1

املشهد السياس ي في مصر
بعد انقالب الثالث من يوليو
مىخدي العالكاث العسبُت والدولُت

بعد هجاخهم في إهجاش زىزة ً 25ىاًس املهُبت ،اطخمس شباب املعازغت الثىزي مؤزسًٍ باخخجاحاتهم العازمت
التي هجحذ في أهثر مً مىؾً في املشهد املطسي .فبعد مسوز ما ًصٍد على العامين مً بداًت الثىزة ،وكف
الشباب الثىزي أمام هجاح أخمد شفُم املدظىب على الىظام الظابم في الاهخخاباث الظابلت ،ووكفىا غد
املجلع العظىسي في أهثر مً مىؾً ما ّ
كىي مىكف السئِع الظابم مدمد مسس ي خين أخاٌ كُاداث
املجلع العظىسي إىى الخلاعد ،وهرلً اخخج الشباب على إلاعالن الدطخىزي الري أعلىه السئِع مسس ي في
الثاوي والعشسًٍ مً هىفمبر  ،2012وهى ألامس الري أدي لتراحعه الخلا .والُىم أهجص هرا الشباب املدخج
مدؿت حدًدة ،بعد اخخجاحه غد السئِع الظابم مدمد مسس ي وخشده لخمسد واطع ،الخدم فُه ذاث
الشباب مع فلىٌ الىظام الظابم وكىي "الثىزة املػادة" ،مما عصش مً زغبت الجِش في عصٌ السئِع مدمد
مسس ي.
ً
لم ًىً وحىد الىظام الظابم أهُدا في مشهد ما بعد الثىزة في مطس هما هى الُىم .وَعىد حصء هبير مً هرا
الىجاح والحػىز في املشهد إىى جلازب املىكف مع مىكف الشباب املدخج .فسغم أن الشباب الثائس لدًه
مىكف مظخمس غد كىي الىظام الظابم ،إال أن اخخجاحاجه الحالُتضبذ في هفع مظاز كىي الثىزة
املػادة التي هدفذ في الظابم إلحهاع العملُت الظُاطُت في مطس ،زم جدىلذ الخلا إىى هدف إطلاؽ
الىظام اللائم ،وهى ما جدلم .لم جىً كىي املعازغت ،التي حشيل كىي الىظام الظابم أحصاء منها الُىم،
هاجحت في املشهد املطسي ،لىً الحسان الشبابي وهبها ول هرا الىجاح.
وَعىد هرا الخلازب بين املعازغت واللىي الشبابُت إىى أطباب ،أولها :الظلىن الظُاس ي لسئاطت مسس ي
وجىظُم إلاخىان مً وزائه ،ففي خالٌ هرا العام ،لم ًىجح السئِع مسس ي في إدازة الدولت بمىؿم حشازوي
ًجخمع فُه مع اللىي ألاخسي ،بل واهذ هىان مالمذ اطخفساد ،وختى الظلفُىن الرًً واهىا خلفاء لإلخىان
ً
جسوىهم بظبب ذلً .على طبُل املثاٌ ،في مؿلع هرا العام ّ
كدم زئِع خصب الىىز ًىوع مخُىن ملفا
للسئِع مدمد مسس ي ًخػمً  12ألف اطم مً إلاخىان جم شزعها في مفاضل الدولت بعد أشهس مً خىم
مسس ي .هرلً ولد هرا الظلىن الظُاس ي الطدام مع اللىي الشبابُت هما ججلى مً خطازهم الاخخجاجي
للطس الاجدادًت في أواخس  ،2012وبلي ًالحىم الشبابي مظخمسا ًيخظس فسضخه ألاخسي ،ختى عبر عً هفظه
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بلىة في أخدار ً 30ىهُى .زاوي هره ألاطباب ،وان مىكف الجِش الري دعم الحشد الاخخجاجي وطاهم في
جدلُم هدفه بئطلاؽ السئِع .وبدظب مطادز عظىسٍت مطسٍت ،فئن الجِش ،الري لم جىً له عالكت
اوسجامُت مع املؤطظت السئاطُت الظابلت ،كد اجخر مىكفه الخطعُدي ججاه مسس ي بعد أن جطسف السئِع
ً
مسس ي مىفسدا في خصٍسانً /ىهُى وضعد مً املىكف ججاه الىظام الظىزي ،وؾالب بدظس حىي ،وخػس
ججمعا إلطالمُين في مطس ؾالبىا بالجهاد في طىزٍا .والظبب الثالث جمثل في الحشىد الشعبُت الضخمت التي
لم ٌشهد مثُلها في مطس وزبما في العالم ،فلد ّ
كىث هره الحشىد مً مىكف الشباب واللىي املعازغت
والجِش في املؿالبت بئطلاؽ مسس ي .وَعصي هرا الحشد الىبير إىى اخخلان زلافي في املجخمع املطسي ججاه
خسهت إلاخىان ،مً ذلً وحىد جطسٍداث وطلىهُاث جىفيرًت وتهدًدًت ،وان آخسها تهدًداث مً إطالمُين
ججاه مً ٌشازوىن في اخخجاحاث زالزين ًىهُى .طاهم إلاعالم وأحهصجه التي وكفذ غد إلاخىان بيل ؾاكتها
في هرا الحشد الىبيرً .ػاف إىى ذلً إلاخظاض أن خيىمت السئِع الظابم مسس ي كد أشمذ الىغع
الاكخطادي في مطس أهثر.
هره اللىة الثالزُت لللىي الشبابُت واملعازغت الظُاطُت والجِش الخدمذ في مظاز واخد ،ووان لها زافد
شعبي هبير في الشازع ،ما أهخج غسبت طسَعت ججظدث في اهلالب عصٌ فُه الجِش السئِع املىخخب مدمد
مسس ي .هره الخؿىة الظسَعت واللىٍت التي ججظدث في إطلاؽ أوٌ زئِع مطسي مىخخب ملطس ،لها جبعاث
عمُلت .أوىى هره الخبعاث واهذ اخخجاحاث عازمت مً أهطاز السئِع الظابم مدمد مسس ي بأعداد ال جلل
عً أعداد مً طاهمىا في إطلاؾه .هرا الاخخجاج ازجبـ باطخلؿاب عىُف وخاد ،عبر إلاعالم ،وفي الىطـ
الشعبي ،وفي أخدار دمىٍت هدادزت إؾالق الجِش الىاز على املعخطمين مً أهطاز السئِع مسس ي عىد
زئاطت الجمهىزٍت فجس ًىم إلازىين الثامً مً ًىلُى ،ما أطفس عً ملخل أهثر مً خمظين شخطا وإضابت
املئاث .هره ألاخدار أزسث في العملُت الظُاطُت التي أزاد الجِش الترجِب لها طسَعا وي ًخخلظ مً جبعاث
جدخله اللىي في املشهد الظُاس ي مؤخسا ،الخأزيراث ججلذ في أمىز منها :اوسحاب خصب "الىىز" الظلفي مً
الدخىٌ في خازؾت الؿسٍم للمسخلت الاهخلالُت ،وهرلً حعلُم خصب "مطس اللىٍت" ملشازهخه ،إغافت إىى
جطاعد الاهخلاداث الحادة للجِش مً كبل كىي طُاطُت وهاشؿت مدهُت وشبابُت.
إنها خالت مأشق واوظداد واضحت في املشهد املطسي الُىم .ومما ًطعب مً خدة الىغع؛ أن ول خل مدخمل
في هره املسخلت طُخلم بدوزه أشمت حدًدة .هما ًطعب جدلُل وزضد املخغيراث الُىم في الشازع املطسي
وىن ألاخدار مدظازعت ،وغغـ الشازع الُىم في جطاعد وله اججاهاث مخباًىت ،مما ًطعب مً مهمت جبني
زأي الشازع وجىحه الشعب مً كبل ضىاع اللساز .لىً مع ذلً مً الػسوزي مداولت اطدشفاف اججاه ول
ؾسف واملظاخت املمىىت له أن ًخدسن فيها بعد مدؿت اهلالب الثالث مً ًىلُى التي أشسها أن لها جأزيراث
بالغت ،هره ألاؾساف هي :اللىي الشبابُت ،والجِش ،وجىظُم إلاخىان.
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باليظبت لخىظُم إلاخىان الري ًيخمي إلُه السئِع الظابم مسس ي فلد بدأ أوىى خؿىاجه الظُاطُت في مشهد
بعد الثىزة بسفؼ خصب "الحسٍت والعدالت" لإلعالن الدطخىزي الري أضدزه السئِع املؤكذ عدىي مىطىز،
وهي خؿىة زفؼ وملاؾعت ًخىكع لها أن حظخمس وأن ًترافم معها خشد هبير لالخخجاحاث مً كبل إلاخىان.
وأي جباعد لللىي إلاطالمُت عً املشهد الظُاس ي ،طُعلب جؿسفا في طلىن هره الجماعاث بما فيها
الخىظُماث الظلفُت التي وشؿذ طُاطُا في العامين ألاخيرًً .هرا الخباعد كد ًددر عبر خظس ممىً لهره
الخىظُماث ،أو الاهخلاٌ للعملُت الظُاطُت دون اعخبازها ،أو بئدزاج شىلي لها ،أو ابخعاد وملاؾعت مً هره
الخىظُماث ألن طلف مؿلبها الُىم ٌعخبر عالُا ،وهى املؿالبت بعىدة السئِع مسس ي.
والجِش الري خسص على أن ًػع في الظلؿت خيىمت مدهُت مباشسة بعد الاهلالب ،وأعلً عً اهخخاباث
زئاطُت بعد طخت أشهس ،ال ًبدو زاغبا أن ًبلى في واحهت الحىم في البالد .لىً ًبلى أن جدخل الجِش ألاخير
جسن جأزيرا طلبُا عمُلا في املشهد الظُاس ي .فاإلطالمُىن الرًً ٌشيلىن هخلت مهمت في العملُت الظُاطُت،
جتراوح خُازاتهم الُىم بين مداولت فسع إعادة السئِع مدمد مسس ي ،وبين ملاؾعت العملُت الظُاطُت وعدم
الىزىق بها ،بعد ما جبين أهه ال جىحد غماهاث أن الجِش طُفسع خُازاجه في النهاًت.
وبدظلُم الجِش للعملُت الظُاطُت ،واطخمساز ملاؾعت إلاطالمُين (أو باهصٍاح إلاخىان عً املشهد بعد
مىاحهاث مدخملت) ،وعدم كدزة اللىي املدهُت والشبابُت على جىفير كُادة طُاطُت شعبُت ،فئن مً املسجح
أن الدولت العمُلت وأزوان الىظام الظابم املدعىمين بئعالم الفلىٌ وأحهصة كائمت في الدولت طُيىهىن هم
الىخلت الظُاطُت ألاهثر زلال وألاوفس خظىظا في مشهد طُاس ي ههرا.
ولرلً ،فالشباب الثىزي الري أطلـ مبازن ،زم طاعد في إلاؾاخت بمسس ي عبر جىظُمه لحسهت "جمسد" التي
خشدث ججمعاث شعبُت ضخمت ،طُيىن في مىاحهت مخىكعت مع أزوان الثىزة املػادة والفلىٌ خالٌ
ألاؾىاز الظُاطُت امللبلت .وكد دعم الجِش هما في بُان الظِس ي وحىد الشباب ومشازهتهم في خازؾت
الؿسٍم ،اعترافا منهم بخأزير هرا الثلل الشبابي على هجاح العملُت الظُاطُت في البالد .وطدبلى املعػلت في
مطس :هُف ٌظخؿُع الجِش جمسٍس عملُت طُاطُت حظىد فيها أزوان "الدولت العمُلت" التي ججرزث في علىد
مبازن الثالزت (وأهم هره ألازوان الجِش هفظه) ،مع اللىي الثىزٍت الشبابُت؟!.
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