مواقفها املبدئية يف تبين الدميقراطية والتعددية والشراكة يف ضوء األزمة.
ونظراً ملا تشكله مصر من نقطة حمورية يف جناحات "الربيع العربي" وعملية التحول الدميقراطي ،ونظراً
ملا ميثله حضور مجاعة اإلخوان يف مصر من وزن بالنسبة لتيار اإلسالم السياسي يف املنطقة ،فإن مسار األزمة يف
مصر سوف ينعكس على واقع احلركة اإلسالمية وواقع الربيع العربي يف املنطقة بدرجة ما ،كما أن القضية
الفلسطينية قد يصيبها تراجع اسرتاتيجي بفقدان احملضن املصري الشعيب القوي ،وهو ما يعين أن التعامل مع
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األزمة يف مصر هو مدخل مهم للتعامل مع القضايا األخرى املتعلقة مبستقبل حركات اإلسالم السياسي يف
املنطقة ،ومستقبل الربيع العربي ،ومستقبل القضية الفلسطينية.
ع لى صعيد آخر ،مل يكن املشهد اإلقليمي والدولي ذا تأثري مهم على أهداف الطرفني حيث اكتفى العامل
العربي باملراقبة باستثناء عدد من الدول اخلليجية واألردن ووقفت تركيا والربازيل وبعض دول أمريكا الالتينية
واالحتاد اإلفريقي بوضوح ضد ما اعتربته انقالباً على الدستور ،يف املقابل كانت إسرائيل واضحه يف ترحيبها
بالنظام اجلديد ،أما دول العامل فبقيت بني مراقب ومرتدد ،إال أنه من الواضح متاماً أن أحداث  3متوز /يوليو مل
حتظ بقبول غالبية دول العامل وشعوبها.

ثانياً :طبيعة األزمة املصرية
أنتجت األزمة احلالية يف مصر حالة اصطفاف سياسي واجتماعي وضعت النظام السابق واجليش واألمن
والقضاء واإلعالم وغالبية التيار العلماني واليساري يف مربع واحد مبواجهة التيار اإلسالمي السياسي الذي
يضم معظم األحزاب واحلركات االسالمية إىل جانب بعض األحزاب الوسطية والليربالية األقرب اىل الوسط
وبعض الرموز النخبوية ضمن "التحالف الوطين لدعم الشرعية" ،وفضلت بعض األحزاب املدنية والليربالية
املستقلة البقاء خارج املربعني وبدأت عملية استقطاب ومواجهة ختللها الكثري من العنف كانت اليد الطوىل فيها
للمربع األمين العسكري.
كان الوضع األمين واالقتصادي واالجتماعي يف حال ال يُحسد عليه قبل األزمة ،إال أنه ازداد تدهوراً
وسوءاً بعد األزمة ،وقد ساهمت املواجهة العنيفة سواء لالحتجاجات الشعبية أو خلاليا ما يسمى بـ "اإلرهاب"
يف سيناء ،واحلمالت اإلعالمية املمنهجة على "التحالف الوطين لدعم الشرعية" إىل إحداث شلل يف السياحة
واالستثمار وإحدا ث شروخ جمتمعية وتدهور أمين ،وأصبح املشهد املصري يتميز بالرتاجع األمين والرتاجع
االقتصادي واالنسداد السياسي واالستقطاب احلاد ومترتس كل طرف يف خندقه ،وذلك بإصرار الدولة على
االستمرار يف تنفيذ "خريطة طريق املستقبل" ،ويف املقابل استمرار "التحالف الوطين لدعم الشرعية" يف توجيه
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اجلماهري بشكل يومي للتعبري عن رفضهم للسلطة اجلديدة ،والتظاهر يف خمتلف أحناء البالد ضد ما يسميه حبكم
العسكر واالنقالب على الدستور.
وبذلك فإن غياب رؤية واضحة النتهاء األزمة يتصدر املشهد ،برغم أن الطرفني مأزومان سواء مبنهج
تكوين املؤسسات وفق املسار الرمسي احلالي أو مبنهج احلراك الشعيب حبالته الراهنة ،فثمة قصور متبادل يلغي
امليزات ويضعف القدرة على اخلروج من األزمة لدى الطرفني ،ويف ظل غياب أفق للتفاوض أو طرح مبادرات
سوف تتفاقم األزمة السياسية وترتاجع نظريات ومفاهيم العيش املشرتك ،ناهيك عن تزايد تدهور االقتصاد
واألمن.
يبقى أن يُشار إىل أن مثّة عدداً من النقاط أسهمت يف تعقيد األزمة املصرية بعد  3متوز /يوليو  ،1103ومن
أبرزها :زاوية الرؤية املبدئية لكل طرف ملا حدث يف  3يوليو بني كونه استجابة من اجليش ملطالب اجلماهري اليت
خرجت يف  31يونيو /حزيران ،وبني كونه انقالباً مكتمل األركان هدف منه اجليش لقطع الطريق أمام أيّ حكم
مدني للبالد ،كما أن اإلجراءات األمنية والعسكرية اليت اختذتها السلطة املؤقتة أسهمت بشكل كبري يف تعميق
اهلوة بني األطراف واستبعاد احتماالت احلل السياسي لألزمة من حيث املبدأ إالّ على قاعدة تسليم "التحالف
الوطين" بنتائج تدخل اجليش يف النظام السياسي ،حيث يقدر فريقنا أن العقدة األساسية تكمن يف هذا التباين يف
املوقف والتفكري بني الطرفني ،ما يستوجب من الطرفني ومن األطراف احملتملة للوساطة بينهما أن تأخذ هذا
التعقيد بعني االعتبار ،الذي يستدعي اشتقاق حلول وبدائل للتغلب على هذه النقاط وغريها.
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ثالثاً :السيناريوهات احملتملة لألزمة املصرية
مثة سيناريوهات حمتملة لتداعيات األزمة يف حال استمرارها أو تفاقمها ،ومن أبرزها:
السيناريو األول :التسوية السياسية
وصف السيناريو :الوصول إىل تسوية سياسية ،والتوافق بني املؤسسة العسكرية وحلفائها من جهة ،وبني
التحالف الوطين لدعم الشرعية من جهة أخرى على مدة الفرتة االنتقالية ومراحلها.
شروط حتقق السيناريو:
استمرار زخم التظاهرات وزيادة رقعتها لتشمل قطاعات أوسع من املواطنني حبيث ال تقتصر على
تيارات اإلسالم وحلفائها.
استمرار سلمية االحتجاج وعدم اجنرار قوى اإلسالم السياسي وحلفائها إىل العنف رغم حجم
االستفزازات.
جناح الوساطات يف فتح قنوات للحوار بني القوى اإلسالمية والسلطة القائمة ،والوصول إىل
حلول وسط جتنب البالد السيناريوهات األسوأ.
وقف محالت االعتقال واإلفراج عن قيادات قوى اإلسالم السياسي وحلفائها املعتقلني وإعادة فتح
القنوات الفضائية.
استمرار متاسك التحالف الداعم للسلطة القائمة.
فرص حتقق السيناريو وتداعياته :فرص هذا السيناريو تبدو جيدة يف ضوء شعور الطرفني بأن اآلخر يغرق يف
أزمة ،يُضاف إىل ذلك وصول "التحالف الوطين لدعم الشرعية" إىل قناعة بضرورة حتقيق نوع من الوفاق
اجملتمعي وتقديم تنازالت لدفع العملية السياسية إىل األمام ،كما ال تزال فرص حتقيق هذا السيناريو هي األسلم
واألكثر أماناً للطرفني ،غري أن التباعد بني الفرقاء حيول دون تصدر هذا السيناريو للمشهد حتى اآلن.
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ومن تداعيات حتقق هذا السيناريو بقاء أوزان األطراف املؤثرة يف السياسة املصرية على حاهلا ،مع التنبه
إىل أن تدخل اجليش بهذه الطريقة ،وعزل رئيس منتخب بسبب تظاهرات ضده يف الشارع ،يؤسس ملزيج من
"فوضى الشارع" و"وصاية اجليش" على احلياة السياسية يف املستقبل.
السيناريو الثاني :فشل االنقالب على املسار الدميقراطي الدستوري
وصف السيناريو :رضوخ املؤسسة العسكرية وحلفائها السياسيني للمطالب املعارضة لتدخل اجليش.
شروط حتقق السيناريو :وميكن هلذا السيناريو أن يتحقق يف حال توفرت الشروط التالية:
استمرار زخم التظاهرات وزيادة رقعتها لتشمل قطاعات أوسع من املواطنني حبيث ال تقتصر على
القوى اإلسالمية.
استمرار سلمية االحتجاج وعدم اجنرار تيار اإلسالم السياسي إىل العنف رغم حجم االستفزازات.
زيادة املمارسات القمعية جتاه االحتجاجات السلمية بشكل يؤكد عودة الدولة األمنية القمعية،
وعودة صورة النظام ما قبل ثورة يناير .1100
تزايد مستوى الصراع واخلالفات بني األطراف اليت حتالفت إلجناح االنقالب وخاصة بني القوى
املدنية والعسكرية ،واستمرار انقسام املشهد السياسي يف مصر.
إخفاق احلكومة اإلنتقالية يف حتسني األوضاع االقتصادية واملعيشية املرتدية للمصريني بشكل سريع
وملموس.
فرص حتقق السيناريو وتداعياته :يف ضوء عدم وصول التظاهرات املعارضة للسلطة إىل الكتلة احلرجة من جهة،
ومتاسك التحالف الداعم للسلطة القائمة حتى اآلن من جهة ثانية ،فإن فرص حتقق هذا السيناريو يف املدى
املنظور تبدو ضعيفة ،وذلك رغم أن زخم التظاهرات السلمية واستمرارها منذ متوز /يوليو ،والعقبات احلقيقية
يف إدارة البالد اليت تواجه السلطة القائمة ،فضالً عن أن املساعدات اخلليجية ملصر إمنا تشكل "مسكّناً" فقط،
وال يُتوقع أن تضمن جتاوز احلكومة االنتقالية للتحديات االقتصادية اليت تواجهها يف ضوء غياب التوافق
السياسي يف البالد ومناخ األمن واالستقرار.
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ويتوقع هلذا السيناريو يف حال حتققه أن يكون له أثر كبري على املسار الدميقراطي يف مصر ،وتراجع دور
املؤسسة العسكرية املستقبلي يف السياسة ،كما سيكون له أثر إجيابي على مستقبل حركات اإلسالم السياسي يف
جممل منطقة الشرق األوسط ،وعلى عملية التحول الدميقراطي فيها.
السيناريو الثالث :جناح السلطة القائمة يف تثبيت سيطرتها ومترير خريطة الطريق
وصف السيناريو :جناح السلطة القائمة ورضوخ "التحالف الوطين لدعم الشرعية" لقواعد اللعبة اجلديدة
واحتوائهم فيها مبا ال يُناسب حجمهم على األرض ،مع بقاء مقاليد الدولة بيد القوات املسلحة ،وإن متت إدارة
البالد من قِبَل واجهات مدنية وعرب انتخابات يتم التحكم يف خمرجاتها.
شروط حتقق السيناريو:
إخفاق "التحالف الوطين لدعم الشرعية" يف احلفاظ على زخم التظاهرات أو توسيع حتالفاته.
استمرار متاسك القوى السياسية الداعمة لالنقالب العسكري.
استمرار متاسك املؤسسة العسكرية وسيطرتها على املؤسسة األمنية ومؤسسات الدولة املختلفة.
جناح األداء االقتصادي للحكومة املؤقتة وظهور قدرتها على حتسني معيشة الناس بشكل سريع
وملموس.
توفري جوّ من االستقرار األمين الذي يعدّ شرطاً أساسياً لتنشيط السياحة واالستثمار األجنيب.
فرص حتقق السيناريو وتداعياته :احتمال حتقق هذا السيناريو ضئيل يف ضوء استمرار زخم التظاهرات من جهة،
واستمرار السياسة القمعية والتعثر يف إدارة شؤون البالد من جهة أخرى.
ومن تداعيات حتقق هذا السيناريو تعزيز سلطة املؤسسة العسكرية يف مصر ،وتراجع املسار الدميقراطي،
وحتجيم قوى اإلسالم السياسي والقوى الثورية يف مصر ،فضالً عن إمكانية العودة إىل األدوار اإلقليمية اليت
كانت تلعبها مصر يف عهد نظام مبارك ،وخاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطيينية وحمور االعتدال العربي.
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السيناريو الرابع :انزالق مصر إىل العنف (النموذج اجلزائري)
وصف السيناريو :اندالع العنف بشكل واسع وإقصاء تيارات اإلسالم السياسي وحلفائها أو دفعها إىل عدم
املشاركة يف أي استحقاق انتخابي قادم ،وتزايد أساليب القمع وتقييد احلريات ،وهو ما قد يدفع البالد إىل
"النموذج اجلزائري".
شروط حتقق السيناريو:
زيادة املمارسات القمعية جتاه االحتجاجات السلمية بشكل يؤكد عودة الدولة األمنية القمعية
ورموز نظام مبارك.
التخلي عن سلمية التظاهر وجلوء قطاع من شباب حركات اإلسالم السياسي وحركات إسالمية
عنيفة أخرى إىل العنف ردًا على استفزازات أجهزة األمن واجليش.
فشل الوساطات يف التوصل إىل حلول ترضي الطرفني بصرف النظر عن سبب هذا الفشل،
سواء كان "نية مبيّتة" لإلقصاء من قبل املؤسسة العسكرية لتيارات اإلسالم السياسي ،أو "جلمود
هذه التيارات" يف احلوار على مواقفها وعدم تقديم أي تنازالت سياسية.
استمرار متاسك القوى السياسية الداعمة لالنقالب العسكري.
فرص حتقق السيناريو وتداعياته :فرص حتقق هذا السيناريو ضعيفة يف سياق املشهد املصري احلالي ،وذلك رغم
جلوء املؤسسة العسكرية إىل "األداة األمنية" ملواجهة االحتجاجات السلمية ،غري أن استخدام األداة األمنية ال
زال طابعه سياسي لفرض األمر الواقع وإجبار الطرف اآلخر على التعامل معه؛ فضالً عن أن االحتجاجات
حتى اآلن مل خترج عن سلميتها رغم القمع الشديد الذي تعرضت له ،ويتوقع هلذا السلوك السلمي من قبل
املتظاهرين أن يستمر مستقبالً لقناعتهم بعدالة القضية اليت يدافعون عنها من ناحية ،وإلدراكهم "خماطر" اللجوء
إىل العنف من ناحية أخرى.
كما قد يُضعف من حتقق هذا السيناريو الضغوط الغربية ،وخوفها من فشل الدولة يف مصر مع ما حيمله
ذلك من تداعيات على أمن إسرائيل وعلى حرية املالحة يف قناة السويس ،وما يرتبه ذلك على اجملتمع الدولي
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من مسؤولية اإلغاثة ،إضافة إىل تعزيزه للقوى "املتطرفة" اليت تستهدف املصاحل الغربية ،مما قد يفتح املستقبل يف
مصر على سيناريوهات ال ميكن ألحد أن يتوقعها.
ومن شأن حتقق سيناريو من هذا النوع أن يدفع مصر إىل سنوات طويلة من االقتتال واالستنزاف
الداخلي ،والقضاء على أي فرصة قريبة للتحول الدميقراطي يف البالد ،واستمرار تراجع دور مصر العربي
واإلقليمي وانكفائها على مشاكلها الداخلية.

رابعاً :خيارات األطراف للخروج من األزمة واحتماالت جناحها:
للبحث اجلاد يف مآالت هذه األزمة ،فإن الفريق قد درس خيارات الطرفني املمكنة يف التعامل معها،
ووجد أن لكل طرف خيارات حمددة ،ولذلك متّ اعتبار كل طرف مربعاً لغايات الدراسة ،حيث يضم املربع
األول :سلطة احلكم املؤقت ،بينما يضم املربع الثاني :التحالف الوطين لدعم الشرعية.
خيارات املربع األول (احلكم القائم)
اخليار األول :الرهان على فرض األمر الواقع وتطبيق إجراءات "خريطة طريق املستقبل" اليت أعلنها وزير
الدفاع يف اإلطار الزمين احملدد ،وهو اخليار املعلن والقائم.
تعترب احتماالت متسك النظام بهذا اخليار قوية ،لكنه ليس اخليار املفضل لديه لألسباب التالية:
 مل حتقق سلطة األمر الواقع يف مصر قبوالً شعبياً مرضياً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير يف ضوء استمرار
االحتجاجات بأعداد كبرية رغم أجواء القمع واالعتقاالت ،وإن مل تصل هذه االحتجاجات إىل الكتلة
احلرجة بعد.
 تزايد العقبات األمنيه واالجتماعية واالقتصادية وما تواجهه الدولة واحلكومة من صعوبات حقيقية يف إدارة
البالد.
 عدم جتاوب دول اإلقليم والعامل ،وعدم االخنراط مبا جيري ،واستمراراستنكار إدارة القمع واالعتقال
والتعتيم اإلعالمي من قبل كثري من دول العامل ومنظمات حقوق اإلنسان.

Page 14 of 23

 بروز خالفات وتناقضات يف صفوف التحالف املؤيد إلجراءات  3متوز /يوليو بشأن طريقة إدارة األوضاع
فيما يتعلق باستخدام القوة املفرطة يف فض االعتصامات والتعامل مع الفعاليات االحتجاجية ،وكذلك
بشأن دور وزير الدفاع وتصدره للمشهد السياسي ،والتجاذبات حول ترشحه يف االنتخابات الرئاسية
القادمة.
اخليار الثاني :القيام بإجراءات ختفيفيه حتسن صورة احلكم ،مثل وقف اإلجراءات األمنية ،وإطالق حريات
التعبري والتظاهر ،وإعادة اإلعالم املمنوع ،حيث حتمل مثل هذه اإلجراءات يف طياتها ،وفق تفكري املربع األول،
خماطر كبرية قد تؤدي إىل امتداد رقعة التظاهرات ووصوهلا إىل درجة قد تهدد وجود السلطة القائمة.
اخليار الثالث :القبول حبل سياسي وسط ،يقوم على التوافق واملشاركة اجلماعية على قواعد وأسس حتقق
املصاحل الوطنية وأهداف الثورة ،والدخول املشرتك يف مرحلة انتقالية يشارك فيها اجلميع ،وينطوي هذا اخليار
على موافقة ضمنية من قبل العسكر على التنازل عن السلطة والنفوذ ملصلحة الشرعية الدستورية والدميوقراطية،
واخلروج بالتالي من معادلة الدولة األمنية إىل الدولة املدنية.
وقد تتزايد احتماالت جلوء النظام هلذا اخليار يف املرحلة القادمة ،لكنها ضعيفة يف الوقت الراهن لألسباب التالية:
 ما يزال النظام والدول اإلقليمية الداعمة له حتى اللحظة يأملون بنجاح خيار حسم املواجهة ،مع التحالف
الوطين لدعم الشرعية وال يبدون استعداداً كافياً لقبول استحقاقات احلل الوسط املذكورة أعاله.
 عدم جناح حماولة الوسطاء حتى اللحظة ،وقد يعود ذلك يف األساس إىل عدم طرح مبادرات سياسية حتقق
مطالب وشروط الطرفني حبدها األدنى.
خيارات املربع الثاني (التحالف الوطين لدعم الشرعية)
اخليار األول :الصمود والتحمل واالستمرار بنهج الرفض السلمي للوضع اجلديد ،واإلصرار على كشف أبعاد
وخماطر "االنقالب على الشرعية" كما يسمونه.
تعترب احتماالت التعاطي مع هذا اخليار قوية مع تفضيل خيارات أخرى وذلك لألسباب التالية:
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 اتساع جبهة الرافضني لسيطرة العسكر على احلياة السياسية ،وعدم بروز خالفات وتناقضات جوهرية يف
مواقف املعارضني لنظام األمر الواقع ،واتساع دائرة ونوع االحتجاجات الشعبية.
 تنامي "روح التحدي" وارتفاع معنويات الرافضني ملا يعتربونه انقالباً عسكرياً ،وعدم تأثرهم باالعتقاالت
الواسعة اليت حصلت يف الشهور اليت تلت تدخل العسكر يف  3متوز /يوليو.
 استمرار األزمات األمنية والسياسية واالقتصادية يف البالد ،واليت من شأنها أن تفقد الناس الثقة بقدرة
النظام القائم على إدارة األوضاع ،مما يزيد من استعدادهم للمشاركة يف الفعاليات االحتجاجية مستقبالً
ودعم مطالب التحالف الوطين.
اخليار الثاني :القبول حبل سياسي وسط حيقق أغلب شروط ومطالب الطرفني ،وتُعد فرص قبول هذا اخليار لدى
التحالف قوية إذا توفّرت ضمانات بعودة املسار الدميقراطي الدستوري ،وطرحت احللول من قبل أطراف
مقبولة.
اخليار الثالث :القبول باألمر الواقع ،والتضحية "من أجل احلفاظ على الوطن املصري" ،والرهان على
احتماالت فشل التغيري ألنه "مبين على أسس غري دستورية وال دميقراطية" ،وبهذا يكون الرهان على "وعي
اجلماهري" إلفشال خمططات الفريق احلاكم اليت يصعب حتقيقها عملياً دون املشاركة والتوافق اجملتمعي العام.
وتعترب فرص قبول هذا اخليار ضعيفة يف الوقت الراهن لألسباب التالية:
 عدم تراجع زخم االحتجاجات ،وكذلك احلفاظ على متاسك املوقف وعدم حصول تناقضات وخالفات
جوهرية يف التحالف الوطين.
 عدم جناح النظام سياسياً وأمنياً واقتصادياً حتى اآلن ،مما ال يشكل ضغطاً شعبياً على التحالف لتقديم
تنازالت.
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خامساً :اسرتاجتية اخلروج من األزمة
يف ضوء التداعيات احملتملة لتفاقم األزمة يف مصر أو احنسارها ،فإن الذهاب باجتاه حلّها جيـب أن يسـتند
إىل اسرتاتيجية أساسية وهي "اخلروج من األزمة" ،والذي ال ميكن أن يتبلور إال يف ظل الـتفكري االسـرتاتيجي،
والذي يأخذ بعني االعتبار خمتلف العوامل يف احلساب ،كما حياول ان يتعامـل مـع خمتلـف االطـراف املـؤثرة يف
األزمة ،ويسعى إىل حتقيق االستقرار السياسي والدميقراطي واالقتصادي يف مصر.
حمددات جناح هذه اإلسرتاتيجية
من احملددات احلاكمة لنجاح االسرتاتيجية إلنهاء األزمة يف مصر:
 قدرات األطراف على املضي يف توجهاتها احلالية ضد بعضها ،واملدى الزمين املمكن لذلك.
 إمكانية إجياد صيغة حتقق جزء من املطالب واملصاحل املمكنة لكل طرف.
 توضيح احلدود الدنيا اليت تقبل بها األطراف وكيف ميكن التقريب بينها.
 التحوالت السياسية يف مواقف األطراف الدولية واإلقليمية املختلفة واقرتابها أو ابتعادها عن موقف أي
من الطرفني.
 القدرة على إقناع املصريني بامتالك رؤية واضحة لشراكة وطنية واسعة يف حتمل مسؤولية إدارة البالد يف
حال التوصل حلل األزمة.
 حتديد األطراف اليت ميكن أن تتوسط إلمتام التوافق املرحلي ونزع فتيل التفاقم والتأزيم املستمر (دولية،
عربية ،إسالمية ،إفريقية ،مصرية).

احللول املمكنة لألزمة
ميكن حتديد احللول واخليارات املمكنة وفق ما ورد أعاله بعدد من االجتاهات ،ومن أبرزها:
أ .احلل املصري :من خالل مبادرة وطنية مصرية جامعه ،وهذا النوع من احلل يصـطدم بـاملواقف املتصـلبة
للفريقني.
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ب .احلل العربي :من خالل مبادره عربية تتبناها الدول الفاعلة باسم اجلامعة العربية أو بدونها ضمن أسـس
توافقيه تضمن مشاركة اجلميع واحلفـاظ علـى الشـرعية الدسـتورية ،وإحـداث تعـديالت وإصـالحات
جوهرية حتقق مصاحل األطراف األساسية ومطالب الشعب.
ج .احلل اإلفريقي :كما يف املبادرة العربية.
د .احلل الدولي :كما يف املبادرة العربية.
ه .مبادره مشرتكة من كل األطراف املشار إليها سابقاً ،ولكن بنفس املضمون التـوافقي التصـاحلي ،وبـدعم
وضمانات وضغوط عربيـة وإفريقيـة ودوليـة ،يكـون أساسـها مصـريًا يلقـى دعـم األطـراف األخـرى
وتشجيعها.
مراحل احلل السياسي للخروج من األزمة
يُقرتح أن مير مبرحلتني أساسيتني قبل التوصل إىل احلل النهائي ،أوهلما :إعـالن برنـامج عملـي للطـرفني
يشكل "إعالن حسن نوايا وبناء ثقة" .وثانيه :االتفاق على املبادئ العامة للحل ورسم املستقبل.
 .0إعالن حسن النوايا وبناء الثقة:
 اإلفراج عن كـل املعـتقلني واحملبوسـني واملـتهمني اعتبـاراً مـن  ،1103/1/3وإنهـاء كافـة املالحقـات
القضائية حبق معارضي تدخل اجليش.
 إلغاء حالة الطوارئ وسحب قوات اجليش واألمن املركزي من الشوارع والعودة إىل ثكناتهم.
 وقف احلمالت اإلعالمية واالتهامات املتبادلة وتشجيع التوافق يف التصرحيات ووسائل اإلعالم من قبـل
الطرفني.
 إعالن نبذ العنف وعدم اللجوء إليه من أي طرف ببيانات وتصرحيات رمسية ،والتأكيد علـى أن احلـوار
والتنافس السياسي واملسار الدميقراطي هو احلل الوحيد لدى خمتلف األطراف.
 تشكيل جلنة حتقيق وطنية ترتضيها األطراف املتنازعة للتحقيق يف أحداث العنف والقتل واحلرق والتدمري
املختلفة يف البالد خالل هذه الفرتة ،ومن أي طرف كانت.
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 السماح حبرية التظاهر السلمي والتعبري عن الرأي ،يف مقابل وقف االعتصامات ألكثر من يوم ،واالبتعاد
عن إعاقة املواصالت أو احلياة العامة ،واالتفاق على ميادين حمددة هلذه الفعاليات من قبل اجلميع.
 تعبري الدولة عن جمموع املواطنني وحتمل الدبلوماسية املصرية مسئولية ذلك يف اخلارج.
 عقد مؤمتر اقتصادي وطين جامع لبحث املشكلة االقتصادية مبشاركة اجلميع كتعبري عن التحمل املشـرتك
للمسئولية يف حل مشاكل البالد.
 .1املبادئ العامة املشرتكة للحل ورسم املستقبل ( يف ضوء مواقف الطرفني وتوجهاتهما)
 إعادة احلياة الدستورية اىل البالد ،وإعادة تفعيل الدستور واملسار الدميقراطي ،واحرتام احلريات وحقـوق
اإلنسان.
 تشكيل حكومة إنقاذ وطين برئيس توافقي إلدارة الشئون العامة للدولة بربنامج يُتفق عليه.
 فيما يتعلق بالرئيس مثة ثالثة خيارات يتم حبثها:
 oاألول :أن يعود الرئيس حلكم البالد مبساعدين توافقيني ملدة ستة شهور.
 oالثاني :أن يعود لقيادة البالد وميارس صالحياته من خالل جملس رئاسي توافقي ملدة ستة شهور.
 oالثالث :أن يعود الرئيس ويفوض معظم صالحياته حلكومة إنقاذ وطين توافقية.
 االستفتاء على التعديالت الدستورية وفق النقاط اليت كانت مثار خالف سابقاً ،واليت تعدّها جلنة مشرتكة
يُتفق عليها.
 جترى االنتخابات العامة يف البالد خالل ستة أشهر.
 إصدار وثيقة قومية من كافة األطراف تؤسس ملفهوم الدولة املدنية واحلياة الدميقراطية والتعددية وتداول
السلطة ومتطلباتها.
 إصدار ميثاق شرف إعالمي يعد مقياساً للحكم على املهنية.
 حيكم احلوار جدول أعمال يتفق عليه وباستمرار وتواصل دون شروط مسبقة.
 ترعى احلوار "هيئة حوار وطين" شاملة دائمة االنعقاد إىل حني إخراج البالد من األزمة ،يـتم تشـكيلها
عرب توافق جمتمعي يرتضيه الطرفان.
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آليات تطبيق اسرتاتيجية اخلروج من األزمة
 بناء طاولة احلوار الوطين الشاملة.
 جيلس الفرقاء على قدم املساواة ومبمثلني مفوضني.
 يبدأ احلوار بدون شروط مسبقة وكل شئ مفتوح للحوار.
 يلتزم احلوار جبدول أعمال يتم إقراره مسبقاً وتعديله بالتوافق.
 يعلن الطرفان التزامهما بإعالن وإجـراءات حسـن النوايـا مسـبقاً ،كشـرط مشـرتك مـن "هيئـة احلـوار
الوطين" واإلفراج عن كافة املعتقلني ووقف املالحقات األمنية إلجناح احلوار.

سادساً :التوصيات
احلكم القائم يف مصر
 اختاذ إجراءات وطنية لوقف تدهور احلالة األمنية واالقتصادية يف البالد ،ووقف كافة اإلجراءات
األمنية ضد املدنيني.
 السعي لبناء اجلماعة الوطنية يف البالد دون اقصاء أو تهميش ألحد.
 تشجيع املبادرات السياسية والتجاوب معها للخروج من األزمة.
 ضبط اإليقاع اإلعالمي املنفلت بالتحريض واغتيال الشخصيات السياسية الفردية واإلعتبارية.
 أهمية استمرار مصر يف دعم الشعب الفلسطيين وكفاحه ضد اإلحـتالل وخاصـة يف قطـاع غـزة
ومنع التحريض ضـد أي طـرف فلسـطيين يف اإلعـالم ،وفـتح معـرب رفـح إلضـعاف احلصـار
اإلسرائيلي على قطاع غزة.
التحالف الوطين لدعم الشرعية يف مصر
 التجاوب مع املبادرات السياسية وتشجيعها.
 التأكيد على نبذ العنف وإدانة ممارسته من أي جهة كانت.
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دول اخلليج
 تشجيع املبادرات السياسية للخروج من األزمة.
 وقف أي إجراءات أمنية تصعيدية ضد تيارات اإلسالم السياسي.
 ضبط اإليقاع اإلعالمي مبا خيدم مصلحة املصرييني مجيعاً دون اغتيال سياسي ألحد.
جامعة الدول العربية
 تشكيل جلنة عربية تتواصل مع الطرفني للتوصل إىل حل سياسي للخروج من األزمة.
 تشكيل وفد من سفراء حسن النوايا من شخصيات عربية قومية وإسالمية يؤمن باحلل السياسي،
لتشجيع الطرفني على اخلروج من األزمة.
 تشجيع الروح التوافقية بني أبناء مصر مجيعا حلماية البالد وإنقاذها.
األردن:
 تشجيع األردن للطرفني على ضرورة احلل السياسي للخروج من األزمة ،وتـبين توجهـات هـذا
التقرير االسرتاتيجي وقواعده حللها.
 دعم وتشجيع أي مبادرة عربية أو دولية ،رمسية أو شعبية تهـدف إىل حتقيـق املصـاحلة الوطنيـة
ورأب الصدع والتوافق الوطين يف مصر بني الطرفني املختلفني.
 تشجيع احلركة اإلسالمية يف األردن للمساهمة يف حتقيق احلـل السياسـي املقـرتح للخـروج مـن
األزمة حبكم عالقتها اخلاصة مع مثيلتها يف مصر.
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Executive Abstract
Egyptian Crisis Scenarios
The ACT report in this issue discusses the course of the Egyptian crisis in case of
escalation or halt. It presents an initial perspective of the repercussions, each party’s
choices and likely scenarios. It also sets headlines for possible solutions by means of
reconciliation efforts and initiatives if both parties are ready and the mediator
acceptable. Agreement should take place according to proper basics and mechanisms of
negotiation in a bid to put an end to the current crisis. However, if the situation
deteriorates, it will constitute a catastrophe for Egypt, with all its components, as well as
cause negative consequences to the entire Arab World and its democratic trends.
The report notes that neither of the two parties has a clear vision to end the crisis,
although they are both in a dilemma in terms of the construction of institutions on the
part of the regime and the current methodology on the part of the opposition. Each has
problems weakening its advantages and eliminating the ability to overcome the calamity.
As long as there are no visions or initiatives, the political crisis will most likely escalate,
theories of co-existence will stay away and economy and security will keep
deteriorating.
Four scenarios are suggested for the escalation. The first is a political settlement,
which has good chances. The second is the current regime’s failure on the democratic,
constitutional track, which has weak chances in the foreseen future. The third is the
regime’s success in imposing new rules for the political game, which has a weak chance.
The fourth is the country’s slide into violence, which has also weak chances in the
present national scene.
A number of choices are available for each party to end the crisis, with varying
degrees of possible success. On the one hand, the regime may, firstly, gamble on the
imposition of the status quo along with the implementation of a ‘future road map’,
which is highly expected from the regime. Secondly, it may take steps to ease tension
and improve its rule, such as stopping security measures, giving freedoms of expression
and demonstration and returning prohibited media. Thirdly, it can accept a compromise
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of agreement and collective participation on the basis of national interests and the
uprising’s targets, engaging all parties in an interim stage.
On the other hand, the National Alliance for Supporting Legitimacy may, firstly,
choose steadfastness to carry on with the peaceful rejection of the new situation,
insisting on uncovering the dangers of the coup ‘against legitimacy’. Continuing with
this choice is a strong possibility. Secondly, it may accept a compromise meeting most
of the disputants’ demands. The coalition is most likely to take this option if there are
guarantees to return the democratic, constitutional track and the solutions are proposed
by acceptable parties. Thirdly, it may give in to the status quo, which currently has a
weak chance.
Finally, a ‘way out of the crisis’ strategy is proposed by the report within two
fundamental stages: announcing a work plan for both parties as a ‘declaration of good
intent and trust-building’, and agreement on major principles for a solution and future
setting. The report also suggests mechanisms to implement the strategy and makes
recommendations to end the crisis for all relevant parties.
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