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 تعريفات أساسية: 

ي مرص مع بدايات حركة النهضة المرصية
الي ف  ي القرن التاسع عش   ،نشأت إرهاصات التيار الليبر

وذلك    ،ف 

ي خضمممل التلاعل الرضمممارل مع القيل ال مممياسمممية واروتيممما ية ا ورو ية   
وتلاعل هذا التيار مع التاريممممخ ف 

؛ حيث كان ذلك 1923 سممممممممممتور  وصمممممممممميا ة    1919مروًرا بمرحلة ما بعد ثورة    ،المرصممممممممممل منذ تلك ال داية

ي تاريممممخ مرصمم   ا الدسممتور بمبابة بداية لما لقلع عليه
الية« ف  ظًرا لتوفر  رجة من التعد ية  ن  ،»الرق ة الليبر

ر ل    ،ا وصرافة تتمتع بررية ن بي    ،وتداول لل لطة بي   عد  من ا حزاب  ،وانتخابات برلمانية  ،الرز ية

ة من تجاوزات وتدخالت   ل    لوتووراقيةما شاب هذه اللبر  من القرص الملكي وسلطة ارحتالل اإلنجلب  

ة بعد حركة يوليو )تموز(  ي لس ت ل  1952انتهت هذه اللبر
ي حكمت مرص بن خ   « ولة يوليو مممممممممممممم»التر

التر

ي لن الج ل ترول لمتسممممممم مممممممة التجنيد ال ممممممميا ي الر   مممممممية ؛مختللة
كت جميًعا ف  مع وجو     ،لكنها اشمممممممبر

ووراقية تابعة ي   ،بب 
 والعمل ال يا ي التنظيمي    ،مع تقويض لقدرات المجتمع المدن 

الي المرصمممممل لل ممممماحة   يعية    ،ال مممممياسمممممية مع انلتا  ال ممممما اتعا  التيار الليبر ي ارنتخابات اليشممممم 
وشمممممار  ف 

ي لقاحت    ا لساسي    ا ثل تطور لييبح جزءً   ،1984بداية من انتخابات  
من الرركة ارحتجاجية العريضة التر

(    ،بركل م ار  ي
   2011عىل لثر انتلاضة يناير )كانون البان 

الي  ا للتيممممممممممورات حول  ،تتعد  تعريلات التيار الليبر
ً
ا لقاموس الخيط اللكرل الناظل لهذا التيار    وفق

ً
فوفق

الية تقوم فل ممممملي    ،لك ممممملور  لل مممممياسمممممة ا حول »ارعتقا  بأن هدف ال مممممياسمممممة هو الرلا  عىل فإن الليبر

يطانية  إالذل تذهب نل ه  وهو التعريف      ( 1) الرقوق اللر ية وتعظيل حرية ارختيار« ليه الموسوعة البر

ي تذهب 
ال  إل  التر ، وإما بعض من بعضممممهل  إما    ،لية عقيدة سممممياسممممية وا مة عىل حماية حرية ا فرا  ن الليبر

ي يمكن  
ا للررية والرقوق ا ساسيةلمن الركومات التر

ً
   ( 2) ن تشكل تهديد

ام حقوق   ا لقيل اللر انيممة )لل احبر
ً
(،    ا فرا  ويممذهممب ال عض لتعريلهمما وفقمم ي ارختيممار واروتنممال والتعبب 

ف 

ي تعريف يارس ونيمموة  
ي   كما ف 

الية كانت وما زالت ممبلة ف  )ل( اإليمان بالقيمة العليا لللر      »فم ا ئ الليبر

 
ً
تقوم   لنقبيعية م ممممتقلة عن الركومة، وعىل الركومة  ا وحريته وحقووه  )ب( اإليمان بأن لللر  حقوو

اف بمممالقيممممة العليممما للرريمممة    هممما ذاتهممما خرين ومن برممممايتهممما ضممممممممممممممممممد اعتمممداء ا   تمممأمي   مممما يرع   لو   ،)ج( ارعبر

   ( 3) لللر «

 
(1) McLean, I., &amp; McMillan, A. (2009). In The concise oxford dictionary of politics. essay, Oxford University Press. p40 
(2) Encyclopedia Britannica, inc. (n.d.). Liberalism. Encyclopedia Britannica. Retrieved June 21, 2022, from link 

 .8ص.  رنهضة مص(. الموسوعة السياسية للشباب (.9th ed., Ser (. الليبرالية2007قنصوة ياسر. )( 3)

https://www.britannica.com/topic/liberalism
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اليممة تتمن برقوق قبيعيممة لوفرا ، تعلو وت مممممممممممممممبع عىل  اليممة، فممإن الليبر عممة اللر انيممة لليبر  
ومن منطلع الب 

ي الريمماة  ،حقوق »فوق  سمممممممممممممممتوريممة«لنهمما  لل    ،حقووهل الممدسمممممممممممممممتوريممة والقممانونيممة
ي حريممة    ،مبممل الرع ف 

وف 

ي التملك ،رعتقا  ا
، والرع ف  ي ال وق بمعناه  ،وحرية التعبب 

 اروتيا ل     ا والم ا رة اللر ية للمشاركة ف 

اليمة القما ممة عىل حممايمة حقوق    ،و نماء عىل مما تقمدم اليمة ملهوم مما يعرف بمالمديمقراقيمة الليبر قورت الليبر

،    إممما لمممام  ،ا فرا  وحريمماتهل ي ر ممما تيمممممممممممممممما ر بعض من  يكتمماتوريمم وإممما  ارسمممممممممممممممي ممدا  الركو ي
ة ا  لبيممة التر

ا لقواعممد 
ً
ي تركل وفقمم

ة العممد يممة  وعليممه تل تطوير ملمماهيل  ولممة القممانون التر الرقوق اللر يممة بركل الكب 

وتررص عىل توزيممممع ال مملطة لضمممان التوازن    ،ر تمس الرقوق ا سمماسممية لوفرا    ،وانونية عامة ومجر ة

 والروابة المت ا لة  

الية التنافس ال ممممممممممميا ي بي   ا فكار وا فرا   ي صمممممممممممورة برام  سمممممممممممياسمممممممممممية    ،كما تضممممممممممممن الديمقراقية الليبر
ف 

ي القناعات  ،للتعامل مع مشمممممممممممكالت المجتمع
ي الرت  والتنول ف 

مع ضممممممممممممان    ،بما يضممممممممممممن صممممممممممملة التعد  ف 

ي ل اء عملها، وضمممان عدم تركز ال مملطة  سمملمية التنافس ال مميا ي  
واروتيمما ل، والروابة عىل ال مملطة ف 

لترقيع التوازن وتقويض فرص ارسمممممممي دا ، والتداول ال ممممممملمي لل ممممممملطة، مع ضممممممممان فيمممممممل واضمممممممح بي   

ية القواني   اإلن مممممممانية  ،ال ممممممملطة الدينية وال مممممممياسمممممممية بريث تكون وابلة للمناوشمممممممة    ،وذلك لضممممممممان لشممممممم 

ورل    ،الريانة الدينية عن ال لطة ال ياسية  لو ، وضمان نزل القداسة  والتعديل والتغيب   وهو الب  ل الرص 

ي حالة ارختالف العقا دل وحيا  الدولة  
مواقنيها  وهو ما  لماملمراو ة ال مملطة، وكذا لتأكيد الي ممامح ف 

الية      ن ميه لنيمكن   م ا ئ الديمقراقية الليبر

،  ور ل اتلاق التعريلات ا سممممماسمممممية عىل إقا الي ال مممممياق المرصمممممل الم مممممتقطب    فإنر لوصمممممف اللكر الليبر

ا لطبيعمممة مرحلمممة مممما بعمممد يونيو )حزيران(  
ً
 لومممد    ،2013وفقممم

ً
لميمممممممممممممممطلح  وتظهر لزممممة  ا  ا عىلضممممممممممممممم   ارت ممما ممم

ي الرالة المرصممممممية نظًرا لظهور تيارين  
الي المرصممممممل  لسمممممماسمممممميي   التعريف ف  الية       اخل التيار الليبر لولهما ليبر

حيمث تقمدم ملماهيل حريمات ال ممممممممممممممموق، و ور لكبر للقطمال الخماص المترمالف مع    مترماللمة مع ال ممممممممممممممملطمة؛

الية مناو ة لل ممملطة ي العملية اروتيممما ية، وليبر
ي تقدم الرريات ال مممياسمممية ا سممماسمممية،    ،الدولة ف 

وهي التر

والتناف مممية ال مممياسمممية واروتيممما ية، وتداول ال ممملطة والروابة عليها، والرريات الشمممخيمممية، والم ا رات  

 التنازل عنها   لو كأولوية  ب  وابلة للتلاوض حولها    ،ر يةالل

ا لشمممممممما ل حميد 
ً
ي ال ممممممممياق المرصممممممممل،  الً ا ما ت ممممممممتخدم كلمة     فوفق

الي )»ف  للدرلة عىل ا شممممممممخاص   (ليبر

ي بلمد  كمرصممممممممممممممم؛ حيمث يقوم  
ي ف 
اليمة الرقي ر المذين ر يربون اإلسمممممممممممممممالميي    يلف الغموض بمعت  كلممة الليبر
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اليي   بتمجيد للج ل ورة منع   ،عد  كبب  من ا شمممممخاص الذين ييممممملون لنل مممممهل بالليبر لو يعتقدون برصممممم 

ي المقام ا ول
   ( 4) «ا حزاب اإلسالمية من خوض  مار ارنتخابات ف 

 
ً
ارت ممممما ممممم الي  الليبر التيمممممار     ا خلع همممممذا اررت ممممما  حول تعريف 

ا
م    مقممممماب  ي تعريف 
اليي    ف  بمممممالليبر ن المقيمممممممممممممممو  

ي تجمعهل، وكذلك تنول مواولهل ا سممممممممماسمممممممممية تجاه 
ا لتنول ا قر ال مممممممممياسمممممممممية التر ؛ خيممممممممموصمممممممممً المرصممممممممميي  

والمووف من العالومات الممدنيمة الع مممممممممممممممكريمة ذات التوازن    ،وم مممممممممممممممماحمات تمدخمل المدولمة  ،الرريمات العماممة

 
 
ي مرصمممممم  لذا فلضمممممم

ي با سمممممماس بالتيار  فإن هذه الوروة   ،ا لهذا اليشممممممابكالمختل ليممممممالح الع ممممممكريي   ف 
تعت 

الطبيعيممممممة اللر يممممممة  بممممممالرريممممممات والرقوق  يتمن  الممممممذل  المعممممممارض  الي  فيهمممممما حقوق ارختالف    ،الليبر بممممممما 

 مية ال مياسمية ال ملمية، واوتيما  ال موق كنمط لسما ي لالوتيما ، وعلمانية  والتناف  ،وارعتقا ، والتعبب  

 لل فيل المتس ة الدينية عن الدولة    ،الدولة

 عن تراول الوروة اإلجابة  
ً
ا وهبوق

ً
الي )صمممممممممعو  ا( عىل ارنتلاضمممممممممة  ال مممممممممتال التالي  ما لثر حركة التيار الليبر

 
ً
ي تدعيل  إل  ، مبل  من ا سممممممممممممممم لة اللرعية  ا المرصمممممممممممممممية  كما تطر  عد 

الي ف  لل حد لسمممممممممممممممهل الخطاب الليبر

ي مرص بعد يناير  
ي ظل الرالة ال ياسية الرالية و التطور الديمقراطي ف 

الي ف   ما م تق ل التيار الليبر

 

الي بداية التسعينات:  -  صعود الخطاب الليبر

ي   ا لوجي  يو يدل  يقدم  طاءا   انق مممممل التيار بي   تيار موال  
 ف 
ا
مركز  »لرتية النظام الجديدة )له رموز ظهرت لوًل

ي  «ا هرام
ي متس ات  ولية، وف 

اء ماليي   ف  الية تاريخية معارضة تركزت «لجنة ال ياسات»، وخبر ( وليبر

ي حزب 
   «الوفد»ف 

ي ظل نبوءات بنهاية التاريممممخ
الي ف  صمممممممممعد التيار الليبر

الية    ،( 5)  يارات  ا انهعالمي    هيممممممممماح  توانتيمممممممممار لخب  لليبر

ي نهاية البمان نات و داية الي ممممممممممعينات 
ي نل ممممممممممه ف 

؛ بل وارترا  ال مممممممممموفيانر وية وسممممممممممور برلي      الكتلة الشمممممممممم 

الية واوتيمممما  ال مممموق كرركة مقاومة فعالة  ي ت ممممتمد القيل الليبر
ت البورات الملونة  ب  العنيلة التر انيشمممم 

ي 
 م ممممممممممممممممار موجمة ثمالبمة ليمممممممممممممممعو  ضممممممممممممممممد النظل الشممممممممممممممميوعيمة وا وتووراقيمة القمديممة  كمان العمالل ي مدو لنمه ف 

    ( 6) الديمقراقية كما وصلها صمويل هنينغتون

 
(4) Hamid, S. (2016, July 29).  خطأ الليبراليين في مصر. Brookings. Retrieved June 21, 2022, from link 

 نسان األخير:  راجع كتاب نهاية التاريخ واإل( 1)
Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. Penguin.  
(6) Huntington, S. P. (1993). The Third Wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma.  

https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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ً لل يختلف المشممممممممممهد مرلي   اكية« ضمممممممممما طة عىل م ممممممممممتويات الكلاءة ا كبب  كة »اشممممممممممبر ا، فمرصمممممممممم المبقلة ببر

ا واإلنتاج، ووطال عام شممممممكل عب 
ً
ة لشممممممكل كبب  رسممممممتعا ة الزخل  أعىل اروتيمممممما  المرصممممممل، لصمممممم رت مهي    

الي مرصمممممممممممل فقد  وره تماًما بعد يوليو   ي الملقو  لتيار ليبر
الي التاريخ  ول  ا  كما 1952الليبر نهار تماًما مشممممممممممم 

ة بالطموحات الكبر  والقدرات المردو ة والهزا ل  
الدولة الراعية الذل لسم مته التجر ة الناةية المتعب 

 التاريخية  

اليم  لمدوا ر مقر مة  ا  لوجيم  ليمديو   تكون  طماء   لن  ا إلا  افعمً يمديولوجيمة منترصمممممممممممممممة عمالميم  أة كم كمانمت جماذبيمة الليبر

ي  لنما يمكن في للنظام،  
 ف 
ا
الية الموالية«، لها رموز ظهرت لوًل مركز ا هرام للدراسمممممممممممممات »ن مممممممممممممميه »الليبر

اتيجية ي «ال ممممياسممممية وارسممممبر
ي متسمممم ممممات  ولية، وف 

اء ماليي   ف  ي   «لجنة ال ممممياسممممات»، وخبر
لسمممم ممممها   التر

ي حزب  
اليممة تمماريخيممة معممارضممممممممممممممممة تركزت ف  الممذل   «الوفممد»جمممال م ممار   وعىل الجممانممب ا خر، ظهرت ليبر

ين    ،ي مممممممممممممممتممد ي حمالمة تماريخيممة  لنحماول   مممما ل   للقممدان »الوفمد«    ،الزمن ومد تجمماوزهما   لنظهر لمد  كبب 

اليي   المعممارضمممممممممممممممي   و ممدلت تظهر تممدريجيمم   اليممة  »  ا عليهمم   نطلع  لنا ممما يمكن  لممدوره كنقطممة تجميع لليبر الليبر

ي «المناو ة
ي ضمممممممممممممت      مرطات ر   ممممممممممممية ثالث  وهو تيار تل تشممممممممممممكيله ف 

ا ول ظهور »حركة كلاية« التر

ي م ار   مع حضمممور رفت 
 عن الطيف ال ممميا ي المرصمممل المعارض لركل الر  س ا سمممبع ح مممت 

ممبلي  

اليي    ي الرركة ا م  ؛لليبر
ي الرركات المتلرعة منها  لو  ،سواء ف 

«  »ش مبل  ،ف    اب من لجل التغيب 

ا   ،2005كانمت انتخمابمات الر ماسمممممممممممممممة  
ً
  ،وحملمة المرشمممممممممممممممح ليمن نور ترمديمد

 
لمت نقطمة تجميع مرطمة ثمانيمة مب

اليي       ،لسمممممماسممممممية لنشممممممطاء وشمممممم اب ليبر
ً
ي معارضممممممة الر  س ا سممممممبع   ا اسممممممتردثوا قرو

جديدة و ب  معتا ة ف 

ي  لبريل«   6حركة شممممممممممم اب  »م ار   كانت  
الي م ممممممممممماهمة جوهرية ف  ي لسمممممممممممهل التيار الليبر

المرطة البالبة التر

اليي   خارجي   من حزب اتأسمممم  ممممها؛ حيث كان اثن  جنا   )  «الغد»ن من متسمممم مممميها عىل ا ول نشممممطاء ليبر

ي حملته ارنتخ (،ليمن نور
   ( 7) ابيةومشاركي   ف 

 موشميال  الولنتجت ل بيات احتجاجية باسمتخدام وسما ط اإلعالم ارجتما ي ) ،تمد ت الرركة فيما بعد 

ي تطورت فيما بعد ليشمممممممممممممممكل مناه  ول بيات    الالمركزل،واليشمممممممممممممممبيك    ،ميديا(ال
وهي الطرق وا  بيات التر

   2011الرركة ارحتجاجية ليناير  

 
 . أبريل 6حركة شباب ( 1)

Carnegie Middle East Center. (2010, September 22). Retrieved June 1, 2022, from link 

https://carnegie-mec.org/2010/09/22/ar-pub-54974
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ي   لو   بعض الجمماعمات  بمأن  تجما ل جيليمان شمممممممممممممممويمدلر 
التيمارات تخلف من خطمابهما الرا يكمالي كلمما تلماعلمت ف 

    ( 8) «ارعتدال بالتلاعل»وتعاونت مع تيارات لخر   وهو ما يمكن ت ميته   ،ب  ة ملتوحة

ي تطوير الخطاب ال ممممميا ي العام
الي مع اإلسمممممالميي   ف  ي مزيد    ،لسمممممهل تلاعل التيار الليبر

والدفع باتجاه تبت 

اليممممةمن ل بيممممات الممممديمقراقيممممة ا مبممممل   ،مزيممممد من التوافع حول م مممما ئ  يمقراقيممممة  إلوالوصمممممممممممممممول    ،لليبر

ي الجمممدل المبمممار حول برنمممام  حزب  لخ  وهو مممما ظهر جليممم  إ      وممممدنيمممة المممدولمممة  ،و ور المرلة  ،التعمممد يمممة
ا ف 

ي عام 
نام  ف  « بعد الطر  ا ول لهذا البر « قرحهل  اإلخوان؛ حيث قور »( 9) 2007»اإلخوان الم مممممممممممممملمي  

ي   ،ارنتقممما ات الموجهمممةبعمممد  
الي حول بعض القضمممممممممممممممممايمما   وتل تبت  ب من المووف الليبر

 ، مبمممل  ترمممديممث اوبر

 ومدنية الدولة، و ور رجال الدين    ،و ور المرلة  ،حقوق ا وليات

الي المعمارض لشمممممممممممممممكمل عمام  رث الشمممممممممممممممك المت ما ل بي   التيمارات ا خر   فعىل عكس إلل يرممل التيمار الليبر

ال  مممممممارل الذل كان عداته مع اإلسمممممممالميي   لكبر من عدا ه مع النظام، ظهر  التوجه    لذ  «التجمع»حزب 

ي قوره المناوئ للنظام،  
ي البمان نات والي ممممممممممعينات، وحتر ف 

الي المعارض منذ نشممممممممممأته البانية ف  التيار الليبر

ي تشمممممممممممممممكيممل الترمماللممات الجبهويمة مع اإلسمممممممممممممممالميي   وال  ممممممممممممممممار 
ن  وهو العمممل الجبهول  فكو    ،لكب  مرونمة ف 

، لتن ممممممميع المواوف   لو سمممممممواء عىل الم مممممممتو  المركزل    ،لات حركية وانتخابية وسمممممممياسممممممميةترال  لو المرىلي

كانوا سمممواء   ،للتن ممميقات ارنتخابية مع معارضمممي   من تيارات لخر  لو   ،ليشمممكيل جبهات معارضمممة واسمممعة

ي تراللات انتخابية مع اإلسمممممممالميي   منذ مطلع   و لإسمممممممالميي    
الية عريقة ف  ي ممممممماريي    تشممممممماركت لحزاب ليبر

ي الوفد»البمان نات )تجر ة 
كما تل تشممممممممكيل تن مممممممميقات وتراللات عىل الم ممممممممتو     ،(1984انتخابات    « ف 

ة من    ،بممدينمة اإلسمممممممممممممممكنمدريمة  –تقوا–  «ترمالف القو  الوقنيمة من لجمل التغيب  »المرىلي ) ي اللبر
  2008ف 

لمانية   كما اسمممتطال التيار بالتعاون مع لحزاب إسمممالمية و  مممارية بلورة جبهة    ،(2010حتر ارنتخابات البر

ي   ،معارضممممممممة ضممممممممد التوريث والتمديد 
ا  ي    «الجمعية الوقنية للتغيب  »متمبلة ف  ي لسمممممممم ممممممممها مرمد البر

التر

اكة مع الطيف ال مممممميا ي المعارض
ي جبهات  بالشمممممم 

ي الدخول ف 
تراللات   لو   ور ما كانت ودرة هذا التيار ف 

  ت ود خلق
ً
ا  حلقة وصمممممممممل كانت ملقو ة بي   لقياف المعارضمممممممممة المرصمممممممممية  كان هذا العمل الجبهول إيذان

ي مرحلتها ا ول حتر خلع   ،ا بيشمممممممكل ترالف البمانية عشممممممم  يومً 
وهو الترالف الذل وا  انتلاضمممممممة يناير ف 

 
(8) SCHWEDLER, J. (2011). CAN ISLAMISTS BECOME MODERATES? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis. 
World Politics, 63(2), 347–376. link 
(9) Swissinfo.ch. (2017, October 28). نقاط محصورة" في برنامج جماعة "محظورة"! SWI swissinfo.ch. Retrieved June 15, 2022, from 
link 

http://www.jstor.org/stable/23018789
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7--%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A9--/6258898
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  ، لوجيا يو يدكما كان وا ًرا  ول مرة عىل تشمممممممممكيل جبهة وقنية عريضمممممممممة عابرة لو   ،ر الر  س ا سمممممممممبع م ا

 بالنظام    واإلقاحةوا رة عىل حشد الشارل  

الغر يممممممة التجممممممارب  والتعلل من  التواصممممممممممممممممممممل  بقممممممدرتممممممه عىل  الي  الليبر التيممممممار   
البورات    لو   ،كممممممما تمب   تجممممممارب 

ي العالل
ي ل بيات الديمقراقية كمنت   وذلك نظًرا لطبيعة التيار  ب    ،الديمقراقية ف 

ي الميشمممممممممممككة ف 
إن مممممممممممان 

الي لشمممممممممممممممكمل واضمممممممممممممممح من ل بيمات مما   ي تعمالمي  اسمممممممممممممممتلما  التيمار الليبر
عرف بمالموجمة المديمقراقيمة البمالبمة التر

وية ي  ول لورو ا الش 
ي تل وصمها من   ،سقاط النظل الشيوعيةول وات النضال ال لمي إل   ،انطلقت ف 

والتر

يطور هذا التيار    لنهذه ارستلا ة    لتاحت متامرة  ر ية  بأنها  المرصل  عد  من تيارات الطيف ال يا ي  

وذلك باسممممممممتخدام شمممممممم كات التواصممممممممل   ،ل وات احتجاج سمممممممملمي وا رة عىل الرشممممممممد حول وضممممممممايا حقووية

، واليشبيك القاعدل حول وضية واحدة، )وضية خالد سعيد    ارجتما ي
ا
   (مبل

  لنلذا يمكن 
 
ي مرحلة   بأنجمل ن

الي المعارض تمب   ف   و ل البورة بالتالي  ما التيار الليبر

ي تشكيل التراللات مهدت الطريع لعمل جبهول لوسع   -1
 مرونة ف 

   مما لتا  له فرص للتعلل واليشبيك ،تواصل مع ل بيات  يمقراقية من تجارب متنوعة -2

ي  ييدالمرونة ا   -3
ي سمممممممممممرت بجذب وطال من الشمممممممممم اب للعمل ف 

تنظيمات سممممممممممياسممممممممممية  ولوجية التر

والتبشمممممب     ،بل تريشمممممد حول مطالب لرفض النظام ا؛صمممممارمً ا  ولوجي  ييدلور تتطلب ورء    ،واسمممممعة

ي الجمدل العقما مدل حول قبيعتهما اروتيمممممممممممممممما يمة لو   ، يمقراقيمة وتنوللكب   بنظل  
 ون المدخول ف 

   «لبريل 6حركة شم اب  »توجهاتها العقا دية )
ا
وجية انعك مت يديول ب  لن تلك المرونة ا   ،(مبل

الي   التنظيمية للتيار الليبر
ً   ا جزءً   ولفقدته  ،فيما بعد عىل البت  بعد ويام انتلاضمممة    ،من فاعليته  ا كبب 

   ،يناير 
ً
 ا  كما سنوضح رحق

 

ي الثورة:  -
 
الي ف  التيار الليبر

و ول مرة اسمممممتطاعت هذه المعارضمممممة لن تتجاوز انق ممممماماتها    ،شمممممكلت جبهة معارضمممممة ووية ضمممممد م ار ت

 
ً
   ا واسممعً   ا الب نية وتشممكل ترالل

ً
م ممتخدمة ودرته عىل الرشممد الشمم  ي حول وضممايا    ،لكنه فعال  ا؛وفضمملاضمم

 من الجمدل ا  
ا
ي يو يمدمرمد ة )مبمل وضمممممممممممممممايما التعمذيمب، والتوريمث، وارنتخمابمات( بمدًل والتيممممممممممممممما م بي     ،لوجر

ي 
ي من جهمة  ،من جهمة  الخطماب ال  ممممممممممممممممارل اليميت 

ي المديت 
وهو مما ل   لظهور ترمالف البممانيممة    ،لو العلممان 

ي مرحلتها ا ول لترقيع انتيممارها ا كبر باإلقاحة بالر  س ا سممبع م ار    ،عشمم  يوًما 
الذل وا  البورة ف 
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ي تن ممممممممممممممميع الرمالمة البوريمة
الي ف    ممما لنت  مطمالمب  ،سممممممممممممممماهممت كيمانمات احتجماجيمة يغلمب عليهما الطمابع الليبر

الي  ي خلع نظمممام تعمممد ل وتنممماف مممممممممممممممي   ،يغلمممب عليهممما الطمممابع اإلصمممممممممممممممالجي الليبر
وإنهممماء المظممماهر    ،الرا مممب ف 

   ( 10) البول  ية للركل

ي  
ي ظل نظام لكب  انلتاًحا ود كشممممف عن لزمات بنيوية وسممممياسممممية ف 

 ب  لن ارنتلاضممممة والعمل ال مممميا ي ف 

الي المرصل  :منها  ،التيار الليبر

 فقدان القيا ة    -1

الي من لزممة ويما ة حما ة بعمد البورة؛ حيمث عجز حزب »الوفمد« عن تقمديل ويما ة تجمع   التيمار الليبر
عمان 

الي  ة من القيمما ات الوسممممممممممممممميطممة    ،التيممار الليبر وذلممك للقممدان الرزب حيويتممه بعممد انرصممممممممممممممماف وطمماعممات كبب 

ي الذل يع ل عىل  ،والشمممممممممممابة عنه
ي  كما عان  رث المإوعجزه عن الخروج من متالزمة الرزب التاريخ 

اض 

من لزمة ثقة حا ة بي   التيارات ال ياسية تجاه شخص زعيمه ومتس ه    (جنا  ليمن نور)حزب »الغد«  

  ،ليمن نور 
 
الية الذل لل ترظ ي الرر«   ،م ا رته لتوحيد القو  الليبر

  (11)ترت شممممممممممعار »ا تالف الغد المدن 

ي ت ممويع صممورته كزعيل لذلك    ،باهتمام القو  ال ممياسممية
اجع لرز ه  ،التيار وفشممل نور ف   ، بعد ا  اء المبر

ي إنتاج صممممورة القا د ال مممميا ي  وعجزت 
ي عيمممملت به  وفشممممل عمرو حمزاول ف 

والمشممممكالت الداخلية التر

ا  ي   عىل التيارات ارحتجاجية الشممممممممابة عىل إفراز ويا ات شممممممممارل وويا ات تنظيمية  تل تقديل مرمد البر

الي المرصممممل  ور ل نجا  ي لنه وا د للتيار الليبر
ا  ي ف    «، الدسممممتور »حداث زخل كبب  بتأسمممم س حزب  إ  البر

وشممممممممممممغله لمنيممممممممممممب مرموق كموظف لممي بارز،    ،وامتالكه ما يمكن لن ن ممممممممممممميه جاذبية الوظيلة الدولية

ا  ي بمبابة فخ التيار  فالرجل الرا ز عىل جا زة »نو ل« افتقد مهارات التواصمممل الالزمة  كانت ويا ة البر

ات الالزمة لعمل حمالت   ، نيار ولرشد ا  ،لتجميع التيار  ا  ي الخبر وللتواصل مع الشارل  لل يملك البر

ي التمأثب  النخبول ر    ،قرق لبواب، ولل يملمك ومدرات كمافيمة لمخماق مة الجمماهب  
وانررصممممممممممممممم خطمابمه ولثره ف 

ي تأسممممممم س حزب »البورة«؛ حيث ترول الرزب 
ل بمعناه الشمممممممامل  كما فشممممممملت م ا رة الرجل ف  الجماهب 

و ب  وا رة عىل العمل التنظيمي ور صمممميا ة رسمممما ل   ،تجميع  قياف سممممياسممممية  ب  متجان ممممة إل منيممممة

، وعدم ودرته عىل التعامل مع   ي ي خوض التنافس ارنتخانر
سممممممممممياسممممممممممية مرد ة  باإلضممممممممممافة لبر  ه الدا ل ف 

 
 . ( عمرو حمزاوي 1)

 (2011, February 4). من ميدان التحرير. Carnegie Middle East Center. Retrieved June 21, 2022, from link 
 . السابعأيمن نور يطلق مبادرة حزب جديد للقوى المدنية. اليوم ( 2)

 (2011, March 27). Retrieved June 22, 2022, from link 

https://carnegie-mec.org/2011/02/04/ar-pub-42597
https://www.youm7.com/story/2011/3/27/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/378148
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ي  
، لو من و ضممممده خيممممومه ال ممممياسممممي   ل ارها اليممممدمات والرمالت المضمممما ة التر ن )ل لبهل من اإلسممممالميي  

ي الركام الع كريي   وحللا هل(  ا
 لقلب اليلب لدولة يوليو المتمبل ف 

ا  ي من ال ممممممممممممممم ماق   ي انتخمابمات الر ماسمممممممممممممممة، ف عمد ان مممممممممممممممرماب البر
الي ف  تجلمت لزممة القيما ة  اخمل التيمار الليبر

وانررصمممت المناف مممة بي   لنيمممار  ولة يوليو    ،عجز التيار عن تقديل لل مرشمممح لهذه ارنتخابات  ،الر ا ي 

، والقوميي   الناةيي    ولبنا ها   ، واإلسالميي  

ي التنظيمي   -2
 اليشظ 

ي اإلقمماحممة برلس النظممام، عجزت ارنتلمماضمممممممممممممممممة    ،بنهممايممة المرحلممة ا ول للبورة
ارنتقممال من عن  والنجمما  ف 

اليممممة بي   لحزاب مرحلممممة ارحتجمممماج إل مرحلممممة التنظيل  انق ممممممممممممممممممممت خريطممممة ا حزاب والتنظيممممما ت الليبر

ول سميا ي شمخ مي 
الية م متمرة لخدمة مشم  الية تقليدية، مبل »الوفد«، ولحزاب ليبر   « الغد »مبل   ،ليبر

اليممة ذات عالوممة مع   مبممل حزب »الجبهممة« الممذل    ، اخممل النظممام  لجنرممة)جنمما  ليمن نور(، ولحزاب ليبر

ي لحد لبرز وجوه    ،لسمممممممممم ممممممممممه لسممممممممممامة الغزالي حرب
اليي   ف  اتيجية مرك»  الليبر   « ز ا هرام للدراسممممممممممات ارسممممممممممبر

ي 
ي »والعضمممممو ال مممممابع ف 

والمجموعة المقر ة من جمال م ار ، ولحزاب   «،لجنة سمممممياسمممممات الرزب الوقت 

الية جديدة الذل التف    «الدستور»مبل حزب   ،، ولحزاب التلت حول ويا ات«العدل»مبل حزب  ،ليبر

ا  ي  الممدوليممة للطمماوممة الممذريممة ا سمممممممممممممممبع، وحزب    الموظف ا ممي ور  س الوكممالممة  ،حول ويمما ة مرمممد البر

ي  ،عمرو حمزاول  لنشأهالذل  «مرص الررية»
لشعبية مقبولة جعلته يلوز    ال احث وا  ا يمي الذل حظ 

ي لول انتخابات بعد البورةب
  ،انتخابات فر ية ف 

 
  وكذلك حزب  نل ممممممممممممممها   بالشممممممممممممممعبية  ب  لن حز ه لل يرظ

الي المممذل ومممدم نل ممممممممممممممممممه عىل لنمممه    «المرصممممممممممممممميي   ا حرار» مرمممار مممة   ت إر لن لولويمممة خطمممابمممه كمممانممم   ،حزب ليبر

، وت ممممبب ذلك الخطاب   ، نجيب سمممماويرس   ،باإلضممممافة إل توجهات متسمممم ممممه و اعمه ا ول  ،اإلسممممالميي  

لكب    ،( 12) نظر له عىل لنه »حزب لوو اط«ما جعله ي    ،إل اسمممممتقطاب  عل كبب  من الناخبي   الم ممممميريي   

الي  ولحزاب لها حضممممممممممور إوليمي تلتف حول نواب سممممممممممابقي   )مبل  (   « اإلصممممممممممال  والتنمية »منه حزب ليبر

ي  
لمان المرصل  إل   هذا اليشظ  ي لول انتخابات للبر

ة ف  اوات انتخابية كبب 
ل عجز التيار عىل ترقيع اخبر

   ( 13) %16.31آنذا ( بعد البورة؛ حيث تل تقدير هذه الن  ة بم  «مجلس الشعب »)

 
(12) BBC. (2011, June 23). خريطة األحزاب السياسية في مصر بعد الثورة. BBC News عربي. Retrieved June 21, 2022, from link 

«،  الثورة  غدو»  «، اإلصالح والتنميةو»  «،ن األحراريالمصريو»  «،المصري الديمقراطي االجتماعيو»  «،الوفد»  :تم الوصول لهذه النسبة بإضافة كتل أحزاب(  2)
 رابط  «:األهرام»في النتيجة المعلنة من مصدر مؤرشف لجريدة  «،مصر الحريةو» «،العدلو»

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/06/110623_egypt_partymap
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=774569
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الي )مبمل  لن تترول من عن (  «لبريل 6حركة شممممممممممممممم ماب  »كمما عجزت الرركات الشممممممممممممممم مابيمة ذات الميمل الليبر

ي الرالتي       ،حركات احتجاجية إل لحزاب تنظيمية
 نظًرا رختالف المهارات الالزمة ف 

الية المرصممية بعد البو  ،لشممكل عام وهي  ،رة ابت المهارات التنظيمية ال ممياسممية عن ل لب ا حزاب الليبر

ظاهرة ميممممماح ة للترورت الديمقراقية، فغالً ا تجرف النظل ارسمممممي دا ية المهارات ال مممممياسمممممية الالزمة 

لنشمممممممممممأة التنظيمات ال مممممممممممياسمممممممممممية لما تشمممممممممممكله من خطر عليها، لذا، فإن عمليات الترول الديمقراطي بعد  

ي تكوين ا حزاب ال ممممممممممممممميماسممممممممممممممميمة
ة ف  ي من اختالرت تنظيميمة كبب 

الطبيعمة المركزيمة  رويمل  تو   ،البورات تعمان 

ن  ل  ، منمتسمممممممم ممممممممات لكب  انلتاًحا و يمقراقية  وهو ما ذهب له فوكوياما إل ارسممممممممي دا ية للمتسمممممممم ممممممممات  

 مراحل   ثالثارنتقال الديمقراطي له  

القممممديل، )بمممم ( التعب ممممة ا وليممممة ل قمممماحممممة  1) ( القممممدرة عىل تقممممديل  3( إجراء انتخممممابممممات حرة، و)2النظممممام 

ي كبب  من ا حيممان، فممإن المرحلتي   البممانيممة والبممالبممة  الخممدمممات  
ي حي   لن المرحلممة ا ول تنجح ف 

العممامممة  ف 

ي تنظيل ا حزاب ال ياسيةمييعب إ راكه
ة ف     ( 14) ا ل بب ولة الخبر

ي  يو يدارت ا  الخطاب ا    -3  لوجر

الي من عدم وضو    التيار الليبر
، و ر ل لن عدم الوضو  ويو يدلعان  ي لشكل كبب  ا ح لوجر د جذب إليه رس 

ي ضد م ار ،  ة العمل ارحتجاجر
ي فبر
ي ن ذلك اررت ا  لو الغموض فإمختللة ف    ا يديولوجر

ً
  ا ود خلع مزيد

ة ما بعد البورة ومراولة التنظيل  ويمبل حزب »الدسمممممممممتور« الذل تل   الي لثناء فبر من ا زمات للتيار الليبر

ي اررت ا   لهذا    ا تأسمممممممممممممم  ممممممممممممممه بومال عريضممممممممممممممة لتجميع التيار، نموذًج  ؛ حيث ظهر الرزب للنور ا يديولوجر

ا  ي لتجميع وو  البورة، ا مر المذل ل   إل جمذب عنماة متنمافرة   بم ما رة من متسممممممممممممممم ممممممممممممممممه مرممد البر

ي والضمممممممممممممممعف التنظيمي  ا لل تكن وا رة عىل العمل المشمممممممممممممممبر   عيمممممممممممممممف التيمممممممممممممممدل ا  لوجي  ليديو  يديولوجر

ول ا  لجنرةوالرصممممممممماعات الداخلية بي    الي الكبب  الرزب بمشممممممممم  ي مشمممممممممكالت  ،لرزب الليبر
ول خل الرزب ف 

   ( 15)  اخلية ووضت من ودرته عىل التأثب  

 

 
(14) Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the industrial revolution to the 
globalisation of democracy. New York: Farrar, Strauss, and Giroux. As cited in: Strachan, A. L. (2017, November 29). 
Factors affecting success or failure of political transitions - gov.uk. Retrieved June 21, 2022, from link p5  
(15) (www.dw.com), D. W. (2013, May 2). الصراعات الداخلية في حزب الدستور تهدد مستقبل الليبراليين: DW: 02.05.2013. DW.COM. 
Retrieved June 22, 2022, from link 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7040e2ed915d265c511f60/250-Factors-affecting-success-or-failure-of-political-transitions.pdf
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-16785760
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ي اختطماف التيمار من و مل لحزاب وجمماعمات  ولتيمة
ومدممت نل مممممممممممممممهما ترمت رايمة   ،سمممممممممممممممماهل همذا اررت ما  ف 

الية اليي     ،الليبر مبل نموذج حزب »المتتمر«    ،فنشممأت لحزاب مديدة لل مملطة بالتعاون مع معارضممي   ليبر

الي ليمن نور الذل نشمأ بالتعاون مع المعارض الليبر
الية    ةلو سميطر   ،( 16)  عناة لوتووراقية عىل لحزاب ليبر

 مبل تجر ة حزب »الوفد«    ،عريقة

 

   ا ودمت هذه العناة خطابً 
ً
ي خططها لتيممملية العمل ال ممميا ي لشمممكل عام ا مديد

ي العيمممف   ،للدولة ف 
وف 

ة، فمن ناحية لسمممهل العيمممف برالة   ي لزمة بنيوية كبب 
بالرريات ال مممياسمممية بالولية  وهو ما ل خل التيار ف 

ي  الرريات ال ياسية  
الية ،تقويض ا حزاب كلها ف       بما فيها الليبر

ً
ي    ا ومن ناحية لخر  لحدث ذلك تيدع
ف 

الي لنل مممممممممه كتيار مدافع عن الرقوق اللر ية والرريات العامةرتية الت     ،يار الليبر
ً

يمكن   ا مما خلع تناوضممممممممم

اليمة ال ممممممممممممممملطويمة»لن نطلع عليمه   ي تيمارً «الليبر
ي تعت 

اليمة كلل ممممممممممممممملمة عليما   ا ، والتر ي    ؛يعلن إيممانمه بمالليبر
لكنمه ف 

ي عىل لل تطور للتيار ال
الي  الووت نل ه يدعل إجراءات سلطوية من شأنها لن تق    ليبر

 

ي االستقطاب .. الصدمة والرعب -
 
 االستثمار ف

ي ل ت إل العيممممممف بارنتلاضممممممة نل ممممممها   حدإكانت حالة ارسممممممتقطاب  
  ، لهل لزمات الرالة المرصممممممية التر

ي الرالة ارستقطابية  
ي ف 
ي كبب  من المناس ات الطرف البان 

الي بهذه ا زمة؛ بل كان ف   وود تأثر التيار الليبر

ي تقوم عىل التجنيد العام،   ،ا الجيوش ذات الطبيعة المتسمممممم ممممممية المنضمممممم طة ن ممممممبي  لشممممممكل عام، فإن  
والتر

افية الهرمية ي صملوفها  ودم الشمعبية ح  ارنتلاضمات ر تقمع عا ة  ،والقيا ة ارحبر
ا ف 
ً
تر ر ت مبب انشمقاو

ي عىل »ارنتلاضمة المديدة ل صمالحات« ا لر  فعل الجيوش اإليجانر
ً إل  ولشمار  ،( 17)  يريك لوتر يك تل مب 

ا ول هو مأسمممممم ممممممة الج ل )لل  رجة انضمممممم اقها      عاملي   يلشممممممان هذه ارسممممممتجابات اإليجابية  لن هنا 

) ي هو صممالت المتسمم ممة الع ممكرية بمجتمعهل لشممكل عام  المتسمم ممي و نا ها الهر ي
ول س لشممكل  ،والبان 

، فكلما كان المجند ي
للجيوش   ا ن والضممممممممممم اط ينتمون إل قوا ف المجتمع المختللة كان ذلك  افعً و قا   

الميمالح الع مكرية  لشمعبية  ويمكن إضمافة عامل آخر، وهو عدم التعامل بعدوانية مع ارنتلاضمات اإل 

 
.. وأسامة الغزالي: . .. ويدعو صباحي والبرادعي للتوحد.للحزب  ا رسمي    ا أيمن نور متحدث    . ..امدني    احزب    20عمرو موسى يعلن تأسيس حزب »المؤتمر« بانضمام  (  3)

 ع، الهدف من االندماج اإلسهام في بلورة النظام السياسي المصري. اليوم الساب 
 (2012, September 17). Retrieved June 22, 2022, from link 
(17) Lutterbeck, D. (2011). Arab Uprisings and Armed Forces. Ubiquity Press. p44.  

https://www.youm7.com/story/2012/9/17/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-20-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B/789148
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ي تظهر عىل المرك  لذا، إذا كانت المطالب ا سمممماسممممية لالنتلاضممممة تترد  الميممممالح الع ممممكرية
ي    ،التر

ف  

وخلع حمممالمممة اسمممممممممممممممتقطمممابيمممة لمواجهمممة    ،الغمممالمممب تلجمممأ الجيوش إل الترمممالف مع وطممماعمممات لكب  مرمممافظمممة

 تنازرت شكلية لري   ارلتلاف عىل المطالب ا ساسية    لو تقوم بتقديل  ،ارنتلاضة الشعبية

ة بجبهة معارضمممممممممممة موحدة تماًما  تتكون من مجموعات    ،واجه الج ل المرصمممممممممممل انتلاضمممممممممممة شمممممممممممعبية كبب 

الية القالب الع ممممممممممممممكرل لن    لوتيارات ي ممممممممممممممارية ووومية وإسممممممممممممممالمية  وهنا كان عىل النظام ذ  ،علمانية ليبر

 المنيشية بانتياراتها    يلكك الترالف بي   الجبهة البورية

إل انهيار ترالف البمانية عشممممممم     ،ال ممممممملطة  وحول هوية الدولة وقموحات  ،ل   الرصمممممممال حول الدسمممممممتور 

يعةيومً  و موض الخطاب اإلسممممممممممممال ي حول مدل هذا التطبيع، إل   ،ا  كما ل ت المطال ات بتطبيع الشمممممممممممم 

 
 
الي من خ (  سممممممممممممممممماهل  مبممل الب تكون  نممة الرممالممة المرصممممممممممممممميممة )لل لن  ي  م  فزل ليبر ي

ورة اإليرانيممة وتجر ممة الخميت 

الي و اإلسمالمي  ي تأزيل المووف، فمن ناحية لظهرت القو  اإلسمالمية المنيشميةو ن والليبر
ي    ن ف 

بانتيماراتها ف 

ا    ا خطابً مارس )آذار(   19اسممممممممممممممتلتاء   اليي   بعد رفض إويمممممممممممممما ي  ضممممممممممممممد العلمانيي    كما تيمممممممممممممماعد خوف الليبر

ي كان التيار  اللرقوق الطبيعية )الرقوق فوق اإلسممممممممالميي   لشممممممممكل واضممممممممح مناوشممممممممة فكرة ا
دسممممممممتورية( التر

القو   ي حي   رلتهمممممما 
ف  ا  لبيممممممة،  اعتممممممداءات  اللر يممممممة من  الرقوق  لرمممممممايممممممة  يهممممممدف من خاللهمممممما  الي  الليبر

 
ً
سمممممممممممممممالمية  ،عىل إرا ة المرصممممممممممممممميي     ا اإلسمممممممممممممممالمية افت ات لد    مما لوج بنية مب تة  ،( 18) وعىل هوية مرصممممممممممممممم اإل 

يعة  كما لع ت لزمة اإلعالن  ام الرقوق اللر ية وميممممممممممما رتها ليمممممممممممالح حكل الشممممممممممم  اإلسمممممممممممالميي   بعدم احبر

  ) ي
ين البان  ي نوفمبر )تشممممممممممممم 

ً   ا  ورً   2012الدسمممممممممممممتورل ف  ي تزكية حالة ارسمممممممممممممتقطاب  ا كبب 
هذا اإلعالن   وكان،  ف 

اليمة مع القو  الموا ي ترماللمت فيهما القو  الليبر
وهو الترمالف المذل   ،ليمة للنظمامبمبمابمة نقطمة ال مدايمة التر

سمممممممممل م مممممممممارات  ي جزء منه إل    ا فيما بعد  فر ل لن اإلعالن الدسمممممممممتورل كان موجًه   2013يونيو    30سمممممممممب 
ف 

وإعما ة مرما ممة المتورقي     ،مبمل إومالمة النما مب العمام  ،تقويض مراكز وو  مريمممممممممممممممنمة من بقمايما نظمام م مار 

ي وتل المتظاهرين،  
وعجزهل عن تشمممممممممكيل ترالف عريض يضمممممممممل  ،ن عجز اإلسمممممممممالميي   عن ت مممممممممويقهفإف 

اليي   وال  ماريي   ضمد فلول نظام م ار ، ومراولة تريمي   الجمعية التأسم  مية للدسمتور من الطعن   الليبر

ي 
كب   ال ممممممملطة  ،وتريمممممممي   ورارات ر  س الجمهورية  ،القضمممممممان 

بهدف   ،جعل اإلعالن ي دو بمبابة خطوة لبر

، مما جع « للدفال اإلقاحة بكل الخيمممممممموم من  ب  اإلسممممممممالميي   الي ييبت  مطالب »الدولتيي   ل التيار الليبر

ي نوفمبر  ومراكز وو  عرصممممممممممممممم م ممار   ،عن النمما ممب العممام
 فيممما    2012  كممما لظهر الرشمممممممممممممممممد ف 

 
رف بجمعممة ع

 
 SWI swissinfo.ch. Retrieved .وثيقة فوق الدستور" تشعل االستقطاب السياسي في مصر-" .(September 5 ,2011) .د. حسن أبوطالب  ،القاهرة(  1)

link June 23, 2022, from 

https://www.swissinfo.ch/ara/-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/30943510
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ي 
عية« تكتل القو  اإلسمممممممالمية بهدف نهان  يعة والشممممممم  يعة  ا مر الذل   ،»الشممممممم  وهو الوصمممممممول لدولة الشممممممم 

 ل
ً
 اليي     من المخاوف لد  الليبر  ا ض   مزيد

   حدإكانت معركة الدسمتور  
 
ل بعض موا  الدسمتور فزاعات جديدة للقو   لهل معار  ارسمتقطاب  ومب

الية ي منرت  ورً  4مبل الما ة    ،الليبر
يعات وإبداء    ا التر ي مراجعة اليشمممممممممممم 

لوزهر ك مممممممممممملطة  ينية لها الرع ف 

يعمة الميممممممممممممممممدر    219الرلل فيهما  والمما ة   ي تعمد الشممممممممممممممم 
ي كمانمت بمبمابمة مما ة لتليممممممممممممممميمل المما ة البمانيمة التر

التر

ي معركة  
الية وال  مممممارية المتراللة معها ف  ها من و ل القو  الليبر يممممع  وهي موا  تل تل مممممب 

ا سممممما ي لليشممممم 

  ، وفرض لجندة ترد من الرريات اللر ية   ،لنها مراولة من اإلسمممممممالميي   رختطاف الركلعىل   ،الدسمممممممتور 

     ( 19) اا  يني  وتلرض بالقوة حكمً 

؛ حيمث  ي التلماوض مع اإلسمممممممممممممممالميي  
اليمة ترمت تمأثب  اللزل وعمدم اليقي   عمدم مرونمة ف  لظهرت القو  الليبر

ي ودمها الر  س  ورفضممممت    ،تل ارن ممممراب من الجمعية التأسمممم  ممممية ليمممميا ة الدسممممتور 
عوات الروار التر

ي الووممممت الممممذل رح ممممت بممممدعوات حوار من وزارة الممممدفممممال  ،مر ي 
ي إشممممممممممممممممممارة ر تخط  ،ف 

همممما العي   لترول    ف 

 التراللات   

اليون مع لنيمممممممممممار  ولة يوليو )الدولتيون من  اخل النظام وخارجه( إلسمممممممممممقاط مرمد مر ي   ترالف الليبر

ي هذا ال ياق يجا ل جون«اإلخوان»وحكل 
 جو يس     وف 

ي  
ي نقص الووو  الذل سممماعد ف 

ي م ار  ود ت مممببوا ف 
»ر ما يكون الج ل ولنيمممار الديكتاتور ال مممابع ح مممت 

ات اللوض   باإلضمممممممافة إل ذلك،  قة المرصمممممممية بعيدة عن الشممممممموارل خالل فبر ، ولب ر الشممممممم  إسمممممممقاط مر ي

 
ً
ي متسممممممممم مممممممممة الدولة، متراللون مع الج ل وكانوا مقر ي   سمممممممممابق

ي  سممممممممماعد لعضممممممممماء بارزون ف 
ا من م ار ، ف 

ي تطالب باإلقاحة بمر ي  يشمب    (تمر )تمويل  
ي تقف وراء احتجاجات الشموارل التر

الية التر المنظمة الليبر

الية    ( 20) «هذا بالتأكيد إل لن الج ل ولصدواء الديكتاتور ال ابع ود تالعبوا بارحتجاجات الليبر

ي   ،و  العلمانيةوو ل هذا المووف بتيمملب مضمما  من الكتلة اإلسممالمية ضممد الق
 - لخلع اسممتقطاب علمان 

ل   للعيمممممممممممممممف تماًما بأل مراولة للتقارب  تعزز هذا ارسمممممممممممممممتقطاب بالمواجهات الدموية بي     ،إسمممممممممممممممال ي 

  هنما لعا  «الررية والعمدالة»ومقمار حزب   «،مكتمب اإلرشممممممممممممممما »وحول    ،ا قراف حول ورصممممممممممممممم ارترما ية

اليي   ضمممممممممممممممد اإلسمممممممممممممممالميي      الع مممممممممممممممكريون لع مة تغيب  بوصممممممممممممممملمة الترماللمات بمالترمالف مع كمان ترمالف  الليبر

 
 link . Constitute. (n.d.). Retrieved June 23, 2022, from دستور 2012مصر ( 2)

20 Judis, J. (2013, July 16). Egypt's Liberals are in denial. Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved June 23, 
2022, from link 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2012?lang=ar
https://carnegieendowment.org/2013/07/16/egypt-s-liberals-are-in-denial-pub-52430
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اليي   مع الع مممممممممممممممكريي   للتخلص من شمممممممممممممممبح خ مقمار مة تهمدف إل اختيمار لومل   ،نمة المدولمة المرصممممممممممممممميمةي  م  الليبر

رين الي آنذا     ،الرص  ا لتيورات التيار الليبر
ً
 وفق

ا  للريد سمممممممميي ان، ود 
ً
ا ح ارجتماعية مع الج ل ذيفوفق   ، الطابع ا وتووراطي   لترالف عديد من الشمممممممم 

ا ح ارجتماعية   ا من خيمممل سممميا ي منتخب   عا سممميي ان هذا النول من الترالف بي   الج ل والشممم 
ً
خوف

ية« ي إشمممممممارة إل مقال ماركس  ،( 21)  ب  الراضمممممممية إلزالة حكومة منتخ ة »لرظات برومب 
»البامن عشممممممم       ف 

جوازية اللرن ممي  ي  1851ة لالسممي دا  الع ممكرل عام من برومب  لو س بونابرت«  لشمم   سممبب  عل البر
  ف 

ا ح الط قة الوسظ وا وليات الدينية ) الية، وعديد من رس   خيوًصا حالة مرص، فإن خوف النخب الليبر

( ممما   المجتمع، مهمد الطريع للج ل إليجما  حللماء جمد  بي     « مممممممممممممممم »لسممممممممممممممملممةتا و ماط الم ممممممممممممممميريي  

الية وال    ( 22) علمانيةخيومه ال ابقي   من الرركات ال ياسية الليبر

 

الي وعسكر  -  السياسة:  ةتراجع الخطاب الليبر

ا فيهآمدفوعي   بخوف وفزل ر 
ً
ه آخر   ،ه ال عض م الغ  و واعتبر

ً
وع الي ا ن مشممممم  ن مع الج ل ما و ، لسمممممس الليبر

ين»ليمكن لن ن مممميه ترالف   وهو مراولة التيار اإلسمممال ي   ،للتخلص مما ظنوه الخطر ا كبر   «،ول الشممم 

ي ارعتقا  والرريات الشمممخيممممية  
فرض لجندة تهدف إل تأسممم س  ولة  ينية تعيمممف بالرقوق اللر ية ف 

ي واسع كان يهدف  «جبهة اإلنقاذ»لحد ويا ات    ،بيلة عامة  وهو ما عبر عنه خالد  او  
)ترالف علمان 

 ن   ؛ لشمممممممممممممممعر بمأل نمدم عىل عزل مر ي »ر    ع مواولمه مع القوات الم ممممممممممممممملرمة(ون ممممممممممممممم    ،ل قماحمة بمر ي 

ا عىل م ممممتق ل هذا ال لد   (اإلخوان الم مممملمي   ) ً ا كبب 
ً
لقد خانوا كل م دل من م ا ئ       كانوا يشممممكلون تهديد

     ( 23) البورة المرصممممممممية«
ً
ي   ا لسمممممممماسممممممممي    ا  ب  لن تناوضمممممممم

اليي   بعد  عل انقالب ع ممممممممكرل ف  ي مووف الليبر
ظهر ف 

ي منتخممب 
ا  ي بعممد إجراءات يوليو، بقولممه  ،مواجهممة ر  س مممدن     وهو التنمماوض الممذل عبر عنممه مرمممد البر

؛ لكن لل يكن لدينا خيار آخر«     ا »لقد كان وراًرا متلمً  ي
   ( 24) كان خارج اإلقار القانون 

 
21  Alfred Stepan, “Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone”, Princeton: Princeton University Press, 1988. 
PP 10-11 
22 , El-Sherif, Ashraf. "THE EGYPTIAN MUSLIM BROTHERHOOD’S FAILURES." The Carnegie Endowment. July 
2014. Accessed June 23, 2022. https://carnegieendowment.org/files/muslim_brotherhood_failures.pdf. 
(23) Kouddous, S. A. (2015, June 29). What happened to Egypt's liberals after the coup? The Nation. Retrieved June 23, 
2022, from link 
(24) Hamid, S. (2013, August 12). Egypt's liberal guilt. Time. Retrieved June 23, 2022, from link 

https://www.thenation.com/article/archive/what-happened-egypts-liberals-after-coup/
https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,2148587,00.html
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ي فخ اسمممممممتدعاء القوة اليمممممممل ة للدولة للتخلص من خيمممممممل سممممممميا ي 
الي ف  مما فتح شمممممممهية    ،ووع التيار الليبر

للتخلص من الجميع  فالعيمممف العنيف بلاعل سممميا ي كبب   الً ا ما ييممماح ه  نل مممها  القوة اليمممل ة  هذه 

 عيف بالمجال ال يا ي كله  

ً ء اسممممممممممممتخدم الج ل حللا  الية وال  ممممممممممممارية معبر ما بي   الرالة البورية والعو ة إل   ا ه الجد  من القو  الليبر

ي إ
ا  رث  ولمة يوليو ذات الخلليمة الع مممممممممممممممكريمة والطمابع ا وتووراطي المدولتر ا  ي نما  مً  مرممد البر

  فتل تعيي  

ا للوزراء  آخرين مر مممممممممممممممو ي   عىل القو    لوزراء بمماإلضممممممممممممممممافممة    ،لر  س الجمهوريممة، وحممازم الب الول ر   ممممممممممممممممً

الية لشمممممممممكل خاص  رسعان ما  ،العلمانية لشمممممممممكل عام الية  اوالليبر نهار الترالف، بعدما فقدت القو  الليبر

ي  ي الشمممارل بعد اسمممتخدام تكتيكات عنيلة من و ل الدولة    القدرة عىل الرشمممد، وتراجع الزخل ارحتجاجر
ف 

ي يوفوريا  لنلتجليف الرالة البورية  كما 
ي ظل ارتلال ملرو  ف 

ارتلال شممممممممعبية المتسمممممممم ممممممممة الع ممممممممكرية ف 

حول شخص وزير الدفال   cult of personality)نمط ع ا ة الشخيية )  إلوالعو ة   ،نيةو لي وومية ش

عيته من صممممممممممورة إعالمية تل اإللرا  عليها    ،لتا  ال مممممممممم  ممممممممممي والر  س الرالي ع د ال  ،ووتها  الذل خلع رس 

«، ود منح لجهزة بمممممممممممممممممممممممم ك طل وو ي واجه متامرات تهدف ل قاحة   »الدولة المرصمممممممممية« من »وو  الشممممممممم 

الدولة اللرصمممممممممممممة الذهبية إلعا ة ا مور إل الرالة ا وتووراقية بأول تكللة ممكنة  كما لسمممممممممممممهل الخطاب  

ي اإلعال ي للدولة  
عرف  تمن خالل التأكيد عىل ما  ،باسمممممممممتخدام ملر ات الررب ،ع مممممممممكرة المجال العامف 

ي يتل تيمممممممموير فيها خيمممممممموم النظام ال ممممممممياسمممممممميي    »حروب الجيل الرابع«  وهي  بمممممممممممممممممممممممم 
الرروب المتخيلة التر

ي ي    ،كعناة معا ية عنة اسممتهدافهل لشممكل عنيف من  ون رفض شممعتر
ذكر رنتها  حقووهل  وذلك لشمم 

ي تعميل تهمة بمممممممممممممممممم لو ما يعرف   ،كما وظلت الدولة الرملة ا منية عىل اإلرهاب
»الررب ضممد اإلرهاب« ف 

 لية معارضي   آخرين  واستخدامها لتي ،اإلرهاب

ي لشمممممممممممممممكمل كبب    بنماءا 
الي الرقوفر لونيمة  ي وتل اسمممممممممممممممي مدال خطمابمات شممممممممممممممم   ،عىل مما تقمدم، تراجع الخطماب الليبر

وشمميطنة ممنهجة للقو  ال ممياسممية والكيانات    ،مع تمجيد منظل للع ممكريي   ولجهزة الدولةبه، ووومية  

وط إلجر  اليي   عن الدعل  ب  المشمممممم  وهو ما تجىل بعد    ،2013اءات يوليو  الرز ية  تراجع عديد من الليبر

ي 
ا  ي   ،و»النهضممممممة«  «رابعة»  تيمممممملية الدولة رعتيمممممما   وإ انة عد  من المر ممممممو ي   عىل   ،واسممممممتقالة البر

ي فض ارعتيمممممام
الي ارسمممممتخدام الملرط للقوة ف  ي رفضمممممه ي   التيار الليبر

  وهو ما عبر عنه عمرو حمزاول ف 

بوصمممله بمممممممممممممممممم»اللاشمممية    ،عنيلة الميممماح ة لهذه ال ممميطرةل ممميطرة الع مممكريي   عىل ال ممملطة والتكتيكات ال

اليمة« اليمة وليلمة  ب  متكماف مة مع  ( 25) ترمت التظماهر الزا ف بمالمديمقراقيمة والليبر   كمما تنماممت معمارضمممممممممممممممة ليبر

 
(25) Kirkpatrick, D. D. (2013, July 15). Egyptian liberals embrace the military, Brooking no dissent. The New York Times. 
Retrieved June 23, 2022, from link 

https://www.nytimes.com/2013/07/16/world/middleeast/egypt-morsi.html
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ا بممالمقممارنممة بممالقمع الموجمممه  القمع )بممدرجممة لوممل ن مممممممممممممممبيمم    آلممةوهو ممما وممابلتممه الممدولممة بتوجيممه    ،ووة الممدولممة

(  حزاب ل اليةل سمممممممممالميي   وتبنت لحزاب   ،( 26) لو بمنعها من ممارسمممممممممة لنشمممممممممطتها  ،باعتقال نشمممممممممطا ها   ،يبر

اليممة لخر  مقممار ممة التممماهي الوممامممل مع رتيممة الممدولممة ي   ،ليبر
 
   « المرصممممممممممممممميي   ا حرارو»»الوفممد«،    مبممل حزنر

ة مبمل الرزب   ،وتبنمت لحزاب لخر  مقمار مة تهمدف إل معمارضمممممممممممممممة مرمدو ة من  اخمل خطوط حمراء كبب 

ي مجلس النواب ترت رفتة تن ممميقية     هالذل يشمممار  بعض لعضممما  «المرصمممل الديمقراطي ارجتما ي »
ف 

» اف لجهزة لمنيمة ترمد  خطوط   ،»شممممممممممممممم ماب ا حزاب وال ممممممممممممممميماسممممممممممممممميي   وهو كيمان تل إنشمممممممممممممممماته ترمت إرس 

الي لشممكل عام ي  وت ،المعارضممة الرمراء   ب  لن المريمملة النها ية كانت تراجع الخطاب الليبر
راجع البقة ف 

 ، لقمت بظاللهما عىل المجمال ال ممممممممممممممميما ي كلمهلجمدت( بعمدمما تل فرض حمالمة صمممممممممممممممممت إج مارل  و    إنويما اتمه )

الي    ،لكب  را يكالية  ا وفرضت خطابً   تراجع معه الخطاب الليبر
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 استنتاج –

الي إذا ما انيشممممممم  خطاب اليمي   الشممممممم  اجع الخطاب الليبر
ي القو ي ي لشمممممممكل عام يبر

وهو الخطاب الذل   ،لون 

ي مواجهة لعداء متخيلي   لو حقيقي 
ي ظل ارتلال خطاب الع ممممكرة ال ،ي   يركز عىل الوحدة اللاشممممية ف 

ل ذف 

ا ترت تأثب  حالة ارسممممممممتقطاب واليممممممممدامات ا  ،مجد الع ممممممممكريي   كمنقذين لل ال  ي
ً
وتر ل   ،لدمويةوليضمممممممم

ا ي 
 لل  مممممار ارشمممممبر

ا
ي مواوف لكب  ميل

ي تجعل المعارضمممممة العلمانية تميل إل تبت 
لو   ،الرالة اروتيممممما ية التر

الية  وهو ما ترقع بعد يوليو    الشيو ي منها إل الليبر
   2013حتر

الي المرصل ود فقد جزءً بلذا يمكن الزعل   ً   ا أن التيار الليبر ية    من زخمه ورصيده الذل ا كبب  ي العش 
صنعه ف 

الي  ورً الرا ل  ا ول من القرن  ين؛ حيث لعب التيار الليبر
ً   ا والعشمممممم  ي تجميع جبهة معارضممممممة ضممممممد   ا كبب 

ف 

الي  ورً  ي م ممار ، كممما لع ممت الرركممات ارحتجمماجيممة ذات الميممل الليبر
ي    ا حكل الر  س ا وتووراطي ح مممممممممممممممت 

ف 

ةتعتمد عىل اليشمممممممممممبيك المرن حو  ،خلع تكتيكات احتجاج جديدة م مممممممممممتخدمة شممممممممممم كات   ،ل وضمممممممممممايا كبب 

ي ل ت ليناير    ،ارتيال ارجتما ي 
    2011وهو ما هيأ ب  ة ارحتجاج التر

ي خلع ب  ة احتجاجية مواتية ل قاحة برلس النظام،  
ي الم اهمة ف 

الي ف  فإنه عان  ور ل نجا  التيار الليبر

بنيويممممممة والغمو   ،لزمممممممات   ، التنظيمي ي 
واليشمممممممممممممممظ  القيمممممما ة،  لزمممممممة  ي 

ا  متمبلممممممة ف  ي  كممممممما ووض ض  يممممممديولوجر

ة من الترول إل  ولة  ينية التجر ة برمتها  كلها عوامل ل ت إل   ارسمممممتقطاب الميمممممروب بمخاوف كبب 

» الي  كما لسمممممممممممممممهل الترالف مع »الدولتيي     ، سمممممممممممممممواء من الع مممممممممممممممكريي   لو المدنيي     ؛تقويض الخطاب الليبر

ي خلع لزمة لخالوية وسممممممممممممم  ،بهدف اإلقاحة بالر  س مرمد مر ي 
ياسمممممممممممممية عيممممممممممممملت بميمممممممممممممداوية التيار  ف 

؛ حيث ووع التيار ضمرية اختياراته بعدما اسمتد  القوة اليمل ة للدولة ل قاحة بخيمل سميا ي   الي الليبر

عىل لثر العو ة الخشممممممممممنة إل   ،ا مر الذل ل   إل اإلقاحة بالمجال ال مممممممممميا ي كله  ،وفاعل سمممممممممميا ي كبب  

 رث  ولة يوليو ذات الخللية الع كرية   إ

الية التكيف مع الضممممممممممممممغوط الجديدةحاول ع إر لنها مع بقية القو  ال ممممممممممممممياسممممممممممممممية    ؛د  من ا حزاب الليبر

لمنية تنته  سمممياسمممة »صممملر ت مممامح«  آلةافتقدت القدرة عىل الرركة والتلاعل ترت وقأة    ،المعارضمممة

ي مع كل القو  المعارضمممممة  كما ل    لع المجال العام إل تلاول لزمات ضمممممعف القيا ة والتنظيل ال
 تزيد تر

 لشكل لكبر ترت الركل ارسي دا ل  

ي رسمممتها الدولة 
ي مقار ة المعارضممة من  اخل الخطوط الرمراء التر

الية تبت    ، حاولت بعض ا حزاب الليبر

ير سممممممممميا ي لكب  منها   ؛ حيث تترول ا حزاب لمتسممممممممم مممممممممات تبر ي
 ب  لنها تجر ة ود تت ل إل التدمب  الذانر
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ي كبب  من تلمممك ا حزاب خطمممابمممً 
ي تبت 
ير    ا لحزاب تمبمممل ميممممممممممممممممممالح وواعمممدهممما  وهو مممما حمممدث بممماللعمممل ف  لتبر

 ر الدفال عن وواعدها    ،سياسات النظام

اليي   عىل وممدر التووعممات   ي تطوير الممديمقراقيممة المرصممممممممممممممميممة بعممد  لل يكن ل اء الليبر
ي مرمماولممة اإلسمممممممممممممممهممام ف 

ف 

ا  مع القو  اإلسمممممممالمية ي تزكية حالة ارسمممممممتقطاب    ،انتلاضمممممممة يناير، ف ارشمممممممبر
الية ف  شممممممماركت القو  الليبر

ي لسمممممممممماسممممممممممه عىل وبول التنول وتقديل 
 بدوره عىل لل فرص للترول الديمقراطي الذل يقوم ف 

الذل و مممممممممم 

كة، كما من  ي اسمممتغالل الخالف للقضممماء التنازرت المشمممبر
ح فرصمممة للقو  ا وتووراقية المعا ية للترول ف 

ة   ،عىل التجر ة بأ ملها  ي اللبر
ي وام بها الج ل ف 

من خالل التالعب با قراف بتغيب  بوصممممملة الترالف التر

بي     الجميع  ،2014إل    2011مممممممما  من  بمممممممالتخلص  النهمممممممايمممممممة  ي 
ف  انتهمممممممت  ي 

والقو    ،والتر الج ل  وظهور 

 ية المريطة به كلا ز وحيد  ا وتووراق

ي الم مممممممممتق ل بقدرته  ،وعليه
الي ف  ي فتح المجال  عىل يرت ط تطور التيار الليبر

اليشمممممممممار  مع تيارات لخر  ف 

ي    ،و قوة العنف المنظل  ،ال ممممممممممممممميما ي المغلع بقوة ال مممممممممممممممال  
بنماء نل مممممممممممممممهما عىل   لعما تمن  ولمة يوليو التر

كاء البمانية عش  ي  ا  ومً لنقاض الرصاعات الب نية بي   رس 

***** 

 


