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حممد شومان* 

صعود وانهيار حكم اإلخوان 

املسلمين يف مصر

تنطلق 
هذه املقالة من فرضية 

أوىل هي فشل الرئيس حممد 

مرسي يف إدارة الدولة املصرية، األمر 

الذي أّدى إىل اإلطاحة به بعد خروج 

املاليين من املصريين يف الشوارع 

للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، رفضها 

مرسي، فتدّخل اجليش وأطاح به. وبغّض 

النظر عن سالمة موقف اجليش وتوقيت 

تدّخله، وما إذا كان انقالبًا أم ال، فإن 

فرضية املقالة تبقى صاحلة كنقطه بداية 

للتحليل، وخصوصًا أن بعض املنتمين إىل 

جماعة اإلخوان وإىل الرئيس مرسي يسّلمون 

بفشل إدارة مرسي وجماعة اإلخوان، لكنهم 

يقّدمون أسبابًا متعددة تتصدرها فكرة 

املؤامرة وقوة الدولة العميقة وقدرتها 

على خلق مشكالت جماهيرية، فضاًل عن 

نقص اخلبرة والتسرع يف أسلمة اجملتمع.1 

وأعتقد أن حماولة رصد أسباب فشل مرسي 

وحتليلها، وتصنيف هذه األسباب ستظل 

إىل فترة طويلة موضوعًا للجدل والنقاش 

بحسب املواقف املتباينة والتحّيزات الفكرية 

واأليديولوجية، وسخونة األحداث يف مصر 

وعدم استقرارها.

أّما الفرضية الثانية فهي أن هناك 

ترابطًا وتداخاًل كبيرين بين األسباب 

املتعددة لفشل مرسي، عالوة على أن بعض 

هذه األسباب هو سبب ونتيجة يف آن 

اإلخوان  حكم  انهيار  ثم  صعود  أسباب  حتليل  يف  فرضيتين  املقالة  هذه  تتناول 

املسلمين يف مصر، األوىل فشل أول رئيس مصري منتخب يف إدارة الدولة وبالتايل 

إىل  قادت  وموضوعية،  ذاتية  ومعقدة،  عديدة  أسباب  تضافر  والثانية  به،  اإلطاحة 

النتيجة نفسها. وبينما ترى املقالة أن مآل حكم اإلخوان ما كان ثمة مهرب منه، إاّل 

إنها تشير إىل أن املفاجأة كانت يف سرعة انهيار حكم اإلخوان.

* أستاذ اإلعالم السياسي يف جامعة عين شمس، وعميد 
املعهد الدويل لإلعالم.
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اإلخوان يف الرئاسة، يحكم باسمها ويأتمر 

بقرارات ورؤية مكتب اإلرشاد من دون 

مراعاة لثوابت الدولة واعتباراتها ويف 

مقّدمها احلفاظ على املواطنة والوحدة 

الوطنية واألمن القومي املصري. وقد أّدى 

ذلك إىل مشكالت وتعقيدات هائلة ألن 

جماعة اإلخوان وقيادتها مل تكن تملك 

رؤية حلكم مصر، ومل تكن قادرة بحكم 

تكوينها على جتسيد قيم احلداثة والدولة 

املدنية، ومل يكن لديها رؤية إصالحية 

أو نهضوية ـ برنامج اجلماعة للنهضة ـ 

تستطيع من خاللها التعامل اجلاد واملؤثر 

مع املشكالت والتحديات الهائلة التي خّلفها 

نظام مبارك.3 وهكذا فشلت اجلماعة يف 

حتقيق احلّد األدنى من التطلعات املشروعة 

ألغلبية املصريين بعد ثورة 25 يناير، إذ 

جرى انتهاج سياسات مبارك االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية من دون تغيير أو 

تطوير، بل إن تنفيذ السياسات املباركية 

نفسها كان يجري بعناصر أقل كفاءة 

وخبرة، وبمقاومة شرسة مباشرة وغير 

مباشرة من رموز دولة مبارك وبيروقراطية 

الدولة.

وهكذا وقعت اجلماعة والرئيس يف 

مفارقات وتناقضات عديدة:

1 ـ ادعاء االنحياز إىل الثورة والتغيير 
يف حين أن السياسات الفعلية حلكم اإلخوان 

أبقت على سياسات مبارك ودولته، لكن بعد 

أن حاولت أخونتها، بمعنى تعيين عناصر 

اجلماعة يف الوزارات والهيئات الرئيسية يف 

الدولة.

2 ـ االدعاء أن حكم اإلخوان سيقوم على 
املشاركة ال املغالبة، وتشكيل ائتالف وطني 

ليقود البلد يف مرحلة التحول الديمقراطي، 

ثم التنصل عمليًا وبشكل مباشر من هذه 

الوعود، االمر الذي أوجد أزمة ثقة وصدقية 

واحد، األمر الذي يعني أننا بإزاء تفاعالت 

معّقدة؛ فعلى سبيل املثال، إن عدم امتالك 

اجلماعة التي تمّثل كيانًا موازيًا ومناقضًا 

 وخبرات بشأن احلكم 
َ
للمجتمع، مفاهيم

وإدارة الدولة ووطأة تقاليد العمل السري 

والتفكير والعمل وفق نظرية املؤامرة، قاد 

اجلماعة إىل االعتماد على كوادرها فقط 

يف إدارة مؤسسات الدولة، وإىل استبعاد 

القوى املدنية ورجال الدولة من املشاركة 

يف احلكم، ويف صوغ الدستور. وأدت 

هذه العوامل إىل تعميق حّدة االنقسام 

واالستقطاب الثقايف والسياسي بشأن 

هوية مصر والعالقة بين الدين والسياسة، 

والشرعية والشريعة،2 كما دفعت إىل تشكيل 

جبهة اإلنقاذ التي ضّمت األحزاب والقوى 

املدنية. ويف الوقت نفسه، فإن تواضع 

خبرات وكفاءة كوادر اإلخوان قاد إىل 

ارتكاب أخطاء يف التعامل مع بيروقراطية 

ر أداء  الدولة واجلماهير، فضاًل عن أن تعثُّ

جبهة اإلنقاذ فسح اجملال أمام حتركات 

أوسع لشباب الثورة، تبلورت يف حركة 

د" التي قادت ونّظمت تظاهرات 30  "تمرُّ

حزيران / يونيو التي شجعت اجليش على 

اإلطاحة بمرسي.

ويف ضوء الفرضيتين السابقتين يمكن 

رصد وحتليل أهم أسباب الفشل على النحو 

التايل: 

أواًل: الفشل يف مراعاة ثوابت 

الدولة واعتباراتها

ربما كان أهم أسباب فشل مرسي أنه 

مل يكن، ومل يرغب يف أن يكون رئيسًا لكل 

املصريين، أو أن يكون ذا نهج خاص أو 

حتى بصمة شخصية، وإنما كان بحكم 

تكوينه وظروف ترشيحه ممثاًل جلماعة 
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وعملياتهم يف سيناء، وبالتايل ضمان أمن 

إسرائيل، وأنه قادر على أداء دور مؤثر يف 

االستراتيجيا األميركية الرامية إىل إشعال 

صراع سني ـ شيعي يحاصر إيران. لكن هذه 

التحالفات عّمقت االنقسام واالستقطاب 

الثقايف والسياسي، وأشعلت صدامات دموية 

حمدودة ضد الشيعة يف مصر. واملفارقة 

أن حتالف اإلخوان والسلفيين انتهى جّراء 

خماوف السلفيين من انفراد اإلخوان 

وهيمنتهم على مؤسسات الدولة، وعدم 

إشراكهم يف كعكة احلكم.

6 ـ التناقض واالستخدام املزدوج 
للشرعية الثورية والشرعية القانونية ونتائج 

االنتخابات، إذ حرص احلكم اإلخواين 

على احترام نتائج الصندوق االنتخابي 

والشرعية القانونية والدستورية )اإلعالن 

الدستوري يف املرحلة االنتقالية(، ما دامت 

يف مصلحتهم، لكنهم سرعان ما انقلبوا 

على تلك الشرعية عندما أدركوا أن استقالل 

املؤسسة القضائية وأحكامها تتعارض 

ومصاحلهم، ثم دخلوا يف صدام مع السلطة 

القضائية. وجلأ مرسي إىل الشرعية الثورية 

بعد انتخابه بشرعية الدستور وصندوق 

االقتراع، وأصدر إعالنًا دستوريًا استبداديًا 

يف تشرين الثاين / نوفمبر 2012، وانفرد 

بتعيين نائب عام جديد، كما قام اإلخوان 

بمحاصرة احملكمة الدستورية العليا.5

ثانيًا: الفشل يف مواجهة تدهور 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية

ورث اإلخوان أوضاعًا اقتصادية وأمنية 

صعبة ومشكالت اجتماعية عميقة، إاّل إن 

غياب الرؤية االقتصادية وتضارب املواقف 

والسياسات جتاه االستثمار والبورصة 

والضرائب أوجد مناخًا غير مؤاٍت أّدى إىل 

بين اجلماعة والنخبة السياسية والشعب. 

فقد أعلنت اجلماعه أنها ستنافس على 

35% من مقاعد البرملان، وأنها لن تتقدم 

بمرشح للرئاسة، لكن ذلك كله تغير ومل 

تلتزم اجلماعة بوعودها، كما أن حممد 

مرسي، وقبل اجلولة الثانية من االنتخابات، 

وعد شباب الثورة وممثلين عن القوى 

املدنية بتوسيع قاعدة املشاركة يف احلكم 

وبتجنب اإلخوان التفرد أو الهيمنة، لكنه مل 

يلتزم بوعده، وإنما اعتمد على االستئثار 

واالستحواذ وتهميش القوى املدنية التي 

كان لها دور كبير يف جناح مرسي يف 

االنتخابات الرئاسية. 

3 ـ التناقض بين االلتزامات الوطنية 
ودواعي األمن القومي، وبين االلتزامات 

الدولية جلماعة اإلخوان يف إطار السعي 

الستعادة دولة اخلالفة، وقد برز هذا 

التناقض يف العالقة امللتبسه مع "حماس"، 

والتوتر مع دول اخلليج، ومشروع تطوير 

قناة السويس، وما تردد عن إعادة ترسيم 

احلدود بين مصر والسودان وتنازل مصر 

عن حاليب وشالتين.

4 ـ التناقض بين شعارات رفض التبعية 
للواليات املتحدة وحترير فلسطين وبين 

التفاهم االستراتيجي مع واشنطن والتعاون 

معها لوقف إطالق النار بين "حماس" 

واسرائيل.

5 ـ االدعاء أن حكم اإلخوان يؤيد خيار 
الدولة املدنية، ويف الوقت نفسه الترويج 

بين صفوف التيار اإلسالموي بأنه حكم 

إسالمي، ويف هذا اإلطار جرى التحالف 

مع السلفيين واجلهاديين ـ بعضهم أقرب 

إىل "القاعدة" ـ األمر الذي عّزز التحالف 

االستراتيجي مع واشنطن باعتبار أن 

حكم اإلخوان قادر على استيعاب فصائل 

اإلسالم السياسي، واحلّد من نفوذ اجلهاديين 
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املعارضة حلكم اإلخوان والدستور الذي 

انفرد بوضعه اإلخوان والسلفيون، يف املدن 

وبين األحياء األعلى دخاًل وتعليمًا يف املدن 

الكبرى، وهي الظاهرة التي عكستها نتائج 

االنتخابات الرئاسية.7

ثالثًا: تسّرع اإلخوان يف حماولة 

السيطرة على مفاصل الدولة

ُعرف هذا املنحى إعالميًا بمشروع 

التمكين أو األخونه، والذي ُقصد منه تويل 

كوادر اإلخوان أهم املناصب يف الدولة، 

وتسييرها بحسب أفكار اجلماعة وبراجمها، 

األمر الذي اعُتبر أيضًا نوعًا من أخونة 

اجملتمع، إذ امتدت تعيينات اإلخوان أو 

املوالين لهم إىل اإلعالم والثقافة والتعليم، 

بينما فشلت جهودهم يف اختراق املؤسسة 

العسكرية وأجهزتها األمنية والقضاء، على 

الرغم من حماوالت اإلخوان اختراق السلطة 

القضائية وتغيير طبيعتها من خالل إعداد 

مشروع قانون بخفض سن اإلحالة إىل 

التقاعد من 70 إىل 60 عامًا، األمر الذي 

ينجم عنه عزل نحو 3500 قاضيًا. وكان 

هذا التسرع يف ظل عدم توافر كوادر إخوانية 

مؤهله لشغل هذه املناصب قد وّلد معارضة 

واسعه معَلنة أو غير معَلنه يف مؤسسات 

الدولة، فعلى سبيل املثال احتل املثقفون 

وزارة اإلعالم ورفضوا أن يتوىل الوزير 

احملسوب على اإلخوان صالحياته. لكني 

أعتقد أن املعارضة غير املعَلنة كانت أكثر 

تأثيراً، وقادها عمليًا كبار موظفي الدولة 

مّمن ليس لهم موقف أو هوّية سياسية، 

فضاًل عن احملسوبين على النظام القديم. 

فقد خشي هؤالء على مصاحلهم ومن 

التهديد بإطاحتهم وتعيين عناصر من 

اإلخوان أو القريبين منهم، أو املنافقين 

استمرار تدهور األداء االقتصادي وبمعدالت 

سريعة، إذ بلغ تراجع النمو االقتصادي يف 

سنة 2012 مقارنة بالعام السابق %2,2، 

وارتفع العجز يف ميزان املدفوعات إىل 18 

مليار دوالر، بينما ارتفع الدين اخلارجي إىل 

نحو 38,8 مليار دوالر مقارنة بـ 33 مليار 

عند رحيل مبارك، كما وصل عجز امليزانية 

إىل 200 مليار جنيه، وهو رقم مل ُيشاهد من 

قبل. وكانت أسعار السلع والوقود واخلدمات 

قد سّجلت ارتفاعات كبيرة جّراء انخفاض 

سعر صرف اجلنيه الذي خسر نحو 20% من 

قيمته خالل حكم مرسي، األمر الذي رفع من 

تكلفة استيراد معظم املواد الغذائية.6

الشك يف أن تدهور األوضاع 

االقتصادية، وانتشار الفقر، عززا شعور 

أغلبية املواطنين بسوء احلكم اإلخواين، 

وخصوصًا يف ظل استمرار االنفالت األمني 

وتدهور مستوى خدمات النظافة وأزمة 

الوقود والكهرباء، األمر الذي أّدى إىل اتساع 

نطاق السخط العام، وتنامي ظاهرة احلنين 

إىل حكم مبارك. ويف حين ساد إحباط عام 

من نتائج ثورة يناير ومن حكم اإلخوان، 

وترّكز بين أبناء الطبقة الوسطي وفقراء 

املدن، تقلصت القاعدة االجتماعية املؤيدة 

حلكم اإلخوان والتي تركزت يف الريف 

وبعض املناطق العشوائية واملترّيفة حول 

القاهرة واملدن الكبرى. وأظن أن أغلبية 

مؤيدي اإلخوان مل يكونوا أحسن حااًل من 

معظم املصريين بشأن املعاناة جّراء ارتفاع 

األسعار والبطالة وتدهور اخلدمات العامة، 

غير أن االرتباط العاطفي بأوهام املشروع 

اإلسالمي النهضوي، فضاًل عن حصولهم 

على مساعدات مادية وصحية من خالل 

اجلمعيات التابعة لإلخوان والسلفيين، أّديا 

إىل استمرار دعمهم حلكم اإلخوان. ولعل 

نتائج االستفتاء على الدستور تؤكد ترّكز 
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على دور اإلعالم يف الصراع السياسي يف 

إّبان حكم مرسي، لكن جتدر اإلشارة هنا إىل 

تراجع املستوى املهني لإلعالم املصري، إذ 

حتّول إىل أداة للصراع، فكان هناك وسائل 

إعالم مؤيدة حلكم اإلسالم وُأخرى معارضة 

له، إاّل إن وسائل اإلعالم املعاِرضة كانت 

أكثر تاثيراً، ليس فقط نتيجة انتشارها أو 

وفرة تمويلها وتطورها التقني، وإنما أيضًا 

جّراء أخطاء حكم اإلخوان.

خامسًا: انكار احلقائق على األرض 

والتعامل األيديولوجي مع األحداث

على الرغم من تفاقم املشكالت 

االقتصادية واالجتماعية واألمنية، وتصاعد 

السخط الشعبي وأنشطة املعارضة وزيادة 

اإلضرابات واالحتجاجات العّمالية )بلغت 

اإلضرابات واالحتجاجات العّمالية 7709 

حتركات، والتظاهرات واملصادمات 5821، 

وذلك خالل العام األول من حكم اإلخوان(،8 

فإن الرئيس وجماعة اإلخوان أنكروا هذه 

املشكالت والتحدّيات، وحتدثوا عن إجنازات 

وهمّية ومل يقدموا أي تنازالت أو يطرحوا 

حلواًل وسطًا الحتواء املعارضة، وال سيما 

احلركات الشبابية والعّمالية، واستخدموا 

نظرية املؤامرة على نطاق واسع لتبرير سوء 

أداء احلكومة وتدهور األوضاع االقتصادية 

واألمنية. وهنا ُيالحظ استدعاء أفكار 

املؤامرة واملعاناة والبالء من التاريخ 

اإلسالمي، إذ تماهى اإلخوان بالصحابه 

األوائل يف ضرورة الصبر والعمل حتى 

حتقيق النصر، واعتبروا أنفسهم املسلمين 

األنقياء املكّلفين نهضة األّمة وتمكين 

املشروع اإلسالمي. وهكذا جرى توظيف 

التاريخ اإلسالمي بحسب رؤية اإلخوان، 

وتوظيفه ضمن أيديولوجيا اإلخوان 

لهم "املتأخونين". وأتصور أن "املقاومة 

الناعمة" أو غير املعَلنة لبيروقراطيي الدولة 

تسببت بزيادة شعور املواطنين باألزمات 

واملشكالت احلياتية، فبدت الدولة أكثر 

ضعفًا وجموداً من حقيقة أوضاعها، وبدا 

الرئيس ووزراؤه يحكمون من دون دولة أو 

أدوات تنفيذية فاعلة وسريعه، فالقرارات 

ُتتخذ من الرئيس أو حكومته لكن تنفيذها 

يتأخر، وقد ال ُتنفذ. أدرك اإلخوان هذه 

احلقائق واستخدموا مفهوم "الدولة العميقة" 

أو "دولة مبارك" و"الفلول" يف وصف هذه 

املقاومة، من دون أن يتفهموا أسبابها، 

أويحاولوا إيجاد حلول لها.

رابعًا: استبعاد األحزاب والقوى 

السياسية كّتلهم ضد اإلخوان

أّدى انفراد الرئيس وجماعة اإلخوان 

باحلكم واستبعاد بقّية األحزاب والقوى 

السياسية، إىل تقارب هذه األحزاب 

وتعاونها املشترك يف إطار "جبهة اإلنقاذ"، 

والتي أعلنت معارضتها سياسات الرئيس 

والدستور. وعلى الرغم من مشكالت اجلبهة، 

والتي تعكس مشكالت النخبة السياسية 

وعدم قدرتها على التجديد وانتهازيه 

بعض أطرافها، فإنها جنحت يف الضغط 

على الرئيس وجماعته والتنديد بسياساته 

والترويج لفكرة تدّخل اجليش ضد حكم 

اإلخوان واحتضان شباب حركة "تمرد" 

ودعمها، عالوة على تشكيل رأي عام واسع 

أدت وسائل اإلعالم اخلاص دوراً كبيراً 

يف حشده ضد حكم اإلخوان، األمر الذي 

اعتبره اإلخوان مؤامرة ضدهم يديرها إعالم 

الفلول، يف إشارة إىل ملكية رجال أعمال 

قريبي الصلة بنظام مبارك ملعظم القنوات 

والصحف اخلاصة. وال يتسع اجملال للوقوف 
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واإلخوان ابتعد عن دول اخلليج باستثناء 

قطر، ومل يطّور عالقاته مع إيران، كما 

اتخذ مواقف متناقضة من األوضاع يف 

سورية، ومل يدعم اجليش يف القضاء على 

اجلماعات اجلهادية يف سيناء، بل إن 

سياسات مرسي وجماعته أّدت إىل زيادة 

أعداد تلك اجلماعات إىل 12.000 يهددون 

األمن القومي املصري، األمر الذي أغضب 

املؤسسة العسكرية.9

يف اخلالصة أعتقد أن أسباب فشل حكم 

اإلخوان كانت من القوة والتأثير إىل حّد 

أنه َصُعب توّقع استمرارهم يف السلطة، 

لكن املفارقة أن هذا االنهيار جاء سريعًا 

وصادمًا لطموح وآمال اإلخوان وجماعات 

اإلسالم السياسي يف املنطقة، بعدما وصلوا 

إىل السلطة يف أكبر دولة، وفشلوا يف إدارتها 

وكسب رضا اجملتمع الذي أفرز تاريخيًا 

جماعة اإلخوان املسلمين. واملفارقة الثانية 

أن سقوط حكم اإلخوان جاء أيضًا عبر 

صدام دموي ال تزال أحداثه جارية، األمر 

الذي يؤكد أن السياسة واحلكم يف مصر منذ 

سنة 1952 تتشكل يف جانب أساسي من 

صراع بين اإلخوان واملؤسسة العسكرية. 

وهي حقيقة ربما تكشف حّدة التناقض 

الثقايف والسياسي بين الطرفين وغياب 

السياسة ـ بمعنى التفاوض والقدرة على 

التوصل إىل حلول وسط، وضعف القوى 

واألحزاب السياسية املدنية وعجزها عن 

بلورة خيار ثالث أمام التاريخ والشعب يف 

مصر. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل آن 

األوان لتشّكل هذا اخليار، أم إننا سندور يف 

فلك الصراع التقليدي الذي غالبًا ما يكون 

على حساب الديمقراطية؟ 

وخطابهم الدعائي، وأعتقد أن األوهام 

األيديولوجية أنتجت أيضًا ثقة غير واقعية 

ومبالغًا فيها إزاء أمرين:

األمر األول، شعبية اإلخوان وقدرتهم 

على النجاح يف أي انتخابات انطالقًا من 

وهم أنهم يمثلون الشارع اإلسالمي، كما 

أنهم على مستوى اخلطاب الضمني يمثلون 

اإلسالم، وبالتايل مل يتعامل اإلخوان بشكل 

جاد مع تراجع شعبيتهم االنتخابية، إذ 

بينما حصلوا على تأييد نحو 11 مليون 

ناخب يف االنتخابات البرملانية، فإن 

حممد مرسي حصل يف اجلولة األوىل من 

االنتخابات الرئاسية يف نيسان / أبريل 

2012 على تأييد 5,5 ماليين ناخب، وعلى 

12,9 مليون ناخب يف اجلولة الثانية، وذلك 

نتيجة دعم القوى املدنية له.

األمر الثاين، هو استمرار وتطوير التعاون 

االستراتيجي بين مصر "اإلخوانية" والواليات 

املتحدة، يف إطار استراتيجيا اإلدارة 

األميركية لدعم جماعات اإلسالم السياسي 

املعتدلة يف دول "الربيع العربي"، والتي 

توجد بينها على األقل صالت تعاون وتوافق 

فكري وسياسي مصدرها فكر وتراث اإلخوان 

املسلمين، الذي ظهر وتطور يف مصر.

سادسًا: غموض السياسة اخلارجية 

والفشل يف مواجهة حتديات األمن 

القومي املصري

سواء يف سيناء، أو يف التعامل مع أزمة 

سد النهضة اإلثيوبي، فإن حكم مرسي 
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