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شكر وتقدير
الشكر هلل أولا .وانطالق ا من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم (من ل يشكر الناس ل

يشكر اهلل) ،واعتراف ا لذوي الفضل بفضلهم كان واجب ا على أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير

والعرفان إلى األستاذ الدكتور رياض محمود األسطل؛ لتفضله باإلشراف على هذه األطروحة،

وعلى ما قدمه من نصح وارشاد ومتابعة وتوجيه مستمر طوال فترة كتابة األطروحة .ول يسعني

إل أن أثمن عالي ا جهوده الخيرة وعطائه المتميز لما منحني إياه من وقته وعلمه الشيء الكثير،
وساعدني على تخطي الصعاب ووهبني قوة وثقة إلتمام بحثي.

والى األستاذين :األستاذ الدكتور أسامة أبو نحل ،واألستاذ الدكتور خالد رجب شعبان؛ على

تكرمهما بمناقشة هذه األطروحة واثرائها بما هو نافع ومفيد من أصيل علمهما وواسع خبراتهما.
ولقبه.

وأشكر كل أساتذتي األفاضل في برنامج دراسات الشرق األوسط بجامعة األزهر كل باسمه
الشكر الموصول لألستاذ داود مسعود على مساهمته في التدقيق النحوي واإلمالئي لهذا

العمل.

وأخي ار أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من كان له فضل في تقديم أي معلومة وردت في هذه

األطروحة.

سائالَ المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جمعي ا آمين.

ت 

اإلهــــداء

أهدي هذا العمل املتواضع إلى:
 روح والدي رحمه هللا ،وإلى أمي الحبيبة. زوجتي الغالية وأوالدي وبناتي األعزاء. كل من ساعدني ووقف إلى جانبي في هذا العمل. أساتذتي الكرام الذين نهلت من علمهم. شهداء األمتين العربية واإلسالمية. -الثوار الذين ثاروا على الظلم والطغيان واالستبداد في كل مكان.
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ملخص الدراسة
تناولت الدراسة موضوع ا مهم ا تعاظم الحديث عنه بعد قيام حراك  25يناير  2011في

مصر ،وهو الصراع السياسي على السلطة في مصر (.)2014-2011

واستعرضت الدراسة األوضاع السياسية والجتماعية والقتصادية التي عاشها الشعب
المصري خالل فترة حكم الرئيس حسني مبارك ،والتي دفعت هذا الشعب للقيام بالحراك ،وكذلك

الرؤساء الذين تولوا السلطة من بعده.

وأوضحت الدراسة بالتحليل األوضاع السياسية في مصر إبان حكم المجلس العسكري،
وبينت موقف التيارات اإلسالمية والعلمانية من ثورة  25يناير .كما استعرضت الدراسة الطاحة

بحكم الرئيس محمد مرسي واحتدام الصراع السياسي على السلطة من خالل سيطرة المؤسسة
العسكرية على السلطة في  3يوليو  2013وردود أفعال القوى السياسية المصرية على اسقاط

حكم مرسي.

وسلطت الدراسة الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية عام  ،2014والقوى التي شاركت فيها،
وبيان العوامل التي ساعدت على فوز عبد الفتاح السيسي في النتخابات.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
-1األسباب الرئيسة لثورة  25يناير  2011محاربة الفساد والصالح والتوريث.
-2ثورة  30يونيو تعد ثورة مضادة لثورة  25يناير وهي انقالب على نتائج النتخابات والرئيس
المنتخب.

-3لم يحقق الرئيس السابق مرسي طموحات الشعب المصري ولم يوجد حلولا كافية للنهوض
يعطى الوقت الكافي للتغير فمدة عام غير كافية لإلصالح.
بمصر ،ولكن لم ُ

-4عادت مصر بعد حكم السيسي إلى حالة من عدم الستقرار وانعدام األمن ،نتيجة لألعمال
النتقامية التي تقوم بها جماعات إسالمية رافضة لعزل مرسي ،وبالتالي سوف تمر مصر بحالة

من اإلرهاق حتى تستقر ثانية.

وأوصت الدراسة بتوصيات عديدة منها:
-1على الدولة المصرية نشر قيم الديمقراطية ،وضرورة إصدار تشريعات تحدد فترة حكم الرئيس.
-2على الشعب المصري بكل مكوناته الحيطة والحذر من الفوضى والتقسيم وعدم النجرار نحو
الحرب األهلية.

ج


-3تعزيز مفهوم المنافسة الشريفة على السلطة ،عبر صناديق القتراع والنتخابات الحرة النزيهة
والحتجاجات السلمية ،للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه مصر.

-4الدعوة إلجراء مصالحة حقيقية بين الطرفيين من خالل العتراف بحزب الحرية والعدالة كأحد

األحزاب الرسمية في مصر ،والسماح له بالمشاركة في العملية السياسية ،فالمشكلة ل يمكن

تسويتها إل من خالل الوفاق السياسي بعيداَ عن القوة العسكرية.
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Abstract
This study has talked about the political conflict for power in Egypt after
25th January revolution (2011-2014)
The study has also showed the political, social and economic situations
that the Egyptian people has lived during the reign of President Mubarak,
as well as the presidents who took power after him. These situations were
the main reason for the revolution.
The study also aimed to identify the parties involved in the conflict for
power and their impact on social and political dimensions of Arab and
regional role .
The study analyzed the political situation in Egypt during the rule of the
military council, and showed the attitudes of the Islamic and secular
parties about 25th January revolution
The study also reviewed the overthrow of Mohamed Morsi, the political
conflict for power through the military council's dominance in July 3,
2013 and the Egyptians' political parties responses on the the Mursis
overthrow.
The study highlighted the Egyptian presidential elections in 2014 and the
forces that participated in it. The study has also clarified the factors that
helped Abdel Fattah al-Sisi's to win in the election
The study outputted the following results:
1 .The main reasons for 25th January revolution 2011, are fighting
against corruption inheritance and reform .
2 . The 30th June revolution is a contrary revolution to the 25th January
revolution and a coup against the results of the election and the elected
president .
3 .The President Morsi did not achieve the aspirations of the Egyptian
people and there weren.t adequate solutions for the advancement of
Egypt. However, he has not given enough time to change, one year is not
sufficient to reform
4. As a result of acts of revenge carried out by Islamic groups who
refused isolate Morsi, Egypt has returned to a state of instability and
insecurity since Sisi has sentenced Egypt. . Therefore, Egypt will face a
state of exhaustion until it settle again.

خ


The study has several recommendations including:
1 .The Egyptian state should spread the values of democracy، and
should establish laws to limit the reign of President.
2. The Egyptian people with all its components should be aware from
chaos، division and not dragged into civil war.
3. promoting the concept of fair competition for power through the
ballot box free, fair elections and the peaceful protests، Therefore, Egypt
could go out from the dark tunnel.
4. calling for a genuine reconciliation between the two parties through
the recognition of the Freedom and Justice Party as one of the official
parties in Egypt. In addition, allowing them to participate in the
political process. The problem can only be settled through political
reconciliation not by military force.
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 1.1المقدمة:
استمر الصراع السياسي والجتماعي في عهد الرئيس حسني مبارك بآلية جديدة ،تتفق مع
اإلف ارزات الحزبية التي تمارس اللعبة السياسية والجتماعية في مواجهة الحزب الوطني الحاكم،
والتحول الخطير الذي حدث لجماعات التطرف الديني في تلك الفترة ،ونقلها من المستوى المحلي

إلى المستوى العالمي ،ومن العتماد على مصادر التمويل المحلي إلى العتماد على مصادر

التمويل الخارجي .شهدت تلك الفترة أشكالا وألوان ا من الفساد وسوء اإلدارة السياسية واستغالل
النفوذ والتربح ،كما شهدت بدء تفكيك اإلطار الدستوري والقانوني المنظم للحياة العامة في عهود

مصر السابقة.

وقد بدأت التيارات السياسية المصرية في التململ ضد حكم مبارك ،حيث عبرت عن
نفسها في عدة اتجاهات سياسية ،كان أبرزها التجاهات الشتراكية والليبرالية واإلسالمية .وقد

تزامن ذلك مع التحرك الشعبي لالنقالب على الواقع الذي بلغ مداه من قبل نظام مبارك بالتحضير
لتوريث حكم مصر .ولم يبق مجال للشك في أن شرعية السلطة في مصر قد سقطت ،وأن هناك
شرعية أخرى تنتظر من يرسي أسسها ويستكمل بناءها في ظروف من أصعب ما خبرته التجربة

المصرية.

ثم جاء الحراك المصري في  25يناير  2011بعد ظروف ،عانى منها المجتمع المصري

عقودا من الستبداد والفقر والتخلف ومصادرة حريات الشعب ونهب ثرواته ،وارتهان ق اررات أنظمته

للقوى الكبرى ،لذا كان طبيعي ا أن يتلقى الشعب المصري ما حدث بعيد الحراك التونسي بحماسة

واقدام.

إن تتابع الحراك وتسارعه وطبيعته الجماهيرية مع غياب شخصية القائد كان له أثره
اإليجابي ،حيث انطلقت الشعوب في اتخاذ ق ارراتها بعفوية نابعة من المصلحة في إجبار الرئيس
حسني مبارك على التنحي .وألن الجميع كان يؤمن بهذه المتغيرات ،وحتمية عودة المسار
المصري إلى طريقه الصحيح ،تكاملت الرؤية والوحدة بين الشعب وقواته المسلحة من أجل إنجاح

الحراك ،لذا يتضح أن الحراك المصري ليس مجرد مجموعة من الحتجاجات الشعبية ،ول تقتصر

نتائجه على إسقاط سلطة حاكمة ،وانما يتعين أن تمتد آثاره لتلمس مختلف مناحي الحياة في
البالد ،وأن تكون ثمرته إعادة صياغة كثير من القواعد المنظمة لحركة المجتمع المصري.
تنحى مبارك عن السلطة واستلم المجلس العسكري الحكم ،ووعد المجلس بفترة انتقالية يتم

خاللها إصدار دستور جديد للبالد واجراء انتخابات ديمقراطية حرة ،والتي من خاللها أصبح محمد
مرسي الذي ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمين رئيس ا للبالد .ووقع الرئيس محمد مرسي خالل فترة
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حكمه في أخطاء لم يغفرها له جزء غير قليل من الشعب المصري ،حيث خرجوا في اعتصامات
ومظاهرات يطالبون الرئيس بالستقالة واجراء انتخابات جديدة.

وقد ساءت األوضاع في مصر وانزلقت نحو العنف ،فكان لزام ا على المؤسسة العسكرية

التحرك لنقاد البالد من حرب أهلية قد يكتوي الجميع بنارها ،فأطاحت بالرئيس مرسي وأودعته
السجن ،وترتب على ذلك حدوث صدامات بين المؤيدين للرئيس مرسي الذين ينادون بعودته

للحكم ،والمؤسسة العسكرية التي استولت على السلطة ،وبين المعارضين له .وشهدت البالد موجة
من السخط العام والمظاهرات والعتصامات المطالبة بعودة السلطة السابقة للحكم ،ثم انحرفت
البالد نحو العمليات اإلرهابية من تفجيرات واغتيالت ،واحتدم الصراع السياسي في البالد الذي

كان له األثر الكبير على الحياة السياسية والجتماعية للمجتمع المصري.

 2.1مشكلة الدراسة:
أدى سوء األداء السياسي لنظام مبارك إلى خلق حالة من الصراع على السلطة في

مصر .وبعد سقوط نظام مبارك ونهاية دور مجلس الحكم العسكري تولي اإلخوان بزعامة مرسي
الحكم؛ فأدى إلى تفاقم األوضاع السياسية والجتماعية في المجتمع المصري ،وانعكس سلباَ على
كل مناحي الحياة السياسية والجتماعية والقتصادية ،وكان لهذا الصراع الكثير من المحطات

واألحداث التي دارت في ظل ظروف عربية واقليمية ودولية غير مستقرة ،وكان لإلخوان خالل

ممارسة الحكم أداء غير مرض لكثير من شرائح المجتمع المصري ،األمر الذي انقلب بدوره عليه،

وأدى إلى تدخل المؤسسة العسكرية للسيطرة على مقاليد األمور .وهو ما جعل المشهد السياسي
في مصر ينفتح على سلسلة متالحقة من تدافعات الصراع على السلطة .وهو األمر الذي اقتضى

البحث في أبعاد هذه المشكلة ،ومحاولة الوقوف على أبعادها وآثارها وأهم نتائجها.

 3.1تساؤالت الدراسة:
من خالل مشكلة البحث ينبثق السؤال الرئيس التالي.
السؤال الرئيس :ما ماهية الصراع على السلطة في مصر 2014-2011م؟ وكيف انعكس على
األبعاد السياسية والجتماعية والدور العربي اإلقليمي.
األسئلة الفرعية :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلت الفرعية التالية:
 -1ما أوضاع مصر (السياسية والجتماعية) في أواخر عهد الرئيس حسني مبارك؟
 -2ما أبعاد الحراك المصري ضد الرئيس مبارك ونظام حكمه؟
 -3من األطراف المشاركة في الصراع على السلطة في مصر؟
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 -4ما مظاهر أزمة الحكم في مصر في ظل حكم الرئيس محمد مرسي؟
 -5ما اآلثار السياسية المترتبة على إدارة النظام المصري في ظل الرئاسة المؤقتة لعدلي
منصور؟
 -6ما مستقبل الصراع على السلطة في مصر في ظل عودة الرئاسة إلى أحد تابعي
المؤسسة العسكرية؟

 4.1أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة لتحقيق التالي:
 -1معرفة األوضاع السياسية والجتماعية والقتصادية التي عاشها الشعب المصري خالل
فترة حكم الرئيس حسني مبارك والتي دفعته للقيام بالحراك.
 -2الطالع على أبعاد الحراك المصري ( 25يناير) ودوافعه.
 -3تحديد األطراف المشاركة في الصراع على السلطة.
 -4معرفة مظاهر أزمة الحكم في مصر 2014-2011م في ظل حكم الرئيس محمد مرسي.
 -5تحديد اآلثار السياسية المترتبة على إدارة النظام المصري في ظل الرئاسة المؤقتة لعدلي
منصور.

 -6إبراز أثر الصراع على السلطة في مصر على األبعاد السياسية والجتماعية والدور
العربي اإلقليمي.

 5.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
-1أنها تناولت ظاهرة ما زالت مستمرة في التطور ،وهي الصراع على السلطة في مصر.
-2أنها حاولت استشراف مستقبل األبعاد السياسية والجتماعية والدور العربي اإلقليمي ،والى أين
سوف تتجه في المنظور القريب.

 – 3أنها سلطت الضوء على الصراع على السلطة بين األطراف السياسية المتصارعة (اإلسالمية
والعلمانية) والمؤسسة العسكرية في مصر 2014-2011م.
-4أنها تساهم في إبراز دور المؤسسة العسكرية ،ودورها في الصراع واإلمساك بزمام األمور.
-5أنها سوف تضيف مادة علمية جديدة إلى المكتبة السياسية العربية.
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 6.1منهج الدراسة:
أوالا :المنهج التاريخي :اعتمدت على ما تناولته الكتب والدراسات السابقة واألبحاث العلمية

والمقالت حول الحراك المصري  25يناير  ،2011ومن ثم الصراع على السلطة بين

جماعة اإلخوان المسلمين ومؤيدي الشرعية بعد اإلطاحة بالرئيس مرسي المنتمي لهم
والمؤسسة العسكرية.

ثانيا :المنهج الوصفي التحليلي :من خالل وصف األوضاع الداخلية في مصر واستعراضها
بشكل واضح وملموس ،ومن ثم دراسة أطراف الصراع على السلطة في مصر لستخالص

النتائج والدروس المستفادة.

ثالثا :منهج نظرية النظم السياسية :يدرس العملية السياسية بين مجموعة المتغيرات في حدود

المعطيات المجتمعية والدستورية ،وهو الذي يؤدي إلى صناعة القرار الذي هو محصلة
لتأثير كل من :األيديولوجيا الحاكمة ،األحزاب السياسية ،والنخب السياسية واإلطار

اإلقليمي ،وتوجد عملية تفاعلية تؤدي في النهاية إلى:

 -1توفير الحماية للمواطنين من األخطار الداخلية والخارجية.
 -2تحقيق القيم.
 -3التغير الجتماعي.

 7.1أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على عدد من األدوات ،ومن أهمها:
 .1المصادر العلمية المتوفرة.

 .2المالحظة ،اعتمدت الدراسة على دراسة التغيرات السياسية والجتماعية الحاصلة في مصر
بعد الحراك في  25يناير  ،2011وعلى مجموعة الوثائق والتصريحات في وسائل اإلعالم.

 8.1حدود الدراسة:
 -الحد المكاني :الحديث في الدراسة عن الصراع على السلطة في مصر  2014-2011يقتصر

على الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية.

 الحد الزماني :هو الفترة الممتدة من 25يناير 2011م وحتى عام 2014م وتركز على تحليلوتفصيل األحداث منذ حراك  25يناير وحتى سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة برئاسة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي ،ومن ثم إجراء النتخابات الرئاسية عام .2014
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 الحد الموضوعي :يتمثل في دراسة تطور الصراع على السلطة والوقوف على أبعاده السياسيةوالقتصادية والجتماعية وما ترتب عليه من آثار.

 9.1مصطلحات الدراسة:
انتشرت أثناء الصراع على السلطة في مصر بعض المصطلحات التي تحدث بها عامة
الناس ومفكرين ومحللين سياسيين ومنها:
 -1الصراع :التعريف الشائع للصراع" :عندما يتصور طرفان أو أكثر تعارض األهداف ويسعيان
إلى إضعاف قدرات اآلخر للوصول للهدف"(ويكيبيديا الموسوعة الحرة) .وكذلك على أنه

تعارض المصالح والمبادئ واألفكار والسياسات والبرامج التي تميز العديد من التفاعالت

داخل أو بين األنظمة السياسية ،كما يعرفه البعض بأنه نزاع القيم والمطالب على السلطة

والمكانة الجتماعية والموارد والذي يكون هدف المتصارعين فيها هو التغلب على خصومهم

أو إسكات أصواتهم أو إلحاق األذى بهم(جيبرهيوت.)2013،

 -2السلطة :عبارة عن مؤسسات وأنظمة وأجهزة تخضع لمواطنين أو الرعايا لقوانين داخل حدود
دولة ما ،هي القدرة على الفعل اإلرادي وهي تحل في المجال السياسي على ظاهرة األمر
والخضوع التي تؤدي إلى وجود عالقات غير متكافئة بين الحاكم والمحكوم.
يعرفها الدكتور أحمد زكي بدوي ،بتعريفين (:بدوي)49،1978،
بينما ّ
 السلطة  Authorityبأنها القوة الطبيعية أو الحق الشرعي في التصرف واصدار األوامرفي مجتمع معين.

 أما تعريفه اآلخر للسلطة  :Powerفإنها القدرة أو القوة التي تمكن من السيطرة علىالناس ،ومن الضغط عليهم ورقابتهم ،للحصول على طاعتهم ،والتدخل في حريتهم،

وتوجيه جهودهم إلى نواح معينة.

 -3الثورة :التغيير الذي يحدثه الشعب من خالل أدواته (كالقوات المسلحة) ،أو من خالل
شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته في تغيير نظام الحكم وتحقيق اإلصالحات (القدس

العربي.)2011،

بالتذمر من سياسات الحاكم وحاشيته ،وفساد
الثورة تبدأ في بداية المطاف سياسيا وذلك
ّ
إدارتهم للبالد ،ومع مرور الوقت تدخل الجماهير أو المجتمع المحلي على خط الثورة لتشارك

تشعب مطالب الثائرين حسب مصالحهم
قادتها في الخروج عن سلطة الحاكم ،مما ّ
يؤدي إلى ّ
التي يرتؤونها؛ فيكون المطلب الجتماعي بضرورة حصول المجتمع على الحرية السياسية،
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وأهم من كل ذلك تحسين أوضاعهم القتصادية التي ساءت نتيجة استحواذ الحاكم وحاشيته

مقدرات البالد القتصادية (أبو نحل.)5 ،2013،
على ّ
 -4الثورة المضادة :تطلق على محاولت القضاء على الثورات ،وتهدف اإلبقاء على األوضاع
القائمة ،وغالب ا ما تتلقى الثورة المضادة التأييد والدعم من القوى الخارجية التي تتفق مع
مصالحها وأهدافها (القدس العربي.)2011،
ِ -5
الحراك الشعبي:

إن ِ
الحراك الشعبي من وجهة نظرنا ،عبارة عن حركة شعبية تقوم بها الشعوب ضد أنظمتها
الحاكمة نتيجة لطغيانها ،أو نتيجة لسلبها إرادة شعوبها .ولذلك؛ فإن ِ
الحراك الشعبي هو درجة

متقدمة عن النتفاضات والهبات الشعبية ،وأقل درجة من الثورات الشعبية.

ِ
فالحراك الشعبي تقوم به الجماهير عشوائي ا دون أن يكون لها هدف بارز معلن ،ول قيادة
تقودها ،ول منظرين يدافعون عن هدفها أو ِفكرتها؛ وذلك بعكس الثورة الشعبية التي تنطلق بعد
اإلعالن عنها ،ويكون لها هدف معلن كإسقاط النظام السياسي الحاكم ،ويقودها ثائر أو مجلس

قيادة من الثوار متفق عليه أو متفق عليهم من الثائرين ،ويلي ذلك وجود المنظرين الذين يدافعون
عن هدف هؤلء الثوار وقادتهم .وغالبا ما يفشل ِ
الحراك في تحقيق أهدافه بصورة تامة ،وان حقق

هذا ِ
الحراك هدف إزاحة النظام السياسي الحاكم .فبعد اإلطاحة بنظام الحكم ،وألن الثائرين ل يوجد
من يوحد صفوفهم فإنهم سرعان ما يختلفون حول توزيع الغنائم (الوصول إلى السلطة) ،وهذا ما

شهدناه في الحركات الشعبية العربية التي انطلقت في أواخر عام ( 2010أبو نحل.)7 ، 2013،

 -6المجلس العسكري األعلى :تشكل بعد غياب سلطة الدولة ،وهي الحكومة التي تتولى السلطة

بعد الثورة لحين تشكيل حكومة رسمية بانتخابات نزيهة ،وفي الغالب تكون حكومة ضعيفة ل
تحظى برضا جماهيري كامل (لوز.)17 ،2013،
 -7الربيع العربي :هي الثورات التي قامت في الدول العربية منذ نهاية عام 2010م نتيجة لما قام
به محمد البوعزيزي من إحراق نفسه احتجاج ا على الفقر والبؤس والستبداد ،وهي عبارة عن
هبة شعبية لم تكن لها قيادة (القدس العربي.)2011،
 -8عسكرة الثورة :تحويل مسار الثورة من النهج السلمي إلى الخيار العسكري وحمل السالح،
ويلجأ النظام إلى إتباع سياسة األرض المحروقة مثل سوريا وليبيا (النجار.)2011،17،
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( -9البلطجية أو الشبيحة) :الذراع القذرة لألنظمة الدكتاتورية وفلولها من أجل إجهاض
النتفاضات الشعبية ،وهي أحد المخططات األمنية المشبوهة التي تتبناها «أمن الدولة» عند
حدوث مثل هذه النتفاضات المناوئة للنظام القائم ،وتتسم سلوكيات البلطجية بأفعال تخريبية
وعدوانية همجية ،وهم مزيج من السجناء الجنائيين والرعاع الغير مدربين ،ويستخدمون
وسائل بدائية ومتخلفة في ممارساتهم التخريبية (القدس العربي.)2011،

 10.1الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة من الدراسات المتوفرة وهي على النحو التالي:
-1محمد سمير الجبور ،بعنوان الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التغيرات

السياسية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعوم السياسية ،جامعة األزهر ،غزة-
فلسطين2014 ،م.

تناولت الدراسة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في التحولت السياسية بدءا من

ثورة  1952مرو ار بثورتي  25يناير  2011و 3يونيو  ،2013كما تناولت الدراسة نشأة وتطور

المؤسسة العسكرية المصرية ودورها في حماية البالد وأمنها القومي والدفاع عنها ،والدور الذي

لعبته في التأثير في الحياة السياسية المصرية وصنع الق اررات السياسية.

كما تطرقت الدراسة لألسباب التي أدت إلى اندلع ثورتي  25يناير  2011وثورة  30يونيو

 2013والتغيرات التي حصلت على الساحة المصرية ،وما أفرزته تلك الثورات من نتائج
وتداعيات.

وقد خلصت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن خروج المؤسسة العسكرية المصرية عن التقاليد

الراسخة ألي مؤسسة عسكرية أخرى وممارسة دور سياسي هو بروز حال خطر على األمن
القومي المصري ،وكلما زادت التهديدات ازدادت الحاجة إلى المؤسسة العسكرية للتعامل على هذه
التهديدات ،والتي تجسدت باتجاه الرئيس مبارك للتوريث والرئيس مرسي والذي تجسد في بروز

خطر النقسام الداخلي.
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-2كمال علي أحمد أبو الشاويش ،بعنوان ثورة 25يناير في مصر :أسبابها وتداعياتها

وانعكاساتها المتوقعة على القضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد

والعوم السياسية ،جامعة األزهر ،غزة-فلسطين2013 ،م.

تناولت الدراسة األسباب التي أدت لندلع ثورة 25يناير 2011م والتغيرات السياسية

الجارية على الساحة المصرية ،وما أفرزته من نتائج وتداعيات .وقامت برصد وتحليل التحولت
الثورية واأليديولوجية داخل مؤسسات صنع القرار وتأثير الرأي العام والبيئة الداخلية والخارجية في

ظل النقسام السياسي ،والتراجع القتصادي الذي تشهده مصر وانعكاسات ذلك على السياسة
الخارجية المصرية تجاه العالقة بإسرائيل والقضية الفلسطينية .وتم في الدراسة تحليل بعض

المواقف التي رصدت في السنة األولى من حكم الرئيس المصري محمد مرسي ،وخلصت الدراسة

إلى جملة من النتائج من أبرزها أن سياسة مصر في فترة حكم محمد مرسي لم تشهد تغي ار تجاه

اسرائيل عما كانت عليه في ظل الحكم السابق.

-3ياسر محمد علي لوز ،دور المؤسسة العسكرية في ثورة  25يناير 2011م  ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر ،غزة-فلسطين.2013 ،
حيث تناولت الدراسة نشأة المؤسسة العسكرية في مصر واألسباب الداخلية والخارجية لثورة 25

يناير 2011م وسلوك المؤسسة العسكرية تجاهها ،كما تناولت أثر المؤثرات الداخلية والخارجية

على دور المؤسسة العسكرية تجاه الثورة وعملية التحول الديمقراطي .وأثبتت الدراسة عدم صحة

الفرضية القائلة (قد تؤثر عالقة الرئيس بقائد القوات المسلحة على موقف المؤسسة العسكرية من
ثورة  25يناير) ،حيث أن المؤسسة العسكرية انضمت للشعب .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
أهمها أن القضاء على النظام السياسي ،ليس فقط بالقضاء على رأس النظام ورموزه بل هناك

أحزاب ومؤسسات وأصحاب مصالح تعمل لعودة النظام السابق.

-4ظافر فواز يوسف جبر ،أثر ثورة  25كانون ثاني المصرية على القضية الفلسطينية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية.2013 ،

تناولت الدراسة الثورة المصرية والعالقات الفلسطينية قبل وخالل الثورة وأثرها على الملفات

الفلسطينية ،كما تناولت أثر القيادة المصرية المنتخبة عقب الثورة على القضية الفلسطينية،
وموقف القيادة الجديدة (محمد مرسي) تجاه الحرب األخيرة على قطاع غزة 2012م والتي كان لها

أثر في وضع حد للعدوان الصهيوني .وأثبتت الد ارسة وجود أثر جلي للثورة المصرية على بعض
الملفات الفلسطينية كملف الحصار ،وتبادل األسرى الذي تم إنجازه (صفقة األحرار) ،ولكن الثورة

لم تؤتي ثمارها على ملف المصالحة .وخلصت الدراسة إلى أن لثورة  25يناير  2011أثر إيجابي

على مجمل الوضع الفلسطيني.
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-5أحمد فايق دلول ،اإلصالح السياسي لدى حركة اإلخوان المسلمين في مصر في ضوء
المتغيرات اإلقليمية والدولية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

بجامعة األزهر ،غزة-فلسطين.2012 ،

حيث تناولت الدراسة نشأة حركة اإلخوان المسلمين ومراحل تطورها في مصر ،ود ارسة

الفكر السياسي لدى الحركة ،والتعرف على أفكار مؤسسها ،عالوة على تناول اإلصالح السياسي
وفق الرؤية اإلسالمية.

وتعرضت الدراسة إلى المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية وأثرها على اإلصالح السياسي

لدى حركة اإلخوان في مصر .وتبحث في عالقة اإلخوان المسلمين بالنظام السياسي في عهد
السادات ومبارك ،وأثر ذلك على اإلصالح السياسي ،ووضعت الدراسة رؤية استشرافية لدى حركة

اإلخوان المسلمين في مصر في ضوء المتغيرات الراهنة.
-6الجمهورية الثانية في مصر:

من إصدارات دار الشروق بمصر عام 2012م ،تأليف محمد شريف بسيوني ومحمد هالل،

ويشتمل الكتاب على أربعة فصول وكل فصل يتكون من مجموعة من المباحث ،والذي يهمنا
الفصلين األول والرابع حيث تحدث في الفصل األول عن أسباب سقوط النظام ،أما الفصل الرابع

فتناول النظام الدستوري المصري القائم بعد ثورة  25يناير 2011م.

تعقيب على الدراسات السابقة:
معظم الدراسات المحكمة تناولت الثورة ،أسبابها ،وأثرها على القضية الفلسطينية ،ولكنها لم
تتطرق إلى مرحلة ما حدث من تغير في السلطة بعد الثورة ،وتولي محمد مرسي السلطة ،وسيطرة

المؤسسة العسكرية على الحكم ،على اعتبار أن الدراسات السابقة كانت قبل األحداث التي حدثت

في مصر.

بعض الدراسات تناولت الثورة وأسبابها وهذا في حد ذاته مدخل جيد لتناول الدراسة ولكنها

ليست كافية لدراسة الصراع على السلطة في مصر ،والتي سيكون لها انعكاسات مباشرة على
األوضاع السياسية والجتماعية على اعتبار أنها أعدت في األشهر األولى للثورة المصرية .كما
أن ما كتب عن الثورة في حد ذاته وصف وتوثيق ألحداث الثورة ولكنه يفتقر إلى تحليل التغيرات

التي نتجت في أعقاب النتخابات التي حدثت في مصر.

من جملة ما سبق من أدبيات ودراسات سابقة ،ومن خالل مجموعة المراجع التي استخدمها

الباحث إلتمام الدراسة ،يمكن القول إن هذه األطروحة هي محاولة علمية لتوضيح معالم وحدود
الصراع على السلطة في مصر 2014- 2011م ،كما تميزت بعنصر الستشراف أو التوقع

لمستقبل العملية السياسية ومألت األحداث الجارية في مصر.
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الفصل األول

األوضاع يف مصر أواخر عهد حسني

مبارك (قبل حراك  25يناير .)2011
المبحث األول :األوضاع السياسية في مصر قبل حراك  25يناير .2011
المبحث الثاني :األوضاع االجتماعية واالقتصادية في مصر قبل حراك  25يناير .2011
المبحث الثالث :تطور الحياة الحزبية في مصر.
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تمهيد:
سيتم التطرق في هذا الفصل إلى األوضاع العامة للحياة المصرية التي قادت الشعب
المصري إلى الثورة على نظام الحكم ،من خالل ثالثة مباحث ،األول يدرس األوضاع السياسية

في مصر قبل ثورة  25يناير ،والمبحث الثاني يدرس األوضاع الجتماعية والقتصادية قبل ثورة

 25يناير ،والثالث يستعرض تطور الحياة الحزبية في مصر.

المبحث األول

األوضاع السياسية في مصر قبل ثورة  25يناير .2011
في ظل عملية تهديد سياسي منظم ،دفعت المواطنين إلى هجر السياسة والنقطاع عن
الهتمام بأي شأن عام ،والتركيز على المصالح الخاصة ،وفي إطار من الترويج والتحضير

لعملية توريث الحكم ،وفي جو من الضبابية بشأن خالفة الرئيس ،اختلطت عالقات المال

والسلطة ،بالسياسة واألعمال ،وتصدر رجال األمن المشهد السياسي بحلول أمنية صرفه لمشاكل

اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ فكان غضب الشعب وكانت ثورته.
انتهج النظام منهج ا يقوم على منح مساحة محدودة من حرية الحركة لقوى المعارضة للعمل

السياسي الميداني ،باإلضافة إلى إتاحة هامش من حرية الرأي ليقوم هؤلء بالتعبير عن آرائهم

المنتقدة للنظام ،وقد وفر هذا المنهج عدة مزايا للنظام ،حيث أضفى على وجوده قد ار من الشرعية،
وأظهره أمام العالم وكأنه راع للديمقراطية في بلد عانى لعقود من حكم استبدادي ،باإلضافة إلى

تمكنه من تسويق نفسه للغرب على أنه الخيار األفضل لمصالحهم ،وأنه البديل الوحيد لسيطرة

قوى إسالمية متطرفة على مقاليد الحكم ،فيما عرف إعالمي ا بسياسة (فزاعة اإلخوان المسلمين)،

كما أوجد هذا المنهج آليات لتنفيس الغضب الشعبي ،ووسائل لتفريغ الحتقان الجتماعي

الناجمين عن الموت اإلكلينيكي للسياسة في مصر ،األمر الذي ضمن للنظام اإلبقاء على

مستويات الستياء العام ،وعدم الرضا عن أداء النظام والدولة عند مستويات معتدلة ل تصل إلى
معدلت خطيرة تهدد بقاء النظام ذاته (بسيوني وهالل،2012،ص.)29
وسبب إتاحة النظام إنشاء األحزاب ومشاركتها ومعها قوى مجتمعية أخرى في الحياة السياسية
وخوض النتخابات التشريعية بمختلف مستوياتها ،هو ضمان لإلبقاء على الطبيعة الصورية

للديمقراطية ،تمادى النظام في القيود والشروط التي وضعها إلنشاء وتأسيس األحزاب .وبالتالي،
تمكن النظام من خلق مسرح سياسي يتسم بالتعددية الشكلية ،ويعطي النطباع بوجود معارضة

سياسية تقف في مواجهة النظام ..إل أنه في الواقع أديرت السياسة في مصر وفق ما يمكن
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وصفه بأنه اتفاق ضمني بين النظام والمعارضة الحزبية وغيرها من القوى السياسية ،بحيث تشارك

هذه األطراف ويسمح لها بالوجود بشرط أل تتجاوز حدودا وخطوطا حمراء ،تهدد استئثار النظام

بالحكم والسلطة (بسيوني وهالل ،ص.)30

تعددت أشكال الفساد في مصر فيما قبل ثورة  25يناير ،ونالت من كل جوانب الحياة السياسية
ولذلك على النحو التالي:

أوالا :حدود الديمقراطية المسموح بها في أواخر عهد مبارك:
معدل الديموقراطية للبالد والذي يجمعه مئات المتخصصون من كافة الجنسيات عن طريق
استطالعات رأي تتضمن  ٦٠سؤال تجرى في كل دول العالم ،من خالل (وحدة القتصاديين
الستخباراتية) ،وهي وسيلة متعارف عليها لمعرفة كم الديموقراطية والحريات التي يتمتع بها

المواطنون في بالدهم ،ويتجسد في جانبين ،الجانب األول :هو تقسيم الدول أربعة أقسام ،من

خالل تصنيف أسلوب تداول السلطة) ، (Abdulla ,2014, 5والتعبير عن الحريات إلى مجتمع

كامل الحرية أو مجتمع حر ،أو مجتمع منتقص الحرية بتداخل السلطة ،أو مجتمعات قمعية

سلطوية مطلقة ،وأما الجانب الثاني هو إعطاء كل دولة رقم من  ١٠يعبر عن معدل الديموقراطية
بهذه الدولة ويبنى هذا المعدل على أربعة أساسات مهمة ،أولها مدى نزاهة النتخابات القومية،

وثانيها مدى حرية وأمان األشخاص الذين يدلون بأصواتهم في النتخابات والستفتاءات ،وثالثها

مدى تأثير القوى الخارجية على سيادة الدولة وق اررات الحكومة وبالطبع لبد أن تكون منخفضة

لكي يكون المعدل األعلى ،ورابعها هو مدى تمتع األشخاص المدنية بالقدرة في التأثير على
السياسات العامة للدولة (رابطة البرادعي للتغيير .)3 ،2010 ،
إن مؤشر الديموقراطية  ٢٠٠٧يصنف الدول إلى أربعة مجموعات (ديموقراطية كاملة،
ديموقراطية معيبة ،أنظمة مختلطة ،أنظمة سلطوية(  ،احتلت مصر المرتبة  ١١٥وصنفت في
المجموعة األسوأ باعتبار أن النظام السياسي فيها نظام سلطوي ،ومؤشر عدم نزاهة النتخابات
ونظام الحزب الواحد ،سجل أعلى نسبة في المجموعة (مؤشر الديمقراطية.)2007،



في تقرير الشفافية الدولية لعام  ،٢٠١٠احتلت مصر التصنيف السابع من بين عشر

مستويات واحتلت الترتيب  ٩٨بين دول العالم ،بمعدل  3,1من  ،١٠وهو ما يعد معدلا سيئا

للغاية ،وكانت مصر قد احتلت الترتيب  ١١١في نفس التقرير لعام . ٢٠٠٩والواضح أن األمور
تزداد سوءا حيث كانت مصر قد احتلت الترتيب الـ  ٧٠لعام  ٢٠٠٥وكأن البرنامج النتخابي

للرئيس من أهدافه زيادة الفساد في مصر (رابطة البرادعي للتغيير.)4 ،2010 ،


لمزيد من المعلومات انظر مؤشر الديموقراطية  ، ٢٠٠٧مجلة اإليكونوميست http://cutt.us/u9Y6،
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إن الفساد أصبح إحدى الظواهر الخطيرة في الدولة ،ول يقتصر على مستويات بعينها من

صغار الموظفين ،بل يصل إلى وزراء وبرلمانيين ،وزيادة صالحيات و ازرة الداخلية واشرافها على
النتخابات ،وخاصة مع الغاء اإلشراف القضائي على النتخابات البرلمانية لعام  ٢٠١٠والسماح

للوزراء بدخول البرلمان كأعضاء هذا تجسيد للفساد ألنه غير قانوني وغير دستوري ،وفق ا للمادة

 ٨٩الباب الرابع من الدستور المصري (رابطة البرادعي.)4 ،2010 ،

وأسباب انتشار الفساد في مصر تدور حول غياب سيطرة القانون ،وهيمنة السلطة التنفيذية

على الحياة السياسية مقابل ضعف السلطة التشريعية ،والتجاه المتنامي للتزاوج بين المال

والسلطة ،خاصة بعد دخول عدد ملحوظ من رجال األعمال حلبة العمل السياسي وحصولهم على
عضوية مجلس الشعب ،واتجاههم إلى استغالل تلك العضوية للحصول على امتيازات اقتصادية

ومالية واسعة خارج القوانين القائمة.

ثاني ا :هيمنة السلطة التنفيذية على مقدرات الحكم:
عانى النظام السياسي المصري كثي ار من أزمة بنائية ،تمثلت في غياب مبدأ التوازن بين

السلطات ،إذ تهيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتعمل على منع استقالل القضاء،

من خالل التفرد بالسلطة والستبداد بها ،كما يهيمن رئيس الجمهورية على الكثير من السلطات

الدستورية التي تجعله متفردا بالقرار) ، (fadel, april 25, 2011وان رئيس الجمهورية يسيطر
من الناحية العملية على السلطتين التنفيذية والتشريعية ،إلى جانب صالحياته التي يخولها الدستور

والقانون (عبد الوهاب.)2005 ،

إن حراك  25يناير لم تقم إلسقاط الحاكم ونظامه فحسب ،وانما كذلك إلسقاط التركيبة

السياسية الحاكمة برمتها ،بأحزابها ومؤسساتها والقواعد الحاكمة لنشاطها ،كما يمكن الدعاء أن
ما سقط يوم  11فبراير ،2011لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي ول النظام الذي كرسه ،وانما

المعادلة السياسية التي قامت عليها الجمهورية المصرية األولى والتي تأسست في  23يوليو
( 1952بسيوني وهالل.)32 ،2012 ،

ثالث ا :تعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطات:
لقد غاب عن المشهد المصري مبدأ التداول السلمي للسلطات ،بسبب الحكم الستبدادي

واحتكار السلطة والستئثار بها ،حيث ل يمنع الدستور رئيس الجمهورية من البقاء في الحكم مدى
الحياة (الدستور المصري ،المادة  ،)77إلى جانب أن النتخابات هي عبارة عن مناسبات لتجديد


يتم اختيار رئيس الجمهورية عبر استفتاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ألكثر من دورة ،وبالتالي يمكن تجديد انتخابه
مدى الحياة حسب المادة  77من الدستور المصري.
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سلطة النظام وأذنابه ،حيث اعتبرت النتخابات مزاد يتنافس فيه النخب القتصادية والعائلية على

الحصانة البرلمانية ،كما أن إجراء النتخابات كانت تضفي الشرعية المزيفة داخليا وخارجيا على

النظام السياسي ،وتعطي العالم الخارجي انطباعا بأن هناك شرعية (بليدز ،)27 ،2009 ،ولقد

ساعدت أحزاب المعارضة بقصد أو بغير قصد النظام الحاكم لالستمرار في الحكم من خالل

مشاركتها التمثيلية في النتخابات ،حيث شرعت للنظام الديمقراطية والحديث باسم الكل المصري،
وملكته من الحكم أكثر ،وقد أضفت هذه المشاركة الشرعية على نظام الحكم ،إضافة إلى إعطاءه

مادة للعالم ليدعي أنه نظام ديمقراطي منتخب وأنه الخيار الذي ل يستغني عنه الشعب ،وأن

البديل له هو قوى إسالمية متطرفة (حمزاوي.)23 ،2001 ،
إن ما حدث في مصر يعتبر ثورة على فكر وفلسفة الحكم التي سادت في مصر لعقود بل
ولقرون ،ثورة على فكرة الدولة المركزية القوية المهيمنة على مقدرات المصريين ومناحي حياتهم

المهيمن على حياة أبنائه ،ثورة
كافة ،ثورة على مظاهر هيمنة الحاكم الذي يمارس دور رب األسرة ُ
تحول األمة إلى تابع مطيع للحاكم ل ترى الحرية إل بوصفها منحة يهبها هذا األخير
على فكرة ّ
ويحدد مقدارها ومساحتها .

لقد كان حلم الثوار الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين يوم  25يناير ،2011هو كسر
عجلة التاريخ واإلطاحة بالدولة األبوية التي تبسط سيادتها على حياتهم ،واعادة صياغة العقد

الجتماعي المصري ،على أساس جديد يمنح األمة حقها في تقرير مصيرها ،ويعيد السيادة إلى

مواطنيها من جموع الشعب المصري (بسيوني وهالل.)38 ،2012 ،

رابعا :ملف التوريث:
إن مشروع التوريث يعد من العوامل المهمة التي ساهمت في انهيار شرعية النظام على
الصعيد السياسي ،وعمل على تأجيج مشاعر الغضب تجاهه ،حيث انضم جمال مبارك في فبراير

 2002إلى األمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ،وقاد ما بات يعرف فيما بعد
بالتيار اإلصالحي داخل الحزب الذي اصطلح على تسميته (فكر جديد) ،قيل إنه سيمضي بمصر

نحو المزيد من الديمقراطية ،ثم تحولت هذه الهواجس إلى مخاوف مع تأسيس أمانة السياسات

بالحزب التي ترأسها جمال مبارك ،ومارس من خاللها نفوذا كبي ار على الحزب وعلى إدارة الدولة،
إلى أن وصل األمر لتدخله في اختيار وزراء ما عرف بالمجموعة القتصادية ،والتي ضمت

مقربين منه في حقائب ،كالمالية والستثمار والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها ،وأخي ار تحولت

تكهنات وهواجس ومخاوف المصريين إلى واقع ملموس بعد تعديل المادة  76من دستور 1971
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والتي وصفت هي وما لحقها من تعديالت بأنها خطيئة دستورية ،جعلت من جمال مبارك المرشح

الوحيد فعليا لخالفة والده (المناوي.)25 ،2012 ،

يبدو أن ظهور جمال مبارك في المشهد السياسي وسطوع نجمه ،وما بدا للعيان أنه تمهيد

الطريق لوصوله إلى قمة السلطة في البالد ،قد أثار استياء بل وغضب المصريين وأهانهم في

كرامتهم ودفعهم للتساؤل :هل نضبت مصر وأصابها العقم وعجزت عن إنتاج وتوليد من يصلحون

لحكمها وقيادة شعبها؟ كما ولدت ظاهرة التوريث إحساسا بأن النظام أصبح عصيا على اإلصالح،
وأنه ل سبيل إلرساء دعائم الحكم الديمقراطي السليم في البالد إل بإزاحة النظام برمته ،وأنه ل

أمل في إقامة دولة يسود فيها القانون والمحاسبة والشفافية ،إل بعد إسقاط مشروع التوريث ومعه
النظام (بسيوني وهالل.)35 ،2012 ،

خامسا :سياسة مصر الخارجية في أواخر عهد مبارك:
اتسمت السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك بالستكانة والتسليم للخارج ،والقوقعة،

واعالء الوطنية على القومية ،واستبدال الدور الريادي والقيادي المصري للمنطقة العربية ولإلقليم
بشكل عام ،بدور هش ضعيف ،سمته الحاجة والرتكان على الغير ،فقد تعاظمت الهيمنة

السرائيلية في المنطقة على حساب الدور المصري الذي كان آخذا بالضمور والتراجع والنكماش،
وخاصة بعد توقيع معاهدة السالم المصرية-اإلسرائيلية عام  ،1979وساد هذا التغول السرائيلي

في ظل عزل حكومات مبارك المتعاقبة للرأي العام المصري الضاغط دوم ا لعزل اسرائيل وطردها
من الحياة المصرية ،على العكس كانت العالقات المصرية-اإلسرائيلية آخذة في التزايد بشكل

مضطرد ،فالعالقات التجارية بين من هم محسوبين على نظام مبارك وشركات إسرائيلية مستمرة

إرضاء إلسرائيل ولتحقيق رؤية دمج
ومتزايدة على قدم وساق ،تحت غطاء وضغط أمريكي
ا
إسرائيل في المنطقة العربية ،كما بات النظام المصري وسياسته الخارجية بشكل خاص مرتهن ا
بالرضى األمريكي ،حفاظ ا على المعونة األمريكية السنوية التي تتقاضاها مصر منذ اتفاقية

السالم ،إن مصر القوية ،الدولة القاطرة واإلقليمية المركزية ،لم تعد كذلك بسبب السياسة الخارجية
الهشة المنغلقة التي ينتهجها نظام مبارك(البديل.)2015،
ومن هنا يتضح أن هناك تدهو ار لحق بمكانة مصر اإلقليمية والدولية ،حيث إن الحالة

المتردية التي وصلت لها العالقات المصرية الخارجية لم تقتصر على العالقات المصرية-العربية
فقط بل طالت كل جوانب العالقات المصرية الخارجية ،وأهم ما أغضب الشارع المصري من

السياسة الخارجية المصرية آنذاك تعاملها مع ملف الصراع العربي-اإلسرائيلي ،الذي كانت مصر
فيه دائم ا خانعة ومتفرجة في آن مع ا ،إلى جانب الملف المائي المصري ،والتهديد القادم له ،بسبب
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تردي عالقات مصر مع دول حوض النيل واهمالها للتواصل معهم ،أيض ا بروز لعبين إقليميين
جدد أثروا على الدور المصري في القليم ،مثل بروز دور إيراني ودور تركي ودور قطري في

معظم مجالت وملفات المنطقة.
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المبحث الثاني

األوضاع االجتماعية واالقتصادية في مصر قبل حراك  25يناير .2011
أوالا :األوضاع االجتماعية:
شهدت األوضاع الجتماعية في مصر حالة من الستقطاب الشديد ،حيث اتسعت الفجوة
بشدة بين قلة ل تزيد عن  %3تمتلك معظم الثروة ،وكثرة بالغة قد تزيد عن  %75تعيش في حالة

فقر ول تملك أي شيء ،بينما انكمشت الطبقة الوسطى إلى  %20أو أقل من مجموع الشعب

المصري ،وتبدو مظاهر هذه الحالة واضحة في حالة البؤس والشكوى الدائمة التي تسمعها من كل
من تراه تقريبا في مصر ،وكذلك التذمر والضجر من عدم مالئمة الدخول الضئيلة لمواجهة غالء
األسعار الفاحش والذى تعدى في بعض األحيان األسعار العالمية ،فمثالا يبلغ متوسط راتب

األستاذ الجامعي حوالى  400دولر شهريا ،بينما أسعار سلع أساسية مثل السكر والزيت واألرز
واللحوم تزيد عن أسعار مثيالتها في الوليات المتحدة (عبد السالم.)45 ،2011 ،

وبات من المألوف أن ترى فئات كانت حتى عهد قريب تعد من الطبقة الوسطى،
كالمدرسين وكبار الموظفين ورجال الجيش ،سواء كانوا في الخدمة أم بعد تقاعدهم ،يعملون في
وظائف إضافية ل تليق بمكانتهم حتى يمكنهم الوفاء بمتطلبات أسرهم ،بل صار من المألوف أن

تجد أناس ا يبحثون في القمامة ليالا ،بعضهم ليجد شيئ ا يبيعه بجنيهات قليلة وبعضهم ليجد شيئ ا
يأكله ،يحدث هذا ألبناء هذه الطبقة الدنيا ،في نفس الوقت الذى يرون فيه أبناء الطبقة العليا

(اإلقطاعيين الجدد) ينفقون ببذخ وسفه أموالا طائلة ل ُيعرف مصدرها ول يدل سلوكهم على أنهم
قد تعبوا في جمعها ،وهذا بالطبع يضاعف من آلم الفقراء ،ويزيد من إحساسهم بالغبن والغربة

داخل وطنهم ،وبالطبع زادت معدلت الجريمة وشهدت البالد أنواع ا غير معهودة من الجرائم

بسبب اتساع نطاق الفقر واإلحساس بالظلم والغتراب من جهة واهتمام الحكومة بأمن النظام

فقط دون الكتراث بأمن المواطن من جهة أخرى (عبد السالم.)45 ،2011 ،

إن أبناء الطبقة العليا الجديدة ينتمون في األساس إلى أسر حديثة الثراء تضخمت ثرواتها
في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وكان سبب هذا الثراء في األساس أعمال الوساطة
بمختلف انواعها ،تختلف في ذلك عن السبب األساس لثراء الطبقة العليا القديمة وهو الملكية

الزراعية ،أما الطبقة الوسطى الجديدة فهي تضم مثلها مثل الطبقة الوسطى القديمة المهنيين
وغالبية تجار الجملة والتجزئة والشرائح العليا والمتوسطة من موظفي الحكومة وأصحاب المصانع

المتوسطة والصغيرة وأصحاب الحيازات الزراعية المتوسطة وأصحاب العقارات السكنية ،ولكنها

تختلف عن الطبقة الوسطى القديمة في أنها اآلن تضم أيض ا نسبة يعتد بها من الحرفيين والشرائح
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األعلى دخالا من موظفي وعمال القطاع الصناعي العام والخاص ،وأما الطبقة الدنيا فهي كما
كانت في الماضي تضم المعدمين وصغار المزارعين وصغار الحرفين وصغار المشتغلين بتجارة

التجزئة وغالبية عمال الزراعة والصناعة والمشتغلين بمختلف أنواع الخدمات الرثة ،ولكنها باتت

تضم اآلن نسبة ل يستهان بها من صغار موظفي الحكومة والقطاع العام (أمين.)73 ،1997 ،

وهنا يمكن ذكر أهم مالمح وأسباب الوضاع الجتماعية في مصر منذ  1952وحتى ما قبل

حراك  25يناير :2011

منظومة قيم المجتمع المصري:
إن التغيرات التي شهدها المجتمع المصري تركت آثار كبيرة على سلوكيات المواطنين،
ومنظومة القيم ،وشكل األُطر الثقافية والجتماعية ،حيث دخل المواطن المصري منذ بداية حقبة
التسعينيات في عدة متغيرات في القيم والسلوك ،أهمها (أبو شاويش:)30 ،2013 ،
 غياب العدالة الوظيفية بسبب المحسوبية ،وباتت قيم النفاق والوصولية والنفعية والتواكلوالصعود على أكتاف اآلخرين هي الصفات الغالبة في المجتمع.

 -افتقاد النموذج أو القدوة التي يقتدون به ،خاصة في ظل انتشار أخبار فساد أصحاب

المناصب العليا والقادة والسياسيين ،وهذا بدوره له تأثير سلبي على ثقافة األجيال

المتالحقة.
 أصبحت قيمة األسرة تواجه خطر التفكك في ظل غياب التراحم ،وزيادة مؤشرات الفرديةواألنانية ،والستغراق في المظاهر والتطلعات الشخصية.

 تراجعت قيمة األمن والطمأنينة بسبب شعور المواطن بعدم إمكانه العتماد على الدولةوالقلق من عدم مقدرة الدولة من توفير أمنه الشخصي.

 تراجعت قيمة الوطنية والنتماء للوطن بشكل ملحوظ ،بسبب انشغال الدولة عن المواطنوعدم اهتمامها به بالتالي فقد الموطن شعور النتماء لهذه الدولة متمثلة بالنظام الحاكم،
إذ أصبح المواطن المصري جزيرة منعزلة مستقلة عن الوطن ،يشعر بغربة ووحدة وانكفاء

على الذات ،ولذلك تزايدت معدلت الهجرة والنزوح للخارج بشكل مهول.
 تراجعت قيمة العلم ،حيث عال شأن لعبي كرة القدم والفنانين والمشاهير ،في حينتراجعت حظوظ المفكرين والعلماء ،كما تراجع الهتمام بالبحث العلمي والتفكير العلمي.
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تراجع برامج تنمية الموارد البشرية:
سنتحدث باختصار عن أهم عاملين في مجال التنمية البشرية ،وهما التعليم والرعاية
الصحية:
-1التعليم :إن التعليم العام في جميع المراحل الدراسية والجامعة هو اآلن أسوأ بكثير مما كان
عليه منذ ثالثة عقود ،فقد تخلت الدولة المصرية تمام ا عن رعاية التعليم وتطويره ،وغدت الدروس

الخصوصية نظاما بديالا للتعليم الحكومي يكلف األسر المصرية أكثر من  20-15مليار جنيه

سنويا ،وفق كثير من التقديرات ،ورغم أن الدروس الخصوصية ممنوعة ومجرمة قانونا ،إل أن

اإلعالن عنها يتم داخل المدارس وفى الشوارع الرئيسية (علي .)5 ،2003 ،وبعد إنهاء الدراسة

الثانوية بعناء يجد الطالب أمامه خيارين لاللتحاق بالجامعة :الجامعات الحكومية وهى مجانية
ولكنها ل توفر تعليم ا جيدا أو حتى مقبولا ،و سينضم خريجوها لطوابير العاطلين لمحالة ،وليس
لديهم أدنى فرصة في الحصول على عمل مجزي بعد التخرج ،أما الخيار الثاني فهو الجامعات

الخاصة وقد صارت تجارة رابحة ويقوم معظمها على مبدأ الربح السريع ،وتعطي خريجها شهادة

تسمح له بالحصول على وظيفة جيدة ،بغض النظر عن مستوى التعليم الذى حصله ،لكن

مصاريف هذه الجامعات الخاصة باهظة ول يقدر عليها إل أبناء األغنياء فقط (سعيد،1996 ،

 ،)51وبدلا من إعطاء التعليم األهمية القصوى التي يستحقها كونه المحرك الرئيسي للتنمية في
بلد نامي كمصر ،تم إهماله تماما حتى أضحى من أهم طرق الربح السريع للمستثمرين الجدد،

وفى بلد فقير يعاني من التفاوت الطبقي الصارخ ،ينبغي أن يقوم التعليم بدور أساسي في تذويب
الفوارق الطبقية ،حيث يتمكن أبناء الطبقة الفقيرة بعد حصولهم على تعليم جيد من الرتقاء إلى

الطبقة الوسط ،وهو ما كان يقوم به التعليم فعالا وبنجاح قبل ثالثة عقود ،أما اآلن فقد إنهار

التعليم الحكومي ،وأصبح التعليم الخاص وسيلة في يد الطبقة الغنية إلعادة إنتاج نفسها من خالل
التعليم (قيرة وآخرون.)26 ،2006 ،

-2الرعاية الصحية :تعتبر الصحة أحد أضلع مثلث األمن القومي في أي دولة ،وتؤكد البيانات
واألرقام أن الرئيس مبارك قد ضرب األمن القومي في الصميم عندما أخل بواجباته في صحة

المصريين ومن ومظاهر ذلك(الويشي:)2014،

أ -سرطنة األرض الزراعية ،ومواسير المياه غير المطابقة للمواصفات.
ب -احتالل مصر المرتبة األولى عالمي ا في أمراض الكبد ،والسرطان ،والفشل الكلوي ،وكذلك
ضغط الدم ( %26من السكان مرضى بارتفاع ضغط الدم) ،وأن  12مليون مصري
مصابون بالكبد الوبائي حسب احصائية عام  ،2006وأن هناك مئة ألف حالة جديدة
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على األقل تصاب بالسرطان سنوي ا ،حيث تضاعف السرطان في عهد مبارك ثالث مرات

لتحتل مصر أعلى نسبة في السرطان في العالم ،كما تضاعف عدد مرضى السكر حيث
بلغ عددهم سبعة ماليين ،وكذلك ارتفعت نسبة المدخنين إلى  %80من

الشباب(جاويش ،)57،2011،وانتشار مرض شلل األطفال.

ت -غياب التخطيط العمراني ،وهو من أهم العوامل المؤثرة في صحة المواطنين ،فقد ازدادت
نسبة التلوث في القاهرة الكبرى لتصل  11مرة عن المعدل العالمي ،باإلضافة لمحاصرة
القاهرة الكبرى بمناطق من المساكن العشوائية ،وانتشار أكوام القمامة في الشوارع أجبر

المواطن على التعايش معها ،وهذا رفع سقف حالة الالمبالة التي انتشرت بين المواطنين
وهو يشكل خط ار على األمن القومي المصري.

ث -الهمال وغياب الرقابة الصحية :من قلة سيارات السعاف ،اساءة تخزين القمح ،تلوث
مياه النيل بفعل مخلفات المصانع ،انتشار األدوية الفاسدة ،انتشار األطعمة غير المطابقة

للمواصفات.

ج -نقص الغذاء ،والدواء فمصر الزراعية أصبحت األولى عالمي ا في استيراد القمح.
ح -اضافة إلى أن عدد المستشفيات ل يتناسب مع الزيادة في عدد السكان الذي تجاوز 80
مليون ،وقلة تعين األطباء ،وتدني أجورهم في المستشفيات الحكومية مما اضطر الكثير
منهم للعمل في المستشفيات الخاصة أو الهجرة للخارج.

خ -من جانب أخر تم الهتمام بافتتاح مستشفيات خاصة وأجنبية لتشجيع الستثمار في
السياحة العالجية وهذا أذى لزدياد نفوذ رجال األعمال ،هذه المستشفيات تقتصر على

الطبقة الغنية في مصر لرتفاع تكاليف العالج فيها (فاروق .)98، 2014،

ومما ل شك فيه أن ارتفاع المستوي الصحي يؤذي إلى قلة التغيب عن العمل ،وهذا يؤدي

إلى ارتفاع الدخل القومي للدولة.

ويرى الباحث أن من مظاهر تدني الرعاية الصحية في مصر ذهاب الرئيس مبارك إلى
ألمانيا ألجراء عملية جراحية عام .2004

سيطرة المحسوبية على بعض انشطة الدولة:
يبدو أن المواطن المصري بدأ يشعر بأنه غريب في وطنه ،فالهوة أصبحت متسعة جدا بين

األغنياء والفقراء ،وأصبح المواطن متيقن ا من أن ثروات الوطن ينعم بها فئة قليلة جدا ،وأن
المواطنين الكادحين ل ينالون حتى النذر البسيط ،ولد شعور عند المواطن بأن ما يتقاضاه من
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راتب شهري أو أسبوعي ل يضاهي ما يقوم به من مجهودات ،وأنه ل يحقق له وألسرته الحياة

الكريمة (البسيوني ،)23 ،2011 ،حيث تشير البيانات الصادرة عن و ازرة المالية المصرية إلى أن
مخصصات دعم السلع التموينية الموجهة للفقراء وغالبية الطبقة الوسطى قد تراجعت بشكل كبير

في الموازنة العامة لألعوام المالية الثالثة األخيرة من عهد مبارك ،في المقابل ازدادت مخصصات
الدعم الحكومي المقدم للطاقة (محروقات وكهرباء) ،وهذا الدعم الكبير لمواد الطاقة يذهب في

معظمه إلى الرأسمالية الكبيرة ،من مالكي شركات الحديد والسمنت واألسمدة واأللمونيوم ،وكل

الشركات المستهلكة للطاقة بكثافة (النجار ،)2011 ،وفي الوقت الذي استمر فيه دعم الحكومة
لصادرات كبار المصدرين ،تراجعت قيمة دعم المزارعين ،والدعم المقدم لتنمية الضواحي
والمحافظات ،والدعم المقدم إلسكان محدودي الدخل ،وتراجع دعم األدوية والتأمين الصحي ،وهذا

فيه تعدي على حقوق الفقراء والطبقة الوسطى ،لصالح الطبقة الرأسمالية المتنفذة الصغيرة (النجار،

.)2011

ثانيا :تدني المستوى االقتصادي في المجتمع المصري:
عند الحديث عن األوضاع القتصادية في مصر قبل اندلع الثورة تلمس وجود فجوة بين
مستويات الدخول لدى شريحة ليست بسيطة في المجتمع المصري من ناحية ،وبين الحتياجات
اليومية لألسرة من ناحية أخرى ،لدرجة أن الكثيرين من ميسوري الحال لم يعودوا يستطيعون
مواجهة موجة غالء األسعار التي ل تتناسب على الطالق مع مستويات الدخول ،وصول للفقراء

الذين تزيد نسبتهم عن  %40من السكان (بسيوني.)21 ،2011 ،

وعلى مدار ثالثين عاما سبقت ثورة  25يناير عانى المجتمع المصري العديد من األزمات

والمشكالت القتصادية والتي أثرت على التنمية لديه ،وعلى تقدم الدولة بشكل عام ،وأهم مالمح
األوضاع القتصادية قبل الثورة هي:
 .1البطالة:
يع ــاني اقتص ــاد مص ــر م ــن أربع ــة اخ ــتاللت هيكلي ــة رئيس ــية ،وه ــي اخ ــتالل ب ــين اإلنت ــاج

والســتهالك ،واخــتالل بــين الصــادرات والـواردات ،واخــتالل بــين الدخــار والســتثمار ،واخــتالل بــين
إيرادات الدولة ونفقاتها وهي التي تسبب المشاكل التي يعاني منها القتصاد المصري وأهم وأخطـر

هذه المشاكل هي مشكلة البطالة.

تهـدف بـرامج العمــل التـي تعمـل علــى مكافحـة البطالـة علـى المسـتوي الكلـي إلــى التوجـه نحــو

تــوفير فــرص العمــل مــن خــالل تحديــد السياس ــات الفعالــة والقــدرة علــى التــدخل مــن أجــل مواجه ــة
البطالة وخاصة بين الشباب ،ولذا من الضـروري أن يـتم تـوفير آليـة تعمـل علـى زيـادة الطلـب علـى
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العمالة وتحديد الستراتيجية التي تعمل على زيادة إمكانية تـوفير فـرص العمـل حيـث إن أداء سـوق
العمل يعكس بشكل عام أداء القتصاد.

ودخل ــت مص ــر ف ــي برن ــامج إص ــالح اقتص ــادي من ــذ أكث ــر م ــن عق ــدين يه ــدف إل ــى تحري ــر

القتصاد وخفض عجز الموازنة ونتيجة لذلك انخفضت معدلت التضـخم وأرتفـع معـدل نمـو النـاتج
القومي إلى  % 3عام  2003/2002والى  % 4.3عام  2004/2003والى  % 5عام /2004
( 2005القرموطي).

والظروف التي مر بها اقتصاد مصر تشير إلى وجود ثالثة مصادر للبطالة هي:
 القادمون الجدد لسوق العمل والذي يقدر بحوالي  750ألف أو أكثر. رصيد البطالة المتراكم بسبب العجز في توفير فرص العمل للقادمين الجدد. رصيد البطالة الناشئ عن انكماش بعض الصناعات أو نتيجة لبرنامج الخصخصة وبيعوحدات القطاع العام( .خليفة) http://cutt.us/fFOOb،

ووصلت معدلت البطالة في مصر عام  1976إلى معدل  %7.7وبدأت تتراجع حتى
وصلت إلى  %5.6عام  ،1982ثم بدأت معدلت البطالة في التزايد بشكل سريع إلى أن وصلت

إلى  %11.3عام  1995/94تم انخفضت إلى  % 9.85عام  ،2004/03ولكن البطالة بين
الشباب من عمر  15سنة إلي  25سنة وصلت إلى  % 23.1من إجمالي قوة العمل عام

 ،1988والى نسبة  % 20.4عام  1999وهي تمثل نسبة  % 57.5من إجمالي أعداد البطالة
عام  1997والى نسبة  % 61.5عام  1998والى نسبة  % 59.5عام  ،1999ووصلت إلى

نسبة  %64.5عام  ،2000وأن البطالة بين النساء في هذا العمر أكبر منها في الرجال ،حيث
تصل إلى نسبة  % 42.8من قوة العمل عام  1998والى نسبة  % 36.7عام ( 1999قيرة

وآخرون.)24 ،2006 ،
والبطالة في المدن أعلى من الريف (نتيجة للهجرة العكسية) ونسب البطالة األعلى هي بين

المتعلمين ،كما يقدر احتياج مصر إلى مليون فرصة عمل أو أكثر سنويا ،والظاهرة األشد تأثي ار
هي في بطالة الشباب بين حملة المؤهالت الدراسية ،واتسعت هذه الظاهرة خصوص ا لحملة

المؤهالت المتوسطة الذين يمثلون ما يزيد على  %70من المتعلمين العاطلين وبالمقابل فإن 4.1
 %فقط من المتعطلين هم من األميين ونسبة أقل بين من يعرف القراءة والكتابة ( %2.5قيرة

وآخرون.)24 ،2006 ،
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 .2سوء إدارة المال العام:
إن ثقافة الفساد واإلهمال قد انتشرت في المجتمع المصري ،نتيجة لتدهور منظومة القيم،

فأصبح الفساد واإلهمال سمة رئيسية في كافة مناحي الحياة ،حيث الرشوة والفساد المالي
واألخالقي والرشوة والمحسوبيات ،ول شك أن تردي األحوال القتصادية كانت سبب ا في بؤس

المصريين وغضبهم (غنيم وآخرون.)10 ،20009 ،

لم تعد ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية تقتصر على الكبار وحدهم ،وانما تسربت إلى
ممارسات الناس العادية في قطاعات الخدمات الحكومية وغير الحكومية ،فقد ازداد باستمرار عدد

األفراد الذين ل يستطيعون مجرد البقاء على قيد الحياة ،بدون الخروج عن القانون ،فأصبح الفساد

في هذا الظرف يشكل مؤسسة ،وأصبحت الرشوة الكبيرة والصغيرة متوقعة بل وواجبة وفي العلن
ودون أن تكون محل أي حرج ،حتى أصبح الفساد نفسه هو القانون الذي ل يجوز الخروج عليه

(أبو شاويش.)34 ،2013 ،
وأدت ظاهرة تحالف كبار رجال األعمال مع الحزب الحاكم وتزاوج المال والسلطة إلى نتائج

سلبية عديدة ،كان أهمها ما تكشف في أعقاب ثورة  25يناير وسقوط النظام ،من إضعاف جهود

مكافحة الفساد اإلداري والمالي في كثير من مرافق الدولة وأجهزتها ،ومن غياب قواعد تحول دون
تعارض المصالح مما ساهم في اتهام كثير من الوزراء والمسئولين باستغالل مناصبهم ومواقعهم

للتربح ولتحقيق منافع شخصية ألنفسهم وللشركات التي كانوا يرأسونها أو يمتلكونها أو يساهمون
فيها ،أما اجتماعي ا ،فقد أدى تولي رجال األعمال من ذوي الحيازات المالية الكبرى لكثير من

المناصب المهمة بالدولة وبروز دورهم في الحياة السياسية إلى انتشار إحساس في أوساط

المصريين بانفصام الحكومة عن الشارع وعدم إحساسها بمتاعب المواطنين ومعاناتهم وتفاقم هذا
اإلحساس ونما مع فشل السياسات القتصادية الليبرالية التي تبنتها الدولة وروجت لها في تحقيق

النمو المنشود والرخاء الذي وعدت به المواطنين ،مما ساهم في إشاعة شعور عام بأن النظام لم
يعد يخدم محدودي الدخل ،وهم الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب المصري (فاروق.)2011 ،

 .3تدني مستوى التنمية:
ربما تكون الخطة الخمسية التي انتهت عام  ،1970مع وفاة الرئيس عبد الناصر ،هي آخر
خطة تنمية حقيقية شاملة عرفتها مصر ،وكان مستوى النمو القتصادي يرتفع ارتفاعا طفيفا ويعود
إلى الهبوط مرة أخرى ولم يسجل ارتفاعا ملموسا وممتدا على فترات طويلة ،وكان مستوى النمو

القتصادي كالتالي:

 .1عام  ،1980معدل نمو .%3.409
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 .2عام  ،1985معدل نمو .%7.425
 .3عام  ،1992معدل نمو .%0.3

 .4عام  ،1998معدل نمو .%7.543
 .5عام  ،2003معدل نمو .%3.193
 .6عام  ،2009معدل نمو .%4.7
وسنستعرض بإيجاز حال التنمية القتصادية في مجالين أساسيين ،هما المجال الزراعي والمجال

الصناعي:

أ .المجال الزراعي:
يعتبر هذا المجال هو الوحيد الذي قامت فيه الحكومة بقدر بسيط من التنمية وذلك بقيامها

في الفترة من  1985حتى  1990باستصالح حوالي نصف مليون فدان زراعي وتوزيعها على
بعض خريجي الجامعات والمدارس المتوسطة بمعدل  5فدادين للفرد .وفى المقابل ،قامت الحكومة
باستيراد وتوزيع بذور مصابة وقليلة الجودة على الفالحين ،مما أدى لتلف محصول القطن الذي

يعتبر المحصول الرئيسي لمصر منذ آلف السنين ،ونقص إنتاجيته إلى حوالى الربع (البنا،
 ،)2011كما أن أسلوب الري التقليدي بالغمر والذي يتبعه الفالح المصري منذ عرف الزراعة

مازال ُيتبع في ري أكثر من  %90من أراضي مصر ،وهو كما نعلم يستهلك كميات هائلة من
المياه ،ولم تُبذل أي محاولت لتدريب الفالح المصري ومساعدته على التحول للري بالرش أو
بالتنقيط ،وهي أساليب أكثر كفاءة وترشيدا في استهالك المياه ولو اتبعت ألمكن توفير مياه عذبة

تكفي لستصالح  6-4مليون فدان إضافية (سليمان.)2012 ،

واذا علمنا أنه في الفترة من عام  1954حتى  16( 1970عام) تم إضافة  2مليون فدان

للرقعة الزراعية في مصر ،بتوفير مياه إضافية بعد بناء السد العالي وكذلك مشاريع مديرية
التحرير والصالحية والوادي الجديد ،بينما في الفترة منذ  1999-1970تم استصالح نصف
مليون فدان فقط ،صاحبها سياسات زراعية خاطئة أدت إلى انهيار المحصول الرئيسي (القطن)

وغيره من المحاصيل ،ويمكننا القول إن التنمية في المجال الزراعي في الثالثة عقود الماضية
كانت تقريب ا معدومة (أسعد.)1999 ،
ب .المجال الصناعي:
والتنمية في هذا المجال تبدو أكثر سوداوية ،حيث في الفترة من عام  1954وحتى عام
 1973تبنت حكومة الثورة في مصر برنامج للنهضة يعتبر التصنيع أحد دعائمه األساسية ،فتم
بناء أكثر من ألف مصنع شملت الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ،وعندما بدأت مصر
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حرب أكتوبر  1973أُغلقت جميع الموانئ البحرية والجوية في وجه التجارة الخارجية بسبب
مخاطر الحرب ،ولمدة  45يوما تقريبا ،وقد قام القطاع العام المصري طيلة هذه المدة بتوفير كافة

متطلبات الشعب والجيش معا ولم يشعر المواطن بنقص أو غالء أي سلعة ،مما يثبت قوة وفعالية
القطاع العام الصناعي في ذلك الوقت (نصار.)18 ،1994 ،

ومع بداية السبعينيات زاد إنتاج مصر من البترول بحيث فاض جزء بسيط منه للتصدير ،ثم

ظهر الغاز الطبيعي بكميات كبيرة مع بداية التسعينيات ،وكان لزاما ومنطقيا أن تؤدي زيادة

مصادر الطاقة المنتجة محلي ا مع توفر األيدي العاملة الرخيصة ،وكذلك الكوادر العلمية والفنية
إلى طفرة كبيرة في الصناعة ،تكفي حاجة مصر وتصدر الفائض لمحيطها العربي واألفريقي ،لكن

ما حدث كان عكس ذلك تمام ا ،إذ أنه ومع منتصف السبعينيات تقريب ا قرر الرئيس السادات فجأة

التخلي عن التخطيط المركزي المعتمد على القطاع العام ،والتحول إلى النمط الرأسمالي والقطاع
الخاص ،دون توفر أدنى قدر من العوامل والمناخات الضرورية لنجاح هذا النظام الرأسمالي

الجديد ،فلم يكن لدى الحكومة وكذلك رأس المال المحلي ،ول المواطنين بالطبع ،أي خبرة أو دراية

بقواعد وأصول ومتطلبات القتصاد الرأسمالي الناجح ،أما المستثمرين األجانب فقد وجدوا في

غياب القوانين واغراء العفاءات الضريبية فرصة سانحة لنهب ما أمكن من ثروات البالد
وتحويلها للخارج ،دون وجود أي قانون لمحاسبتهم (أسعد.)1999 ،

وقد قام أحد البنوك األوربية بفتح فرع له في القاهرة ،في منتصف السبعينيات ،برأسمال قدره

 50مليون دولر ،وبنهاية فترة اإلعفاء الضريبي (خمس سنوات) أنهى هذا البنك عمله في مصر،

بعد أن حول للخارج  500مليون دولر ،مما حدا بكثير من القتصاديين الشرفاء لتسمية ما

حدث في هذه الفترة (النهب الثاني لمصر) ،مقارنة بفترة (النهب األول لمصر) ،والتي حدثت

إبان حكم الخديوي إسماعيل قبل ذلك بمائة عام تقريب ا وأفضت إلى احتالل إنجلت ار لمصر كما هو

معروف ،وبدلا من دعم القطاع العام وتحسين كفاءته عن طريق التطوير المستمر المصحوب
بحسن اإلدارة والرقابة ،وتشجيع القطاع الخاص على التنافس معه للدخول في المجالت الحيوية
والصناعات الدقيقة من أجل تحسين الجودة وزيادة اإلنتاج ،في ظل قوانين صارمة تمنع الحتكار

وتُجرم عمليات النهب والغش الصناعي والتجاري (وهبة.)43 ،2001 ،

قامت الحكومات المتعاقبة منذ ثالثة عقود بعكس ذلك تماما ،فمن ناحية تم لفظ القطاع

العام والتخلي عنه بل والتعامل معه ككيان غير شرعي ،فبيعت معظم مصانعه لمستثمرين أجانب

بقيمة تقل كثي ار عن نصف قيمتها الفعلية ،ولم ُيالحظ أي تطور في جودة أو إنتاجية هذه المصانع
بعد بيعها ،كما أنه ل ُيعرف إطالق ا أين ذهبت األموال التي بيعت بها ،ومن ناحية أخرى قفز إلى

حلبة القطاع الخاص كثير من المستثمرين الجدد ،الذين ل ُيعرف شيئ ا عن مصادر ثرواتهم ،ممن
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ل يعيرون اهتمام ا إل للربح السريع فقط ،وبأي ثمن ،ول يهمهم إطالق ا التنمية الوطنية الحقيقية،
وشجعهم انتشار الفساد وغياب القوانين على الستثمار فقط في قطاع الخدمات وفي إقامة

صناعات صغيرة تنتج سلعا غير ضرورية كالشكولتة واللبان وحلوى األطفال وغيرها (وهبة،
.)57 ،2001

وفى األعوام القليلة الماضية زادت أعداد وانتاجية مصانع األسمنت (الملوثة للبيئة) ،كما

ظهر الغاز الطبيعي بكميات كبيرة ،وكان منتظ ار أن ُيستخدم الفائض من األسمنت في بناء مدن
صناعية جديدة ُيستخدم فيها الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة ،وتقوم بتحقيق طفرة صناعية تضيف

قيمة حقيقية للناتج القومي وتقلل من معدلت البطالة العالية ،إل أن شيئ ا من هذا لم يحدث ،بل
إنه من المذهل والمؤسف أن القطاع الخاص قام (على مرأى ومسمع من الحكومة) ببيع فائض

إنتاجه من األسمنت إلسرائيل ،وربما قامت اسرائيل باستخدامه في بناء جدار الفصل العنصري
وكذا بناء المزيد من المستوطنات على األراضي العربية المحتلة ،بعد طرد الفلسطينيين منها

بالطبع ،إلى جانب قيام الحكومة المصرية ببيع الغاز الطبيعي ألبناء عمومتنا بأسعار تقل عن
ربع أسعاره العالمية ،وبعقود طويلة المدى تبلغ  15عاما ،و بالطبع سيستخدم هذا الغاز في

تطوير الصناعة الحربية اإلسرائيلية (الصاوي .)2012،
الخالصة:

وبناء على ما سبق يتضح أن األوضاع الجتماعية والقتصادية في مصر تميزت بالجوانب
ا
التالية:
 تعد مصر واحدة من الدول العربية األكثر معاناة من الفقر ،ورغم تباين التقديرات الرسميةوغير الرسمية بشأن نسبتها ،إل أنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ وتتركز في األرياف أكثر

من الحضر (الجزيرة نت ،)2011/3/10 ،والفقر هو عدم القدرة على الحصول على
الحد األدنى من مستوى المعيشة ،وللفقر عدة أوجه تتمثل في :عدم كفاية الدخول ،وسوء

التغذية ،وانعدام الوصول إلى الضمان الجتماعي ،وانعدام الوضع الجتماعي والسياسي.
وهكذا فإن مستوى الفقر هو مستوى الدخل الذي يكون كافياا لضمان مستوى غذائي

مناسب لألسرة ،باإلضافة لتغطية متطلباتها الدنيا من المواد غير الغذائية.
 حالة الفقر التي يعيشها الشعب المصري تسببت في تهميش فئات كبيرة من المجتمعوخلق حالة من التذمر وعدم الستقرار في كافة المجالت ،محملين الدولة بسياستها

الحالية مسؤولية تفاقم الفقر بعد فشلها في معالجة مسبباته الهيكلية نظ ار لغياب عدالة

توزيع الدخل القومي ،الفقر في مصر صناعة بشرية نجمت عن فشل سياسات التنمية
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التي كانت متبعة في نصف القرن السابق والتي أدت في النهاية إلى نتائج كارثية في
مجال الفقر واإلفقار ،حيث يوجد  20.5مليون فقير مصري ضمن فئة الفقر المدقع

و 35.8مليونا يقل دخلهم اليومي عن دولرين ،في حين يستحوذ  %20على %43.6
من الدخل القومي ول يحصل أفقر  % 20على أكثر من  %8.6من الدخل القومي

(سالم.)2011 ،
 كان الوضع القتصادي الذي تحيياه مصر عند تولي الرئيس السابق حسني مبارك مقاليدالحكم في أكتوبر  1981ألسباب متعددة منها الحروب التي خاضتها مصر ،والديون
التي تراكمت عليها ،وسياسات الحقبة الناصرية الشتراكية التي قضت على القطاع

الخاص ،واآلثار السلبية التي تركتها تجربة النفتاح القتصادي في السبعينيات ،إل أن
النتيجة تظل أنه بعد ثالثين عاما من اإلصالحات القتصادية وبعدما أعفت الدول الغربية

مصر من نسبة كبيرة من ديونها الخارجية بعد حرب الخليج الثانية في عام ، 1991

فشلت الدولة في تحقيق نقلة نوعية في مستويات معيشة المصريين ،وهو ما نجحت فيه
دول أخرى واجهت ظروفا مشابهة لظروف مصر ،مثل كوريا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا
وفيتنام ،وفي هذا الصدد ل يجوز التذرع بالزيادة السكانية المطردة ،أو بندرة الموارد،

فجميعها ظروف عانت منها المجتمعات النامية التي حققت طف ارت اقتصادية
كبرى(بسيوني وهالل.)41 ،2012 ،

 انتشر الفقر في مصر وتحول إلى ظاهرة وقفت الدولة مكتوفة األيدي أمامها ،فقد كشفتاإلحصاءات الدولية عن أن حوالي  %44من المصريين يعيشون على أقل من دولرين

في اليوم وأن  %20محرومون من الخدمات األساسية الالزمة لالستمتاع بمستوى مالئم
للمعيشة (محسن.)2014،
 إن القتصاد المصري كان يعاني من حلقة مفرغة من الجهل والفقر ،حيث يساهم ترديالتعليم وضعف مستوى الخريجين في ارتفاع معدلت البطالة وضعف النمو القتصادي
مما قلل من معدلت الدخار وحد من مستويات الستثمار المحلي وجعل المستثمر

األجنبي يتردد في الدخول إلى السوق المصرية ألنه ل يجد األيادي العاملة المدربة ،وهو
ما يعود ويؤجج مشكلة البطالة ويفضي إلى زيادة وانتشار الفقر في المجتمع.
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المبحث الثالث

تطور الحياة الحزبية في مصر
تقديم:
تُ َع ُد حالة األحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤش ار على حالة النظام السياسي
ودرجة تطوره في أية دولة ،فاألحزاب تلعب دو ار هاما في تدعيم الممارسة الديمقراطية باعتبارها
همزة الوصل بين الحكام والمحكومين ،بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية ،وتعميق المشاركة

السياسية للمواطنين.

ولألحزاب السياسية جذور عميقة في تاريخ مصر الحديث ،حيث نشأت وتطورت بتطور
مفهوم الدولة ذاته ،وظهرت البدايات األولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر،

ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خالل القرن العشرين ،والعقد األول من القرن الحالي انعكاس ا
للتفاعالت واألوضاع السياسية ،والجتماعية ،والقتصادية ،والثقافية السائدة.

ويكاد يكون هناك اجماع عام بين الكتاب والمحللين السياسيين والمؤرخين على أن نشأة

األحزاب السياسية ،وتطورها في الخبرة المصرية مرت عبر مراحل متمايزة هي:
المرحلة التكوينية التي سبقت ثورة .1919مرحلة التعددية الحزبية التي تلت ثورة  1919واستمرت حتى عام .1952-مرحلة التنظيم السياسي الواحد من عام  ،1953حتى عام .1976

مرحلة التعددية الحزبية المقيدة التي بدأت مع صدور قانون الحزاب السياسية رقم  40لسنة 1977واستمرت حتى قيام ثورة  25يناير عام .2011

وأخي ار يمكن الحديث عما ُيسمى بـ"المرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية فيما بعد ثورة 25يناير ."2011

أوالا :مرحلة ما قبل ثورة :1919
كان تأسيس مجلس شورى النواب عام  – 1866رغم كونه كيان ا استشاري ا -له دور في

تطور الحياة السياسية ،وتهيئة األجواء للتفكير في العمل الحزبي ،ويعتبر بعض المؤرخين أن
الحزب الوطني الذي أنشأه العرابيون عام ُ 1879يعد أول األحزاب السياسية في تاريخ مصر ،في
حين يرى البعض اآلخر أن هذا التنظيم لم يكن سوى تكتل جبهوي ،افتقد لصفة التنظيم ،ولوسائل
التصال الكافية مع الجماهير ،ولم يكن هدفه الوصول للسلطة باعتبار ذلك أحد أهم عناصر
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تعريف الحزب السياسي ،بل كان مقاومة النفوذ األجنبي ،وانقاذ مصر من اإلفالس والدعوة

لإلصالح وتنظيم التعليم.

وقد انتهى الوجود العملي لهذا الحزب بنفي العرابين ،وخيانة بعض أعضائه من خالل

تحالفهم مع الخديوي توفيق ،ثم جاء الحتالل اإلنجليزي لمصر عام  1882ليطوي صفحة هذا
الحزب من خريطة الحياة السياسية المصرية.
ويعد عام  1907من المحطات الهامة في دراسة تطور الحياة الحزبية في مصر ،ويطلق

معظم المؤرخين على هذا العام "عام األحزاب" ،حيث شهد ميالد  5أحزاب هي (لندو،1964 ،
:)62
الحزب الوطني الحر :والذي ُسمي فيما بعد بحزب األحرار ،وهو حزب موالي سلطة الحتالل.الحزب الجمهوري المصري.-حزب األمة :وكان حزب الصفوة من كبار المالك المتعاونين مع سلطة الحتالل ،وقد تزعمه

أحمد لطفي السيد.

حزب اإلصالح على المبادئ الدستورية :بزعامة الشيخ علي يوسف ،صاحب جريدة "المؤيد"،وقد عكس هذا الحزب آراء القصر ومصالحه.

-الحزب الوطني :وهو الحزب الذي قاد الحركة الوطنية حتى ثورة  ،1919وقد تزعمه مصطفى

كامل.

ثم توالى بعد ذلك ظهور عدد من الحزاب خالل بقية هذه المرحلة مثل حزب النبالء أو
األعيان عام  ،1908والحزب الشتراكي المبارك عام .1909

ثاني ا :مرحلة التعددية الحزبية من .1952-1919
شكل دستور عام  1923إطا ار دستوريا وقانونيا للحياة السياسية في هذه المرحلة بشكل

عام ،وللحياة الحزبية والنيابية بشكل خاص حيث ساد البالد مناخ ليبرالي اتسم باحترام الحقوق

والحريات المدنية والسياسية ،وفي مقدمتها حرية التعبير ،وتكوين األحزاب والجمعيات (متولي،
.)81 ،1980
ورغم تزايد عدد الحزاب التي تم تأسيسها ،وتبيانها من حيث التوجهات والهداف وتشعب
انتماءاتها ،فإن الممارسة العملية أظهرت أن النظام الحزبي آنذاك غلب عليه سيطرة حزب واحد

قوى تمتع بشعبية كبيرة ،هو حزب الوفد في ظل تدخل مستمر من جانب "القصر" باتجاه تزوير
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النتخابات لصالح أحزاب األقلية ،وانتهاك الدستور ،مما أدى إلى شيوع الصراعات الحزبية ،وعدم

الستقرار الوزاري ومن ثم السياسي.

وفي هذا الشأن ،يشير البعض إلى وجود "سيناريو" عام لألزمة طيلة تلك المرحلة تمثل في وصول

الوفد إلى السلطة عقب انتخابات حرة ،تم دخول الوفد في صدام مع القصر ،أو اإلنجليز أو
كليهما ،فيقيل الملك الو ازرة ،ويكلف أحزاب األقلية بتشكيلها ،فتؤجل تلك األخيرة انعقاد البرلمان ذي

األغلبية الوفدية ،فيحل الملك البرلمان ،وتجري انتخابات جديدة تُزيف لصالح األقلية ،فيقوم الوفد
بسلسلة من اإلضرابات الجماهيرية ،مما يدفع الملك إلى إجراء انتخابات حرة يعود بعدها الوفد إلى
الحكم.
ويمكن تصنيف األحزاب السياسية التي ظهرت خالل هذه الفترة إلى خمس مجموعات
رئيسية هي (متولي:)71 ،1980 ،
الحزاب الليبرالية :وهي تشمل حزب الوفد الذي استمد تسميته من الوفد المصري الذي تشكلعام  1918عن طريق الوكالة الشعبية للمطالبة باستقالل مصر ،إلى جانب الحزاب المنشقة

عليه ،وهي األحرار الدستوريين ( ،)1922والحزب السعدي ( ،)1937وحزب الكتلة الوفدية

(.)1942

الحزاب الشتراكية :ومنها حزب مصر الفتاة ( ،)1933والذي أصبح يسمى فيما بعد بالحزبالشتراكي ،وعدد من التنظيمات اليسارية مثل حزب العمال الشتراكي الشيوعي ،والحزب الشيوعي

المصري ( ،)1922وحزب الفالح المصري ،والحركة الديمقراطية (( )1947رمضان،1983 ،
.)438
أحزاب السراي "األحزاب الموالية للملك" :وهي حزب الشعب ،وحزب التحاد األول والثاني.-األحزاب النسائية :وهي حزب بنت النيل السياسي ،والحزب النسائي الوطني ،والحزب النسائي

السياسي.

الحزاب والجماعات الدينية :وهي اإلخوان المسلمون ،وحزب اهلل ،وحزب اإلخاء ،وحزباإلصالح اإلسالمي.

ثالثا :مرحلة التنظيم السياسي الواحد من :1976 – 1953
بدأت هذه المرحلة باتخاذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات في سبتمبر عام  ،1953كحل
األحزاب السياسية القائمة ،وحظر تكوين أحزاب سياسيه جديده ،وبذلك انتهت مرحلة التعددية
الحزبية ،وبدأت مرحلة جديده اتسمت بالعتماد بصفة رئيسية على التنظيم السياسي الواحد ،حيث
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تم تأسيس تنظيم "هيئة التحرير" في يناير عام 1953م ،وتم إلغاؤه ،وتأسس بعد ذلك تنظيم

"التحاد القومي" في عام  ،1956ثم "التحاد الشتراكي العربي" في عام  1964كتنظيم سياسي
شعبي جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلا من التحاد القومي (أحمد)212 ،1987 ،

.

اربع ا :مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام  25 – 1977يناير :2011
جاءت هذه المرحلة بعد فترة من سيادة التنظيم السياسي الواحد خالل الفترة من عام

 1953وحتى عام  ،1976وقد شكل دستور عام  ،1971وقانون األحزاب السياسية رقم  40لسنة
 1977بتعديالتهما المتتالية ،اإلطار الدستوري والقانوني لهذه المرحلة التي بدأت إرهاصاتها
األولى مع قرار الرئيس السادات في مارس عام  1976بقيام ثالثة منابر حزبية في إطار التحاد
الشتراكي تمثل اليمين والوسط واليسار ،ثم تحويلها في  22نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب

سياسية كانت النواة األولى للتعددية الحزبية المقيدة في عام ( 1977الرفاعي. )198 ،1977 ،

ووفق ا للتعديالت التي أ ِ
ُدخلَت عام  2005على القانون رقم  40لسنة  ،1977فإن شروط

تأسيس األحزاب تمثلت في اآلتي (اسكندر:)136 ،2009 ،

عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه معالدستور أو مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسالم الجتماعي والنظام الديمقراطي.
عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائهعلى أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو إلى استغالل المشاعر الدينية أو

التفرقة بسبب الجنس أو األصل أو العقيدة.
عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية.عالنية برامج الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.أن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.أن يكون للحزب اسم يتمايز عن أسماء األحزاب القائمة.كما اشترطت التعديالت تقديم إخطار كتابي عن تأسيس الحزب إلى رئيس لجنة شئون
األحزاب السياسية موقع ا عليه من ألف عضو على األقل من أعضائه المؤسسين مصدق ا رسمي ا
على توقيعاتهم ،على أن يكونوا من عشر محافظات على األقل ،وبما ل يقل عن خمسين عضوا

32

من كل محافظة (المادة  7من القانون  40لسنة  ،1977المعدلة بالقانون رقم  177لسنة

.)2005

وتشكلت لجنة شئون األحزاب وفق ا للتعديل الذي أدخله القانون رقم  177لسنة 2005

على نص المادة ( )8من القانون رقم  40لسنة  1977من كل من (عزيز: )2009 ،
-

رئيس مجلس الشورى (رئيس ا).

-

وزير الداخلية (عضوا).

-

وزير شئون مجلس الشعب (عضوا).

-

ثالثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أي

-

ثالثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي (أعضاء).

حزب سياسي (أعضاء).

وقد تمتعت لجنة شئون األحزاب خالل هذه المرحلة بسلطة تكاد تكون مطلقة في الرقابة والهيمنة

على األحزاب القائمة ،من خالل قدرتها على تجميد نشاط أي حزب ألجل غير مسمى ،وحظر
نشاطه ،والغائه في بعض الحالت ،ورفضت اللجنة أكثر من  70طلب ا لتأسيس األحزاب ،وخاصة
الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام  ،1977ورغم القيود القانونية واإلجرائية التي خضعت

لها عملية تأسيس األحزاب السياسية ،والرفض المستمر من جانب لجنة شئون األحزاب التصريح

بقيام ونشأة أحزاب جديدة ،والنتقادات المستمرة الموجهة ألدائها ومواقفها ،وهيمنة حكومة نظام

الحزب الوطني السابق على عملية اتخاذ القرار فيها ،فإن القضاء المصري النزيه شكل حصن ا
ومالذا أخي ار لتأسيس األحزاب السياسية.

وقد بلغ عدد األحزاب السياسية التي تأسست خالل هذه المرحلة  24حزب ا ،اختلفت فيما

بينها من حيث النشأة وفق ا لثالثة أساليب وهي:

-أسلوب تحويل المنابر إلى األحزاب :ووفقا له نشأت ثالثة أحزاب وهي (التقرير الستراتيجي

العربي:)402-393 ،2008 ،

* حزب مصر العربي الشتراكي (.)1977
* حزب األحرار الشتراكيين (.)1997
* حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (.)1977
أسلوب التصريح من قبل لجنة شئون األحزاب :ومن خالله قامت  10أحزاب هي:
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-

حزب الوفد الجديد (.)1978

-

الحزب الوطني الديمقراطي (.)1978

-

حزب العمل الشتراكي (.)1978

-

حزب الوفاق القومي (.)2000

-

حزب الغد (.)2004

-

الحزب الدستوري الجتماعي الحر (.)2004

-

حزب السالم الديمقراطي (.)2005

-

حزب المحافظين (.)2006

-

الحزب الجمهوري الحر (.)2006

-

حزب الجبهة الديمقراطية (.)2007

أسلوب األحكام القضائية :وبمقتضاه تشكل  11حزب ا ،وهي:
-

حزب األمة (.)1983

-

الحزب التحادي الديمقراطي (.)1990

-

حزب الخضر المصري (.)1990

-

حزب مصر الفتاة الجديد (.)1990

-

حزب الشعب الديمقراطي (.)1992

-

الحزب العربي الديمقراطي الناصري (.)1992

-

حزب العدالة الجتماعية (.)1993

-

حزب التكافل (.)1995

-

حزب مصر .)2001( 2000

-

حزب الجيل الديمقراطي (.)2002

-

حزب شباب مصر (.)2005
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خامسا :مرحلة ما بعد ثورة  25يناير:
بعد قيام حراك  25يناير عام  ،2011وتولي المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون
الحكم في المرحلة النتقالية عبر آلية اإلعالنات الدستورية ،والمراسيم والق اررات ،بدأت عملية

مراجعة شاملة لإلطار الدستوري والقانوني المنظم للحياة السياسية في مصر ،على النحو الذي
يعالج التشوهات والختاللت التي هيمنت عليها خالل المرحلة السابقة ،وبما يحقق ويلبي

طموحات المصريين ،ويتفق وأهداف الحراك ،ويكرس الحياة الديمقراطية ،ويرسى دولة القانون
والمؤسسات (طه.)2012 ،
وفي سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبي في مصر ،والقضاء على القيود التي

أعاقت هذه الغاية لعقود مضت ،أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة في  28مارس 2011
مرسوم ا بقانون رقم ( )12لسنة  2011بتعديل بعض أحكام قانون األحزاب السياسية رقم  40لسنة
 ،1977وقد تمثلت أهم التعديالت والحكام التي تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس
واستمرار األحزاب في اآلتي( :التقرير الستراتيجي العربي)2008 ،
-

إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس األحزاب السياسية

طبقا ألحكام هذا القانون ،على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب األول لرئيس مجلس الدولة،
ونائبين لرئيس محكمة النقض ،واثنين من رؤساء محاكم الستئناف.

-

تأسيس الحزب وانشائه بمجرد اإلخطار ،على أن يعرض ذلك اإلخطار على اللجنة التي

يتعين عليها الرد عليه ،ويمارس الحزب نشاطه السياسي اعتبا ار من اليوم التالي لمرور ثالثين

يوم ا من إخطار لجنة الحزاب دون اعتراضها.
-

أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب  5000عضو مؤسس من عشرة محافظات

على األقل ،بما ل يقل عن  300عضوا من كل محافظة.
-

عدم تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طبقي أو طائفي ،وأل تتعارض مبادئه أو

أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ األساسية للدستور أو
مقتضيات حماية األمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسالم الجتماعي

والنظام الديمقراطي.
-

عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيالت العسكرية ،وعالنية مبادئ

الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
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-

حذف الكثير من الشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم  40لسنة

 ،1977ومنها مثالا اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافة لألحزاب الموجودة ،وعدم استغالل

المشاعر الدينية.
-

إلغاء الدعم المادي الذي كان يتم تقديمه لألحزاب عن طريق الدولة ،وتقليل مدة عضوية

األحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
-

مراقبة تنفيذ األحزاب لالشتراطات واللتزامات المنصوص عليها في القانون ،والمسألة في

حالة وقوع مخالفات لهذه اللتزامات يكون من خالل قوانين العقوبات ،ويجوز للجنة األحزاب حل

الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق القضائية أن الحزب

يمارس أي نشاط يخالف أي ا من الشروط المنصوص عليها في القانون.

وقد شهدت هذه المرحلة صدور حكم دائرة شئون األحزاب بمجلس الدولة في  19فبراير ،2011

بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد ،والغاء قرار لجنة شئون األحزاب السياسية السابقة
برفض تأسيس الحزب ،وعليه أصبح الحزب يتمتع بالشخصية العتبارية والحق في ممارسة

نشاطه السياسي ،كما شهدت هذه الفترة تأسيس حزبي الحرية والعدالة وحزب النور.
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الفصل الثاني

حراك  25يناير وسقوط حكم مبارك
المبحث األول :العوامل الداخلية للحراك الشعبي ضد حكم مبارك.
المبحث الثاني :الضغوط الخارجية على مؤسسة الرئاسة.
المبحث الثالث :حراك  25يناير (من البداية إلى التنحي).
المبحث الرابع :تولي المجلس العسكري.
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تمهيد:
أسهمت العديد من العوامل التي أدت لندلع الحراك الشعبي في بعض الدول العربية ،وكان
أهمها السخط على األوضاع السائدة في تلك الفترة ،باإلضافة إلى ما عانته من تميز وقهر وغبن،
وحرمان من الثروات الطبيعية والبشرية ،وما لقاه من قمع واستبداد ،وحرمانه من حقوقه وحرياته،

كل هذا أذى لظهور العديد من الحركات الحتجاجية المطالبة بحقوقها.

وقد جاء هذا الفصل بعنوان حراك 25يناير وسقوط حكم مبارك وينقسم إلى أربعة مباحث ،فتناول

المبحث األول العوامل الداخلية للحراك الشعبي ضد مبارك ،والمبحث الثاني الضغوط الخارجية
على مؤسسة الرئاسة ،بينما جاء المبحث الثالث بعنوان حراك  25يناير (من البداية إلى التنحي)،

وأخي ار استعرض المبحث الرابع تولي المجلس العسكري بعد تنحي مبارك عن الحكم.

المبحث األول
العوامل الداخلية للحراك الشعبي ضد مبارك
شهد المجتمع المصري العديد من األوضاع السياسية والقتصادية والجتماعية التي كانت
سائدة في المجتمع المصري ما قبل الثورة ،والتي بدورها ولدت حالة من الحتقان والغضب
الشديد ،باإلضافة إلى غياب الفصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد النظام

السياسي ككل ،وشهدت مصر مجموعة من الحتجاجات الشعبية مطالبة باإلصالح والتغيير ،ولقد
رفعت حركات الحتجاج في مصر شعا ار واحدا وهو التغيير ،ولذلك ل أحد ينكر دور العوامل
القتصادية والجتماعية في تحديد عوامل انفجار الثورة وكيفية تطورها وما تنطوي عليه من نتائج.

وهنالك العديد من األسباب التي أدت إلى اندالع حراك  25يناير ،وكل سبب له وزنه

ودوره ،وبالتالي سوف تتناول الدراسة تلك األسباب بشيء من التفصيل:
 .1سوء األوضاع الجتماعية والقتصادية للمواطنين:

أصبح المواطن المصري في معاناة يومية من تردي حالته المعيشية ،والتي ترسخت في ظل

العوامل التالية:

أ -ارتفاع مستويات األسعار في مصر بشكل مبالغ فيه أدى إلى أن أصبحت فئة عريضة
من المواطنين غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية األساسية األمر الذي أدى إلى

ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر.
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ب -ارتفاع معدلت البطالة وخاصة بين الشباب من حملة الشهادات الجامعية ،وعدم قدرتهم
على الحصول على وظيفة تتناسب ومؤهلهم الدراسي.

ج-زيادة عدد العتصامات والمطالب الفئوية والتي طالبت الحكومة بتحسين أوضاعهم

الوظيفية ومنها التعيين وتحسين مستويات األجور (رجب.)2011،

هذه العوامل كانت الش اررة لنطالق الحتجاجات التي تنادي بمجموعة من المطالبات الشعبية،

والتي كان أهمها (ويكبيديا ،حزب مصر الثورة):

أ -توفير فرص عمل للشباب مع وضع حد أدنى لألجور ( )1200جنيه ،والحد األعلى ل
يزيد عن عشرين ضعف الراتب.
ب -استرداد أموال مصر المنهوبة ،وتوجيه المليارات المنهوبة بما يخدم مصالح الفقراء.
ت -توفير المسكن المالئم وبسعر يكون في متناول الجميع.
ث -إعادة تخطيط العشوائيات لتصبح صالحة لالستخدام والمعيشة اآلدمية.
ج -الهتمام بالفالح وتطوير الجمعيات الزراعية لتمده بكافة وسائل النتاج من أسمدة وبروز
ومعدات من قبل الحكومة.
ح -العمل على نشر التأمين الجتماعي ليصل لكل الفقراء ومحدودي الدخل.
 .2ظهرت الكثير من الحركات الحتجاجية في السنوات األخيرة ذات أرضية سياسية نشأت خارج
األطر المؤسسية وخارج الشرعية القانونية ،وقد رفضت تلك الحركات المشاركة في المنظومة

السياسية التي فرضتها الدولة على معارضيها ،وتبنت خطاب ا يتجاوز مطالب اإلصالح والتغيير
الشامل ،من خالل تعبئة الشارع في مواجهة النخب الحاكمة ،كما لجأ الشباب في السنوات األخيرة

إلى استخدام وسائل التصال الحديثة واستخدام الفضاء اإللكتروني والمواقع الجتماعية لتأسيس

احتجاجات شبابية والتي أصبحت محركا مهما للتغيير في العديد من الدول العربية (سليم،
.)151 ،2010

فقد كانت وسائل التصال وأهمها شبكات التواصل الجتماعي (فيس بوك وتويتر) أدوات

فاعلة في الحراك ،حيث وفرت بيئة مناسبة لتطوير الوعي السياسي والثقافي لدى الشباب وتوجيه
الحتجاجات وتنظيم المسيرات الشعبية نحو الميادين ،وتطوير أساليب الحركة السياسية
الحتجاجية ،وفي بعض األحيان كانت شبكات التواصل مصدر أخبار لوكالت األنباء في أحداث

حراك  25يناير ،وعرضت صو ار أظهرت الشرطة المصرية وهي تقمع المتظاهرين (الرعود،
.)7 ،2012

39

وأصبح هناك وفرة في وسائل التصال الحديث وتنوعها بين إنترنت وهاتف محمول ،وقنوات

فضائية ،ومواقع التواصل الجتماعي على اختالفها التي أدت إلى سهولة فائقة في ربط البشر،
وسرعة ل محدودة في تنقل المعلومات واألخبار ،فباتت األحداث التي تحدث في تونس على سبيل

المثال أمام مرأى ومسمع كل العالم في لحظات ،وبات تجميع الناس على هدف واحد أمر هين،

وذلك عن طريق اإلنترنت بمواقعه المعروفة ،مثل "فيس بوك ،يوتيوب ،تويتر...،وغيرها" من

المواقع التي تسهل من التواصل ،يضاف إلى ذلك التصال عبر أجهزة الهاتف المحمول والذي
كان له أثر كبير في تجميع أعداد كبيرة من الثوار (سليم .)150 ،2010،

 .3تعتبر األحداث التي شهدتها تونس أحد األسباب غير المباشرة التي قادت إلى حدوث الحراك
المصري ،ناهيك عن أن ما يعانيه المواطن المصري هو أضعاف ما يعانيه المواطن التونسي من

قله على المستوى الجتماعي والقتصادي ،وعلى صعيد الدخل فالمواطن المصري يتقاضى راتبا
ل يقارن مع نظيره التونسي ،ويعاني من تدني في مستوى المعيشة ،عالوة على أن مستوى العدالة

الجتماعية في مصر أقل منه بكثير في تونس ،ومن هنا فتحت ثورة تونس الباب على مصراعيه

أمام المصريين ليدركوا أنه ما من قوة تضاهي قوة الشعب ،وأن التغيير ليس أم ار بعيد المنال

(الباز.)37 ،2012 ،

 .4أجريت انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر  ،2010قبل نحو شهرين من اندلع الحراك ،وقد
فجرت د ".آمال عثمان" رئيس اللجنة التشريعية مفاجأةا ،حيث أعلنت أن عدد الطعون ضد
أعضاء المجلس بعد أقل من شهرين بلغ  1527طعنا ،وأحكام نهائية ببطالن انتخاب 196
عضوا ،فمن بين  444نائباَ وهم أعضاء المجلس ،يمثل نصيب كل نائب نحو  3طعون ،ويعد

هذا العدد من الطعون األكبر في تاريخ البرلمان (الدلنجاوي.)52 ،2011 ،

ففي ظل هذه النتخابات التشريعية ،لم تحصل أحزاب المعارضة على مقاعد نيابية ،بسبب

انسحاب حزب الوفد وجماعة اإلخوان المسلمين في جولة اإلعادة الثانية ،حيث الحزب الوطني
الحاكم حصل على  419مقعدا من أصل  444مقعد ،وبذلك حاز على األغلبية الساحقة في

مقاعد مجلس الشعب والتي وصلت إلى  %90من إجمالي المقاعد ،ليصبح بذلك مجلس الشعب
مؤسسة تابعة للحزب الوطني (الدلنجاوي.)53 ،2011 ،

لقد أدت انتخابات مجلس الشعب عام  2010إلى سخط شديد من أحزاب الشعب المصري،

وخصوصاَ جماعة اإلخوان المسلمين ،وهذا ولّد نوع ا من القناعة لدى قطاعات واسعة من الشعب
المصري ،بأنه ل بديل عن اللجوء إلى الشارع إذا ما سنحت الفرصة.
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 .5كان لستمرار تطبيق قانون الطوارئ منذ عام  1981دون انقطاع أثره السلبي على
المصريين ،لما تضمنه من قيود متنوعة على حقوق المواطنين وحرياتهم ،حيث استخدم هذا

القانون بشكل مبالغ فيه في مواجهة قوى المعارضة السياسية والحركات الحتجاجية السلمية .وقد
شكل قانون الطوارئ مرجعية لتزايد اعتماد النظام على القبضة األمنية ،حيث أصبح جانب مهم

من عمل و ازرة الداخلية وأجهزتها المتعددة ينصرف إلى تحقيق األمن السياسي للنظام الحاكم
(برنتون.)78 ،2011 ،
لقد حكم قانون الطوارئ السياسة الداخلية لمصر باسم محاربة اإلرهاب ،فقمع جهاز أمن

الدولة المواطنين وعامل الشعب المصري معاملة سيئة ،وهذا ما أوجد دافع ا لدى الشباب للمطالبة
بالتغيير ،والغاء قانون الطوارئ الذي شدد على تجريم التعذيب (القاعود .)2011،52 ،وفي هذا

اإلطار كثرت التهامات الموجهة لجهاز الشرطة بانتقاص حقوق المواطنين وانتهاك حرياتهم
األساسية ،وكانت وفاة المواطن خالد سعيد بسبب تعذيب على يد عناصر من رجال الشرطة من

أبرز النتهاكات ،األمر الذي دفع كثي ار من الشباب المصري إلى تبني الدفاع عن تلك القضية
على صفحات اإلنترنت ،حيث تم إنشاء صفحة على موقع الفيس بوك للتواصل الجتماعي باسم

"كلنا خالد سعيد" ،وقد ساهم هذا الحدث وما صاحبه من حراك إلكتروني في الدعوة إلى الثورة ضد

بطش الشرطة (تاج الدين.)33 ،2012 ،

كان مبارك ونجله وحاشيتهما يظنون األمور تسير كما يخططون ،إلى أن تعرض الشاب

خالد سعيد للموت نتيجة التعذيب على يد مجموعة من أفراد الشرطة في اإلسكندرية في شهر

حزيران من العام  .2010وبدأ المصريون سلسلة طويلة من الحتجاجات في شتى أنحاء البالد،

خاصة في مدن القاهرة واإلسكندرية والمنصورة والسويس .وتعرض النظام لنتقادات واسعة من
قبل الدول الغربية والوليات المتحدة األميركية .وماطل نظام حكم مبارك في تقديم المتهمين إلى

المحاكمة ،بل حاول العمل على إفالتهم من القضية عبر الضغط على أسرة الضحية أو اعتقال

الناشطين المنادين بمحاكمة المتهمين ،وايقاف التعذيب الذي كان يتم بطريقة ممنهجة في شتى
أقسام الشرطة ومقار احتجاز أمن الدولة (ربيع ،األهرام).

وأطلق بعض النشطاء دعوة إلى التظاهر ضد التعذيب في  25يناير  2011يوم الحتفال

بعيد الشرطة ،ولقيت الدعوة استجابات واسعة من قبل الشعب المصري ،ونزل عشرات اآللف من
المصريين إلى الشوارع والميادين ،وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قبل الشرطة ،وسقط المئات
من الشهداء ،واستمرت الحتجاجات السلمية المطالبة برحيل مبارك ،لمدة  18يوم ا (عبد المجيد،

 .)2013وكانت تلك أصعب وآخر أزمات يواجها مبارك طوال 30عام ا ،ولم يستطع التغلب
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عليها ،حيث أجبرته تحت الضغوط الشعبية على التنحي وتسليم سلطات رئيس الجمهورية إلى

المجلس األعلى للقوات المسلحة بتاريخ  11فبراير .2011

 .6ربما ساهمت مجموعة كبيرة من الضغوطات في خلق حالة الحتقان التي أدت إلى قيام الثورة
ولكن أهم أسباب الحراك كان ملف التوريث وهو أيضاَ أهم الضغوطات التي تعرض لها مبارك في

السنوات األخيرة لحكمه.

حيث شهدت النتخابات النيابية والرئاسية في العام  ،2005صعود نجم جمال مبارك،

وانفراده بإدارة الشؤون الداخلية للبالد في ظل اعتالل صحة والده ،ووجد مجموعة من رجال

األعمال والسياسيون الطامعون في السلطة ضالتهم في جمال ،فاحتشدوا حوله ،وزينوا له ما يرغب
فيه ،وجعلوه سهالا ،ومهدوا لمشروع التوريث بشتى الطرق ،حتى بات األمر مجرد وقت ليس أكثر.

وفي المقابل غض مبارك ونجله الطرف عن فساد هؤلء ،وسخر مبارك كل إمكانيات الدولة إلتمام

هذا المشروع ،وخاصة األجهزة األمنية ،وتحديدا جهاز أمن الدولة ،وأطلق يده في التعذيب
والعتقال وتغلغل في مناحي الحياة كافة ،وصار يعد على المصريين أنفاسهم .وتتجلى خطورة

ذلك في تصريح اللواء على سامح مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة
السابق في وسائل اإلعالم بعد سقوط مبارك ،حيث قال إن جهاز أمن الدولة تغلغل في شتى

مؤسسات الدولة عندما بدأ اإلعداد لمشروع التوريث (تاج الدين.)48 ،2012 ،

وأشار سامح إلى أن محافظة القاهرة وحدها كانت تضم  10مكاتب فرعية ألمن الدولة،

إضافة إلى المكاتب الموجودة في أقسام الشرطة ،ومؤسسة األهرام الصحافية ،والتلفزيون،

والفنادق ،والو ازرات ،والشركات ،والنقابات ،والمساجد والكنائس ،وغيرها من المؤسسات ،مؤكدا أن
ذلك كان يتم بالتنسيق بين المشرفين على مشروع التوريث ،في حين أن أي قضية أخرى كانت

تهم المواطن يتم تجاهلها تماما ،ألنها ليست على هوى القيادة السياسية (الجبور-90 ،2014 ،

 ،)91لقد أخذ ملف التوريث اهتماما كثي ار وجهدا من مبارك على حساب الدولة ،كما أن التوريث
فضح نوايا مبارك بالستمرار في الحكم من خالل ابنه جمال.

وشكل ملف التوريث اتجاه جديد نحو إعادة الملكية ،وبالتالي حدوث ردة على مبادئ ثورة يوليو
 ،1952وكان لطرح هذا الملف أثره في تأجيج المشاعر الوطنية المصرية والى تكاتف لكل
الحركات السياسية المعارضة ،وتململ المؤسسة العسكرية من هذا الطرح ،في ظل حالة من

الشراكة غير المسبوقة لالبن (جمال مبارك) في مقاليد السلطة والحكم ،بشكل أثار عدة تساؤلت
ومخاوف عديدة من التنحي الفجائي لصالح األبن أو حدوث انقالب قصر في ظل السيطرة
األمنية على الشارع ،وتسليم مقاليد الحكم لشخص ليس له شرعية حكم عند المواطن المصري

(الببالوي.)69 ،2012،
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 .7استشراء الفساد في كافة أرجاء الدولة وخصوص ا بين المسؤولين ،وشعور المواطنين بأن ثروات

بالدهم تنهب يوميا من قبل هؤلء المسؤولين ،حيث كان معظم وزراء الحكومات السابقة بما فيها

حكومة رئيس الوزراء األسبق أحمد نظيف من رجال األعمال الذين يسعون دوما إلى تحقيق

مصالحهم على حساب أغلبية الشعب ،مما ولّد حالة من عدم الرضا تجاه رجال األعمال الذين
يتحكمون في اقتصاد مصر .وقد ولد هذا حالة من الحتقان الشديد لدى الشعب الذي أخذ ينتظر
اللحظة المناسبة التي يتخلص فيها من ذلك النمط من الحكومات (كوليس الثورة.)33 ،2011،
 .8أدى غياب مبدأ الفصل بين السلطات ،وعدم تحديد صالحيات كل سلطة على حدا ،وهيمنة
السلطة التنفيذية على مقاليد الحكم إلى فقدان مبدأ التوازن بين السلطات ،حيث أدت هيمنة السلطة
التنفيذية على السلطة التشريعية إلى تقليص دور القضاء وعدم تنفيذ أحكامه ،وذلك بسبب

السلطات الدستورية الكبيرة الممنوحة لرئيس الجمهورية ،والذي أحكم سلطاته برئاسة الحزب

الوطني الحاكم والذي انفرد بالسلطة وبالحياة السياسية الداخلية ،حيث تحكم رئيس الجمهورية فعليا
بالسلطتين التنفيذية والتشريعية (عبد الوهاب.)13 ،2012 ،
فمنذ منتصف السبعينيات حدث تحول في النظام المصري نحو التعددية الحزبية المقيدة

والنفتاح القتصادي ،مع استمرار النظام الرئاسي والسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية ،الذي ظل
الفاعل الوحيد والمهم في النظام السياسي ،فتعاظمت هذه السلطات واتسعت هيمنة الرئيس على

العملية السياسية في ظل غياب الرقابة البرلمانية لمجلس الشعب ،وهشاشة دور وموقف األحزاب
السياسية المعارضة منذ ذلك الحين (الجبور.)86 ،2014 ،
وطبقا للدستور الذي كان معمولا به في عهد مبارك ،يتولى رئيس الجمهورية السلطة

التنفيذية ،ويضع بالشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ،كما يتولى منصب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،ورئاسة المجلس األعلى للشرطة ،ورئاسة مجلس الدفاع الوطني الذي

خصه الدستور بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الدولة وسالمتها (الجبور.)89 ،2014،

تتعدد الضغوط الداخلية ما بين قديم وحديث ،ومنها ما يعتبر مقدمة للحراك على مؤسسة

الرئاسة في مصر ،ونذكرها وفق الترتيب الزمني.

-1العالقة بين الجيش وباقي مؤسسات الدولة:
منذ أن انتهى العصر الملكي وكل الرؤساء المصريين ومعظم المحافظين والوزراء لهم أصول
عسكرية أي من الجيش ،وهذا بدوره ميز الجيش عن باقي مؤسسات الدولة في المتيازات
والترقيات والمرافق وكل شيء ،حتى أن إهمال باقي المؤسسات ظهرت نتائجه من خالل انتفاضة

األمن المركزي عام (1986ابراهيم ،صحيفة الشعب) ،حيث اندفع عشرات اآللف من جنود األمن
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المركزي إلى الشوارع ،يكسرون ويحطمون كل ما يصادفهم ،وذلك احتجاجا على تردي أوضاعهم،
وسريان شائعة تزعم تمديد خدمتهم في قوات األمن إلى خمسة أعوام بدل من ثالثة .وبدأت

انتفاضة جنود األمن المركزي ،كما تعرف في الكتابات التاريخية ،في  25فبراير  ،1986وتعامل

مبارك بكل قسوة مع تلك النتفاضة ،حيث أصدر ق ار ار بحظر التجوال ،وأمر بنزول قوات الجيش

للشوارع (ابراهيم ،صحيفة الشعب).

وأسفرت تلك األحداث عن سقوط  107قتلى و 719جريحا ،منهم  104قتيالا من جنود

األمن المركزي ،وصدرت أحكام باإلعدام لبعضهم ،وتم تسريح  21ألف مجند من األمن المركزي،
فضال عن اعتقال عشرات اآللف من أفراد أسرهم ،وحرمانهم من اللتحاق بالكليات العسكرية أو

كلية الشرطة ،أو اللتحاق بالوظائف المهمة في و ازرات :البترول أو األوقاف أو اإلعالم أو
المؤسسات السيادية وبقيت هذه األوامر سارية حتى اآلن.
ورغم أن مبارك كان حديث العهد في حكم مصر ،ورغم تعهده بإقرار الديمقراطية ،إل أنه لم

يستطع أحد من أحزاب المعارضة انتقاده في استخدامه للقوة المفرطة ضد هؤلء البسطاء ،بل
وصل األمر إلى حد مباركة استخدام تلك القوة من قبل أحزاب المعارضة الرئيسة (وهي الوفد،

والتجمع ،والعمل ،واألحرار) التي أعربت عن استنكارها لنتفاضة األمن المركزي ،وتأييدها سياسة

النظام في مواجهة مثل تلك األحداث (سمير ،صدى البلد).

-2عودة اإلخوان المسلمين:
في العام التالي مباشرة ،واجه مبارك أزمة جديدة ،ولكنها أزمة سياسية ،حيث شعر أن نظام
حكمه صار في مرمى الخطر من تيار اإلسالم السياسي ،الذي تمثله جماعة اإلخوان المسلمون،

تلك الجماعة التي اغتالت رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق ،وخرجت من تحت عباءتها

الجماعة اإلسالمية التي خططت ونفذت جريمة اغتيال سلفه الرئيس السادات ،وتمثل موضع
الخطر في فوز تلك الجماعة بعد التحالف مع حزبي األحرار والعمل ب  56مقعدا ،وكانت القوة

السياسية الثانية في البرلمان بعد الحزب الوطني الحاكم.

وواجه مبارك تلك األزمة بالكثير من الخطط السياسية واألمنية ،التي هدفت إلى ضرب اإلخوان

المسلمين ،من خالل اعتقال أفرادها وقياداتها وضرب البنية التحتية لها ،واحالتهم إلى المحاكمات
العسكرية ،وهي الخطط التي ظل حريص ا على تنفيذها حتى الرمق األخير من نظام حكمه.


للمزيد من التفاصيل حول تاريخ اإلخوان المسلمين في مصر ،انظر :أحمد راضي أبو ريدة ،صعود الحركات اإلسالمية في
البرلمانات العربية "دراسة حالة :اإلخوان المسلمون في مصر" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة الدراسات العليا

والبحث العلمي ،جامعة األزهر ،غزة.2013،
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-3مرحلة اإلرهاب:
مرت مصر مع بداية التسعينيات بموجة عنيفة من التفجيرات والستهدافات والغتيالت
لمجموعة كبيرة من رموز نظام مبارك ،وطالت تلك التفجيرات في كثير من األحيان المدنيين العزل

سواء في األسواق أو على قارعات الطريق ،ورغم التهام الصريح والواضح من قبل النظام
واإلعالم المصري لإلخوان المسلمين بأنهم يقفون خلف تلك التفجيرات ،إل أنه لم يثبت قطعا على

اإلخوان المسلمين أن لهم صلة أكيدة بتلك التفجيرات (الخرباوي.)183 ،2010،

وكانت األعمال التخريبية التي برزت بقوة في  12أكتوبر  ،1990من أخطر األزمات التي

واجهها مبارك طوال سنوات حكمه في مصر ،حيث تعرض الدكتور رفعت المحجوب رئيس

مجلس الشعب السابق لالغتيال بالقرب من ميدان التحرير في وسط القاهرة.

وأقيل على أثر هذا الحادث وزير الداخلية عبد الحليم موسى من منصبه ،وتعرض الراحل

الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء السابق لمحاولة اغتيال عبر تفجير قنبلة عن بعد أثناء
مرور موكبه بالقرب من مدرسة ،وذلك في العام  1993كما تعرض صفوت الشريف رئيس مجلس

الشورى السابق ،لمحاولة اغتيال في العام نفسه عندما كان وزي ار لإلعالم (الخرباوي،2010،
.)184

-4محاوالت االغتيال:
إن أخطر العمليات اإلرهابية تلك التي استهدفت مبارك شخصيا ،حيث تعرض لمحاولة
اغتيال في العاصمة األثيوبية أديس أبابا في  26يونيو  ،1995قبيل مشاركته في القمة اإلفريقية

الحادية والثالثين.

واألمر اإليجابي ،فقد كشفت العملية عن رفض المصرين المساس برئيسهم ،حيث خرجت
جموعهم إلى الشوارع غاضبة وحزينة وساخطة على اإلرهاب الذي يتربص بهم في الداخل

والخارج .أما األمر السلبي أن مبارك لم يستثمر هذا الحب في العمل على تنمية البالد ،بما يعود
على شعبه بالرخاء وتوفير فرص العمل .بل قابل الحب بالجحود ،وبدأ في خصخصة الشركات

الكبرى المملوكة للدولة ،وبيعها بثمن بخس لرجال األعمال المقربين منه .واتسعت الهوة بين الفقراء

واألغنياء ،وتشرد ماليين العمال من تلك الشركات ،وارتفعت معدلت البطالة بشكل مزعج،
وتفشت حالت انتحار الرجال بسبب عجزهم عن توفير متطلبات المعيشة ألسرهم ،وازدادت

معدلت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط والتي راح ضحيتها اآللف من
الشباب المصريين (المصري اليوم).
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كما تعرض مبارك في  6سبتمبر  ،1999لمحاولة اغتيال في مدينة بورسعيد ،وقيل إن من

قام بالمحاولة شخص من أبناء المدينة ،وتعرض للقتل فو اَر ،حيث أطلق عليه الحراس النار.

وأشيع أن ذلك الشخص كان يحاول تقديم مظلمة لمبارك ،فظن الحراس أنه يحاول اغتياله ،فأطلقوا

الرصاص عليه .ومنذ ذلك التاريخ صب مبارك جام غضبه على تلك المدينة التي لها تاريخ طويل
في مقاومة الحتالل اإلنجليزي وصد العدوان الثالثي عام  ،1956حيث ألغى القانون الذي كان
يجعل منها منطقة تجارية حرة ،وعانى أهلها من الفقر والحاجة بعد أن كانوا يحترفون العمل

بالتجارة (اليوم السابع.)2011،
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المبحث الثاني

الضغوط الخارجية على مؤسسة الرئاسة
هناك مجموعة من الضغوط الخارجية إضافة إلى الضغوط الداخلية التي مورست على مؤسسة

الرئاسة ،وساهمت إلى حد كبير في إضعاف مؤسسة الرئاسة تمهيدا إلى سقوطها ،حيث أن
استمرار النظام في مصر يرتبط بمجموعة عوامل منها الستقرار الداخلي ،والرضا األمريكي وعدم

التدخل اإلقليمي والغربي في الداخل المصري.

 .1صعود قوى إقليمية:
شعر كثير من السياسيين والمثقفين ببعد مصر عن دورها كقائد للمنطقة ،وأن القاهرة
كعاصمة أصبحت بعيدة عن صنع واتخاذ الق اررات المرتبطة باألحداث الهامة المتعلقة بالنظام
اإلقليمي العربي .وما زاد خطورة هذه القضية ظهور بعض الدول الصغيرة وغير المؤثرة على

الساحة السياسية العربية والدولية والتي ل يمكن مقارنة دورها بدور مصر في فترات سابقة ،مما

نال من كبرياء الدولة المصرية (ثابت.)118 ،2011 ،

فقد شهدت السنوات األخيرة تصاعدا في نفوذ قوى إقليمية صاعده ،مثل أيران وتركيا والتي

بدأت تؤثر في مجريات األمور في العالم العربي ،حيث قامت إيران بدعم نظم وحركات راديكالية

مثل نظام األسد في سوريا وحزب اهلل في لبنان وحماس في غزة والحوثيين في اليمن ،مما دفع

البعض للتحدث عن قدرة تلك الحركات والجماعات على تأسيس دولة داخل الدولة أو إثارة الفتن

والقالقل في الدولة ،وقدرتهم على تحدي السلطة المركزية واحداث تغيير وتأسيس حركات فرعية
منظمة تتمتع بقدر عالي من الستقالل الداخلي (عبد السالم .)2010،
أما تركيا فقد أصبح لها تواجد في اإلقليم من خالل النشاط الواضح للرئيس رجب طيب
أردوغان ذو النتماء اإلسالمي والقريب من توجهات اإلخوان المسلمين في مصر وله عالقات
وطيدة معهم ،وبالتالي اعتبره نظام مبارك مصد ار للخطر وبرز ذلك من خالل مجموعة من
التصريحات السياسية واإلعالمية للسياسيين المصريين ،وظهر واضحا وجليا حجم النفور الرسمي
المصري أيام مبارك من السياسة التركية من خالل العالقات المصرية التركية الفاترة

(علوي.)2011،

هذا إلى جانب الصعود السياسي لدولة قطر التي تبحث عن دور فاعل لها في المنطقة

العربية من خالل التدخل في قضايا الشأن الداخلي لمعظم الدول العربية ،ومن خالل استخدامها

لقناة الجزيرة اإلعالمية التي تقوم بدعم المعارضة في الدول العربية ،ولطالما كانت المواقف
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السياسية القطرية في اآلونة األخيرة مناهضة للسياسة المصرية ،حيث كانت تدعم بشكل واضح

اإلخوان المسلمين سياسيا وماديا ،بل وتعلن رفضها الدائم وفي كل فرصة لسياسات النظام

المصري (علوي.)2011،

 .2الضغوط األمريكية:
تعتبر مصر من أصدقاء الوليات المتحدة وفق المعايير األمريكية ،وكانت مصر أقرب ما
تكون للوليات المتحدة في عهد مبارك ،غير أن العالقات الخارجية األمريكية تبنى على المصلحة

ويتم إدارتها بمجموعة من السبل أهمها البتزاز ،فقد تعرض نظام مبارك لمجموعة من الضغوط
األمريكية أدت إلى فتح ثغرات في جدار الحكم لنظام مبارك.
وكغيره من حكام العرب ،بدأ مبارك يشعر بالخوف والخطر على نظام حكمه ،بعد سقوط
العاصمة العراقية بغداد في  9ابريل  2003واختباء الرئيس الراحل صدام حسين في قبو في بلدته
تكريت ،ثم إلقاء القبض عليه ،وتنفيذ حكم اإلعدام فيه شنق ا بتاريخ  30ديسمبر  ،2006وفي العام

 2004بدأ الرئيس األمريكي السابق جورج بوش البن ،يمارس ضغوطا شديدة على مبارك إلجراء

إصالحات سياسية بمصر ،واصالح سجلها في مجال حقوق اإلنسان .ولم يتورع عن انتقاد مبارك
ونظام حكمه صراحة في العديد من المحافل الدولية ،كما مارس ضغوطاَ شديدة على مبارك من

أجل اإلفراج عن المعتقلين ،وخصوصاَ الدكتور أيمن نور المنافس الرئاسي لمبارك في انتخابات
سبتمبر من العام .2005

واستطاعت ضغوط بوش البن فتح ثغرات أمام النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين
في نظام الحكم الحديدي ،حيث ارتفع سقف حرية الرأي والتعبير بالنسبة إلى الصحافيين ،وبعدما
كانت النتقادات مقتصرة على الوزراء ومسؤولي الهيئات الحكومية ،طالت رئيس الوزراء والرئيس

نفسه ،وأسرته أيضا ،وصار لمنظمات حقوق اإلنسان صوت مسموع في الداخل والخارج،

واستطاعت جماعة اإلخوان المسلمين الفوز ب  88مقعدا في انتخابات مجلس الشعب .2005

وتوترت العالقات بين مصر والوليات المتحدة على مدار ثمان سنوات ،لم يزر مبارك
واشنطن فيها مرة واحدة ،رغم أنه منذ أن تولى الحكم ،كان قد اعتاد زيارتها سنويا (هيكل،2012،

.)155

ولم تقتصر الضغوط األمريكية على الضغوط التي مارسها جورج بوش البن وانما امتدت

ليمارس الرئيس األمريكي باراك أوباما ضغوطا أكثر وضوحا ومباشرة أكثر كالمطالبة باإلصالح
والتغيير ،ويذكر أن الضغوط التي مارسها الرئيس أوباما على نظيره المصري مبارك ،قد وضعت

األخير في أزمة حقيقية حيث رفض مبارك مطالبة أوباما على البدء على الفور في مرحلة انتقالية
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تضم المعارضة ،وبات واضح ا أن الوليات المتحدة برئاسة أوباما قد وضعت نفسها في موقف

المعارض لمبارك (الجزيرة نت).

واتسم الموقف األمريكي من حراك  25يناير بقدر ٍ
عال من الرتباك نتيجة الضغوط التي واجهتها
إدارة أوباما إزاء كيفية مواجهة هذه األزمة ،وذلك بسبب الفجوة الهائلة والتناقض الواضح بين ما

تدعو إليه اإلدارة األمريكية من القيم السامية التي تنادي بها ،وبين السياسة التي تمارسها ،إذ

وضعت هذه الثورة السلمية العالقات األمريكية المصرية في مأزق حقيقي ،بعدما رفعت شعارات ل
تتعارض مع القيم األمريكية ،إل أن إدارة أوباما التزمت الحياد التام والحذر ،دون القدرة على بلورة

سياسة محددة تساعد على تجاوز األزمة (سالم ،مركز األهرام).
يالحظ في المرحلة األولى للثورة تأخر إعالن الموقف األمريكي من الحراك انتظا ار لما

ستسفر عنه األحداث بعد يوم  25يناير ،وكان أول رد فعل صادر في هذا الصدد عن وزيرة

الخارجية األمريكية "هيالري كلينتون" التي أشارت إلى أن األوضاع في مصر مستقرة واألمر

يتطلب إدخال بعض اإلصالحات) ، (sharp,2011,12وهو ما يدل على تمسك اإلدارة
األمريكية بمبارك؛ بالرغم من أن كلينتون أنكرت ذلك ،بل أشارت عندما سئلت بعد الحراك عن
أسباب هذا التذبذب ،على أن واشنطن انتهجت منهجا متوازنا من األزمة ،ولم ترغب في الميل إلى

أحد طرفيها "في إشارة إلى مبارك" حتى ل يدفع ذلك طرف ما "أي مبارك" لعمل أي شيء ل
نوافق عليه "في إشارة إلى إمكانية استخدام العنف" ( شافعي ،الهيئة العامة لالستعالمات

المصرية).

أما المرحلة الثانية وهي بعد موقعة الجمل فقد امتازت بمطالبة مبارك بالرحيل الفوري ،وهو

ما زاد الضغط على مبارك واضطره إلى التنحي وتسليم زمام الحكم للمؤسسة العسكرية (شافعي،
الهيئة العامة لالستعالمات المصرية).
كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون خالل اجتماعاته مع مجلس األمن

القومي األميركي إبان حراك  25يناير 2011في مصر تفاصيل األحداث التي جعلت الرئيس
األميركي يقتنع بضرورة رحيل مبارك.
وقال إبراهيم أن الجتماع كان برئاسة نائب الرئيس جو بايدن وكان الهدف مناقشة تطورات
ووجد في الجتماع
الوضع في مصر بعد تدفق المتظاهرين إلى ميدان التحرير يوم  25يناير ُ
وجهتي نظر متعارضتين األولى هي تأييد مبارك ودعمه باعتباره حليفا استراتيجيا منذ  30عاما،

ول ينبغي أن تتخلى عنه واشنطن ،والثانية تطالب بضرورة إجبار مبارك على الستجابة لمطالب

الشعب المصري ،وأيد نائب الرئيس وجهة النظر األخيرة.

49

وأضاف سعد الدين إبراهيم قائالا "سألوني في ذلك الجتماع عن المتظاهرين في ميدان

التحرير وهويتهم ومطالبهم وأعدادهم ،وقلت لهم إن زوجتي وهي أميركية موجودة اآلن في ميدان
التحرير وسط المتظاهرين ،وتستطيع أن تجيب عن تلك األسئلة بوضوح ودقة ،ودخل القاعة
الرئيس األميركي باراك أوباما للمشاركة وقال لها عبر الهاتف الجوال سأسألك أربعة أسئلة وأرجو
اإلجابة عليها بدقة حتى نستطيع أن نقرر ما يمكن أن نفعله إزاء الوضع في مصر (العربية نت).
وأضاف إبراهيم "مرت أيام قليلة وكانت استجابة مبارك لمطالب الثوار بطيئة ومتأخرة

وبعدها حدثت موقعة الجمل واستدعيت مرة أخرى لجتماع مجلس األمن القومي األميركي ،وذكر
له أوباما بأنه يتلقى تقارير يومية تؤكد تطور األمور في مصر ،وأن األمريكيين مستاؤون مما

بجري في مصر ويطالبون بحل وأنه توصل لقناعة بأن مبارك لم يعد قاد ار على الحكم ،وانه حان

وقت الرحيل ،ثم خرج أوباما من الجتماع ليلقي أمام وسائل العالم األمريكية التصريح الشهير

الذي قال فيه لمبارك ارحل اآلن ثم كررها اآلن  ..اآلن.

وترى الدراسة أن الوليات المتحدة كانت منقسمة على نفسها ازاء ما يحصل في مصر ،وأن
موقفها تغير نتيجة لتطور األوضاع في مصر .وأن اإلدارة األمريكية اتخذت موقفها النهائي من

مسألة بقاء مبارك في الحكم من عدمه ،عندما زار رئيس األركان المصري سامي عنان واشنطن،
وفي خطوة مفاجئة قطع سامي عنان زيارته لواشنطن وعاد إلى القاهرة ،وبعدها مباشرة ،تم

اإلعالن عن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم أي أن واشنطن قررت التخلي عن حليفها وتركه

لمصيره ،وذلك حفاظا على مصالحها في المنطقة ،وفي مصر نفسها .أي أن الوليات المتحدة في
نهاية المطاف هي من قررت التخلص من مبارك ،ما يعني أنها كان لها دور بارز في اإلطاحة

بحكمه ،بعدما وجدت أن قوى مصرية أخرى باتت جاهزة لتولي السلطة في مصر ،ألن بقاء مبارك
في مصر بعد  2011/1/25في السلطة سيضعف الموقف األمريكي في المنطقة ،كما سيجعل

األمور تخرج عن سيطرتها.

 .3الديمقراطية وحقوق اإلنسان:
لقد أطلقت الوليات المتحدة األمريكية الكثير من المبادرات لإلصالح والدمقرطة في المنطقة
العربية ،ولكن المطلع على طبيعة السياسة األمريكية في المنطقة يجد أن من وراء هذه المبادرات

هناك مصالح أمريكية معطلة ،وتلك المبادرات هي للضغط على مصر بالدرجة األولى للخضوع
للسياسة األمريكية جملةَ وتفصيالَ ،وكان أهم تلك المبادرات المتعلقة بحقوق النسان هي مبادرة

الشرق األوسط الموسع ،وهذا المشروع كان يسعى إلى تشكيل ائتالف أمريكي-أوروبي لتضييق

الخناق على الدول العربية لتطبيق الرؤية األمريكية لدمقرطة المنطقة (بكري.)82 ،2006 ،
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وتقترح المبادرة أن يتم تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من الكونجرس األمريكي والبرلمان األوروبي

يطلق عليها "لجنة العمل الدولية لحترام حقوق اإلنسان والتطبيق الديمقراطي" ،وتقوم هذه اللجنة
بزيارات عمل مفاجئة للدول العربية ،وأن تتولى مراجعة سجالت حقوق اإلنسان ،وزيارة السجون،
والستماع إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني وعقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات مشتركة مع هذه

المنظمات ،على أن تقوم هذه اللجان في بداية عملها بإعداد مذكرة شارحة لإلجراءات الواجب
اتباعها للتطبيق الديمقراطي الصحيح في الدول العربية ،وكذلك تالفي السلبيات القائمة التي تكرس

من األوضاع السيئة لنتشار انتهاكات حقوق اإلنسان (بكري .)83 ،

وعلى الرغم من أن الفكرة األمريكية تبدو في ظاهرها الحرص على الديمقراطية وحقوق اإلنسان،

إل أنها في حقيقتها تحمل ثالث مضامين (بكري:)65 ،2005 ،

 .1التدخل السافر في شؤون البلدان العربية وحسب الرغبة األمريكية.
 .2العتداء المباشر على سيادة هذه الدول والنتقاص منها ،من خالل ممارسة النفوذ
األمريكي واألوروبي في داخلها.

 .3استخدام ورقتي حقوق النسان والديمقراطية للضغط على الحكومات العربية لالنصياع
الكامل والمطلق ألي إمالءات أمريكية.

 .4سلب السيادة من البرلمانات العربية من خالل التدخل في سير العملية النتخابية ،والتواجد
األمريكي األوروبي من خالل إشرافهم على النتخابات.

 .5تضع المبادرة األمريكية آليات من شأنها أن تفرز في النتخابات نتائج موجهة لصالح
فئات أو أحزاب بعينها.
 .4ضغوط المؤسسات الدولية االقتصادية واستغاللها ألزمة المديونية المصرية:
تعتبر الوليات المتحدة األمريكية واسرائيل أشد المهيمنين على صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ولهم عليهم نفوذا كبي ار ،وتحدد الوليات المتحدة من يستفيد من المؤسستان ومن ل يستفيد،
بل وصل األمر في السابق وما زال حد فرض شروط بعينها لستالم قرض من كال المؤسستين.

إن سياسات اإلقراض التي قامت عليها التعامالت المالية بين مصر وصندوق النقد
الدولي بدأت في السبعينيات في عهد السادات ،وارتبطت باشتراطات سياسية واقتصادية محددة
أدت لرتفاع األسعار ،ومن ثم خروج الشعب المصري في انتفاضة عام  ،1977ثم في

الثمانينيات وتحت نظام مبارك ،لم يختلف األمر كثي ار حيث ارتبطت شروط القرض بسياسات
انفتاح السوق القتصادي ،والتي أدت إلى تفاقم الدين الخارجي للبلد ،وتخفيض قيمة الجنيه
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المصري ،وما صاحب ذلك من تضخم اقتصادي ،وارتفاع لألسعار ،وتقليص لدور الدولة في
اإلنفاق على الخدمات والحقوق العامة للمواطنين ،وتفكيك بنية القطاع العام وكان من آثار ذلك

سيطرة القطاع الخاص والمؤسسات األجنبية والشركات متعددة الجنسيات على مقاليد القتصاد

المصري (حريتي.)178 ،2005 ،
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المبحث الثالث

حراك  25يناير
عندما تسمع األخبار في مصر يوم  25يناير  ،2011تشعر بأنك تسمع عن دولة ل

تعرفها أو لم تدخلها من قبل ،فمصر التي تعرف على مدار سنوات كثيرة مضت هي تلك الخانعة
التي ارتضت الحكم الستبدادي ،أما مصر التي أفاقت يوم  25يناير على صرخات الشباب
وصيحاتهم واآللف من الساخطين الثائرين هي بالمطلق مختلفة عن مصر القديمة ،لذلك كان

وجوباَ على كل الباحثين والكتاب أن يتناولوا األيام الثمانية عشر في تاريخ مصر الحديث ،بدءا

من انطالق الحتجاجات وحتى تنحي مبارك.

لقد أثبت الشباب المصري بأنهم قادرين على إحداث التغيير بكافة السبل ،حيث طوعوا
التكنولوجيا لصالح الحراك ،فقد أجمع الشباب المصري عبر مواقع التواصل الجتماعي على

النترنت وأبرزها (فيسبوك ،وتويتر)) ، (urgola,2013,18أن يوم (الثالثاء  25يناير )2011
هو بداية الحتجاجات ،وتم إعالنه يوم غضب للشعب المصري (عمر ،)89 ،2011 ،وهو

الموافق عيد الشرطة المصرية ،وتمت الدعوة من قبل الشباب لكل األحزاب والقوى السياسية

المصرية ،واستجاب للدعوة كل من حركة كفاية وشباب  6أبريل ،وتباينت مواقف األحزاب
السياسية فمنها من شارك بشكل رسمي ،ومنها من اكتفى بالتضامن مع الحتجاجات ،والبعض لم
يشارك ( لوز.)82 ،2013 ،

بدأت المظاهرات في كثير من المدن المصرية ،أما القاهرة فقد توجه اآللف من أماكن
فرعية نحو ميدان التحرير ،وكانت المظاهرات في كل مكان سلمية تماما ،وأهم الشعارات المرفوعة

هي إلغاء قانون الطوارئ ،ووقف التعذيب ومحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية ،ومطالبة مبارك

عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة ،وعدم ترشح ابنه ،وفي فترة الظهيرة بدأت الشرطة في اعتقال
العشرات من الشبان والفتيات ،وفيما بعد شرعت الشرطة في استخدام القوة لفض المتظاهرين،

وانتهى هذا اليوم بسقوط ثالثة قتلى وعشرات المصابين ومئات المعتقلين (لوز.)83 ،2013 ،

جاء اليوم التالي(األربعاء  26يناير) ولم يتم الستجابة فيه لمطالب المتظاهرين ،لتستمر
التظاهرات ،ولتكن مدينة السويس هي محور هذا اليوم ،حيث فتحت الشرطة الرصاص الحي على

المتظاهرين ،فاشتد غضب األهالي والشباب واشتعلت المظاهرات ،وأحرق المتظاهرون مقر الحزب
الوطني في السويس وعدد من األماكن العامة ،وقامت السلطات المصرية بقطع خدمة النترنت

والهواتف المحمولة عن السويس ،وحجب مواقع فيسبوك وتويتر) ،(urgola,2013,18وقامت

ق وات األمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة ،وفي سيناء قام األهالي بقطع الطرق ،أما في
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ميدان القاهرة فقد طاردت الشرطة المتظاهرين في الشوارع الفرعية بعد أن فرقتهم ،وكانت حصيلة

اليوم الثاني سبعة قتلى وعشرات اإلصابات ومئات المعتقلين ،وليصبح شعار المتظاهرين (الشعب
يريد إسقاط النظام) (تاج الدين.)60 ،2011 ،
انطلقت المظاهرات يوم (الخميس  27يناير) منذ الفجر لتصل معظم المدن المصرية،
وأعلنت مصادر رسمية عن اعتقال ألف شخص على األقل ،وتجددت الشتباكات بين الشرطة

والمتظاهرين في اإلسماعيلية وشمال سيناء ،وعاد محمد البرادعي إلى القاهرة قادما من فيينا معلنا

مشاركته في الحراك ،وتم اعتقال وائل غنيم صاحب صفحة كلنا خالد سعيد التي حرضت على
التظاهرات وحشدت لها ،وقامت السلطات المصرية بقطع النترنت عن كل مصر ،واستمر

الشباب في حشد الجماهير ليوم الجمعة الذي اطلقوا عليه (يوم الغضب) ،وكانت حصيلة اليوم
الثالث مئات المعتقلين ،وخسائر البورصة المصرية  64مليار جنيه (عمر.)92 ،2011 ،
وفي يوم (الجمعة  28يناير) خرج المصلون في توقيت واحد عقب صالة الجمعة ،في

مظاهرات حاشدة سميت بجمعة الغضب ،حيث تدفق المتظاهرون في الشوارع والميادين ،وبعد
دقائق من بداية التظاهرات بدأت الشتباكات وأحداث العنف بين األمن والمتظاهرين في معظم

المناطق ،وكانت ثورة الغضب قد امتدت إلى معظم أحياء القاهرة والمحافظات ،وسط اشتباكات
عنيفة بين األمن والمتظاهرين في عشرات المدن ،واستخدم خاللها األمن القنابل المسيلة للدموع

والرصاص المطاطي ،وأطلق الرصاص الحي في الهواء ،مما أسفر عن إصابة العشرات من

الجانبين ،ومقتل مواطن ،وقرر مبارك ،بصفته الحاكم العسكري ،حظر التجول في جميع أنحاء
مساء حتى السابعة صباحا (لوز.)85 ،2013 ،
ابتداء من الساعة السادسة
الجمهورية
ا
ا

كما أصدر مبارك ق ار ار بأن تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة بالنزول إلى

الشوارع ،وفور إعالن القرار انتشرت مدرعات الجيش في الشوارع ،وبدأت بتأمين األماكن العامة

والهامة ،وفي مساء هذا اليوم أعلن مبارك قبول استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة

أحمد شفيق(الباز ،)63 ،2012 ،وكانت أعداد المتظاهرين تقدر بمئات اآللف ،ومحصلة هذا
اليوم عدد غير معلوم من القتلى بلغ في بعض التقديرات إلى مائة قتيل باإلضافة إلى اعتقال

اآللف ،ولم يترك المتظاهرين الميدان ولم يكتفوا بإقالة الحكومة ،وانما بقيت المطالبات برحيل
مبارك.
و في يوم )السبت  29يناير) استمرت الصدامات و أدت إلى مقتل  ٣٣شخص ا على األقل،

وأعلن مبارك عن تعيين اللواء عمر سليمان نائبا له ،وتكليف اللواء أحمد شفيق بتشكيل الحكومة
انظر خطاب مبارك 28يناير (2011فجر مصر)،http://cutt.us/nl3G 2011،
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الجديدة ،ومع ذلك تواصلت مظاهرات الغضب في جميع المحافظات ،وخرج عشرات اآللف إلى

الشوارع والميادين الرئيسية في المدن للمطالبة بإسقاط النظام واإلصالح السياسي والقتصادي،
وحاصر عدد من المتظاهرين مقار للهيئات الحكومية وأشعلوا النار في مقار الحزب الوطني

وأقسام الشرطة ،فيما تواصلت أعمال السلب والنهب التي يرتكبها بلطجية (الباز،)65 ،2012 ،

وقد عاشت مصر حالة من الرعب ،بعد انسحاب قوات األمن بشكل مفاجئ وعشوائي من معظم

الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والمحافظات ،وسيطر بلطجية وخارجين على القانون على عدة

مناطق متفرقة في القاهرة ،وسادت حالة من الفوضى أدت إلى تعرض عشرات المحال التجارية
والبنوك ومحطات البنزين ،لعمليات نهب واسعة ،من جانب اللصوص والبلطجية ،الذين استخدموا

السنج واله اروات إلرهاب المارة وأصحاب المحال ،واجبار األهالي على دفع إتاوات ،مما حذا
باألهالي إلى تكوين لجان شعبية لحماية الممتلكات واألعراض (مندور.)45 ،2011 ،
وصلت محصلة الخسائر البشرية والمادية طوال فترة التظاهرات الماضية إلى  102قتيل،

فيما بلغ عدد الجرحى  1500مدني و 1000شرطي ،ومن بين القتلى رئيس مباحث سجن الفيوم
اللواء محمد البطران وعدد من مساعديه وسط أنباء متضاربة عن مالبسات قتلهم (مندور،

.)46 ،2011

كما تواصلت المظاهرات الحاشدة في القاهرة والمحافظات يوم (األحد  30يناير) ،وانضم
عدد من القضاة ورجال األزهر للمتظاهرين في ميدان التحرير في وسط القاهرة ،وسط إصرار من

المتظاهرين على الستمرار في احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

واجه المواطنون حالة الفراغ األمني الكامل بتشكيل فرق شعبية للدفاع عن األحياء السكنية
والممتلكات ،وانتشرت الفرق الشعبية في الشوارع متسلحة بالعصي والسكاكين ،ونصبت الحواجز

والكمائن في مداخل الشوارع لمواجهة أي محاولت للسلب والنهب والترويع ،كما بادرت بعض تلك

الفرق بتنظيم المرور عند تقاطعات الشوارع (أبو زيد.)167 ،2011 ،
وفيما شدد الجيش إجراءاته األمنية حول ميدان التحرير دون أن يمنع المتظاهرين من

الدخول ،وبدأ في تفتيش الداخلين إلى المظاهرة والطالع على البطاقات الشخصية للتأكد من عدم
وجود أسلحة أو عناصر من الشرطة بين المتظاهرين ،أعلنت قوى سياسية تشكيل ائتالف وطني

للتغيير ،وطالبت مبارك بترك منصبه ،استجابة للمطالب الشعبية ،ورفض التدخل األجنبي في
األزمة (أبو زيد.)167 ،2011 ،

وفي صباح (الثنين  31يناير) استمرت المظاهرات العارمة في أنحاء مصر ،وهناك

عشرات اآللف من المتظاهرين يحتلون ميدان التحرير بوسط القاهرة يستعدون لتنظيم صالة

55

الغائب على أرواح قتلى الحتجاجات ،وكان المتظاهرون قد تحدوا حظر التجوال الذي تم تمديده

من الثالثة ظه ار وحتى الثامنة صباحا وواصلوا بقاءهم في الميدان للمطالبة برحيل نظام الرئيس
حسني مبارك ،من جانبها استأنفت قوات األمن والشرطة النتشار من جديد في بعض المدن

الرئيسية بعد اختفائها طيلة األيام السابقة ،كما شددت وحدات الجيش إجراءات التفتيش حول

العاصمة المصرية ،وعززت انتشارها لحماية المرافق الحيوية ،ومن بينها محطات المياه والكهرباء،

واعتقلت قوات الجيش نحو  50شخص ا حاولوا اقتحام المتحف المصري في ميدان التحرير لنهبه،
في حين تعهد الجيش المصري في وقت سابق بالمتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين،

ودعا المتظاهرين إلى مليونية في (يوم الثالثاء  1فبراير) لمطالبة مبارك بالتنحي (الباز،2011 ،

.)205

استجابة لدعوة المعارضة لنطالق "تظاهرة مليونية" إلجبار مبارك على الرحيل ،خرج

عشرات اآللف من المتظاهرين يوم (الثالثاء  1فبراير) إلى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر
فقد امتأل ميدان التحرير بالمحتجين ،بينما أعلن منظمو التظاهرة أن عددهم تجاوز المليون

متظاهر ،وتعتبر تظاهرات الثالثاء األكبر حتى يومها ،وقدر عدد المتظاهرين في القاهرة بأكثر

من  200000متظاهر حسب وكالة رويترز ،ومليون حسب قناة الجزيرة (ويكبيديا ،التسلسل
الزمني لثورة  25يناير) ،وتم تقدير العدد اإلجمالي لمتظاهري(  1فبراير  ) 2011بحوالي ثمانية
ماليين شخص في القاهرة وسائر أنحاء مصر ،مطالبين بتنحي الرئيس مبارك ونظامه عن الحكم،

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت كل الطرق المؤدية إلى القاهرة من المحافظات المجاورة ،كما

أوقفت كل خدمات السكك الحديدية والحافالت لمنع المتظاهرين من التوجه إلى العاصمة ،في

حين خرجت تظاهرات مؤيدة لمبارك قدرت باآللف في مناطق أخرى من العاصمة ولسيما حي

المهندسين وأمام مبنى التلفزيون(ماسبيرو) ،وذكرت بعض مصادر اإلعالم تسريبات غير مؤكدة

بأن النيابة العسكرية قامت بإلقاء القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ،إل أن بعض

األوساط الصحفية المستقلة أضافت أنه لم يظهر في الصورة منذ  28يناير (يوميات ثورة 25
يناير.)47 ،2011 ،
في حين ألقى مبارك خطابه الثاني وأعلن فيه عدم نيته الترشح لولية جديدة ،ولكن
المعتصمون في كل من ميداني التحرير بالقاهرة والشهداء باإلسكندرية باإلضافة إلى المتظاهرون
بكل المحافظات قاموا برفض خطابه والهتاف بسقوطه ،رغم وجود شيء من التعاطف مع خطابه

الذي داعب مشاعر المصريين (يوميات ثورة  25يناير.)47 ،2011 ،

انظر خطاب مبارك بتاريخ  1فبراير 2011م (فجر مصر.)2011،
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وفي اليوم التالي (األربعاء  2فبراير) قامت مجموعة من البلطجية (المخربين) بمحاولة

تفريق المظاهرات المناوئة لمبارك في اإلسكندرية وبورسعيد ،بإطالق الرصاص على المتظاهرين،
وقد تدخل الجيش لصدهم بإطالق النار في الهواء ،كما انطلقت العديد من المظاهرات الشعبية

الحاشدة التي تؤيد خطاب الرئيس في عدد كبير من المدن المصرية ،وتم عودة خدمة اإلنترنت في

جميع أنحاء مصر بعد توقف دام خمسة أيام ،ودعت القوى المعارضة إلى مواصلة التظاهر ،وانها
لن تتفاوض مع السلطة ما لم يغادر الرئيس مبارك سدة الحكم ،وتم تقصير فترة سريان نظام حظر

التجول ليبدأ من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا ،واندلعت اشتباكات نهار األربعاء حين حاول

أنصار مبارك دخول ميدان التحرير بالقوة في محاولة منهم إلخراج اآللف من المحتجين الذين

يعتصمون هناك منذ أيام ،وقد تراشق الطرفان الحجارة في معارك كر وفر استمرت ساعات،

وكانت قوات الجيش قد رفضت التدخل ولكنها أطلقت النار في الهواء في محاولة منها لتفريق

المتظاهرين ،واتهم المتظاهرون قيام رجال شرطة بلباس مدني باقتحام الميدان والعتداء على

المتظاهرين ،وعرض بعض المتظاهرين هويات لرجال شرطة سقطت من المقتحمين (ناصف،
.)47 ،2011
في بداية الشتباكات حاول بعض المؤيدين لمبارك اقتحام الميدان على ظهور الخيل
والجمال أو على عربات تجرها الخيول وهم يلوحون بالسياط والعصي ،وهذه المعركة هي ما

سميت (موقعة الجمل) ،وكان عدة آلف قد تظاهروا في ميدان مصطفى محمود في القاهرة
للتعبير عن تأييدهم لمبارك ،وحدثت اشتباكات بالعصي والحجارة بين المؤيدين والمعارضين،

وتبادل المحتجون رسائل على تويتر بأنه تم جمع أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني

لالحتشاد في ميدان مصطفى محمود بالقرب من ميدان التحرير ،وأكد أحد المتظاهرين أن هناك
تجمعات أخرى مؤيدة لمبارك في أحياء أخرى مثل شب ار والعباسية ومدينة نصر ،وانتهى اليوم

بوجود عشرات الشهداء في ميدان التحرير ومناطق أخرى ،مع استمرار المتظاهرين في

اعتصاماتهم في ميدان التحرير (لوز.)88 ،2013 ،

واستمرت حرب الشوارع بين مؤيدي مبارك ومعارضيه المتظاهرين في ميدان التحرير يوم
وس ِمعت أصوات طلقات نارية ،وطالب
(الخميس  3فبراير)  ،وتبادل الجانبان القذف بالحجارةُ ،
  قام عدد من البلطجية في يوم  2فبراير بالهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير إبان اعتصامهم
للمطالبة برحيل نظام حسني مبارك.متسلحين بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل الملوتوف.وامتطى رجال
آخرون من البلطجية الجمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصي
والسياط،فسقطالكثيرونجرحىوبعضهمقتلى،وسطأنباءعنقيامرجالأعمالتابعينللحزبالوطنيالحاكم
بتجنيد بلطجية ومرتزقة لالشتباك مع المحتجين مقابل  400جنيه للفرد ،فيما أكد شهود عيان أن بعض
المتعرضينللمحتجين ُعثرمعهمعلىهوياتخاصةبوزارةالداخلية.
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المتظاهرون بمحاكمة النظام على الجرائم ،التي ارتكبها بحق الشعب والمتظاهرين ،وواكب ذلك
إصدار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ،ق ار ار بمنع كل من اللواء حبيب العادلي وزير

الداخلية السابق ،ومحمد زهير جرانه وزير السياحة السابق ،وأحمد المغربي وزير اإلسكان السابق،
وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ،وعدد من المسؤولين بالهيئات الحكومية من

السفر خارج البالد (فريد ،)26 ،2011 ،وتجميد أرصدتهم المالية في البنوك لحين انتهاء

التحقيقات التي تجريها جهات سيادية والنيابة العامة ،بشأن النفالت األمني وقضايا فساد أخرى.
وقد أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية رفضها تلبية دعوة عمر سليمان للحوار من أجل الخروج

من األزمة الحالية ،ومنها الوفد والتجمع والناصري والجبهة ،فيما شارك  ٢١من األحزاب الصغيرة

في الحوار الذي عقد بمقر مجلس الوزراء ،وطالبت بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى وزير

الداخلية السابق ،وتعهد رئيس الوزراء بالتحقيق مع جميع المسؤولين عن الفوضى ،وجددت جماعة

اإلخوان المسلمين رفضها التفاوض مع النظام ،وفي حوار لنائب الرئيس عمر سليمان للتلفزيون

المصري ،أكد أن الرئيس المصري ل يريد الترشح لالنتخابات ول ابنه جمال مبارك ،وأنه شخصيا
لن يترشح للرئاسة(عمر.)187 ،2011 ،
وفي يوم (الجمعة  4فبراير) أطلق المتظاهرين على اليوم الحادي عشر للحراك جمعة
الرحيل ،وأدى أكثر من  2مليون مصري صالة الجمعة بالميدان ،ثم صلوا صالة الغائب على

أرواح الشهداء ،حيث وصل عددهم حتى هذا اليوم الى ثالثمائة شهيد حسب تقرير األمم المتحدة

،ولم يكن الميدان وحده هو الذي شهد المليونية ،بل كل ميادين مصر الكبرى ،وخاصة في
السويس والغربية والبحيرة والسماعيلية وأسوان والدقهلية وأسيوط ،وكان ميدان القائد ابراهيم في

السكندرية أكبر تجمع بعد ميدان التحرير(فريد.)28 ،2011 ،

أدى أكثر من مليون محتج صالة الجمعة في ميدان التحرير حيث دعا الخطيب الحشود

والشباب إلى الصبر حتى إسقاط نظام مبارك ،واحتشد نحو مليون مواطن في مظاهرة حاشدة

بميدان التحرير ورددوا الهتافات التي تطالب برحيل النظام وتنحى مبارك عن الحكم ،بينما تجمع

مئات المتظاهرين من المؤيدين لمبارك في شارع رمسيس وردوا الهتافات الداعية لالستقرار ودعم

خطوات اإلصالح التي اتخذها مبارك ،وحدثت مشاجرة بين مؤيدي النظام ومعارضين له ،بتقاطع
شارع سليمان باشا مع عبد الخالق ثروت ،وتدخلت قوات المن لفض المشاجرة ،وقامت جماعة
من الخوان بعمل حواجز في الطريق المؤدية لميدان التحرير ،وتوافدت أعداد كبيرة من اإلخوان

حيث كان حضورهم ملفت للنظر (يوميات ثورة  25يناير.)63 ،2011 ،

وفي أيام ( 9-8-7-6-5فبراير) بقى الحراك مشتعالا ،والتظاهرات آخذة في الزدياد،

والمليونيات تمأل التحرير كل يوم ،والمتظاهرين ما زالوا يصرون على مطالبهم برحيل مبارك
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ونظامه ،في المقابل ما زال مبارك مص اَر على البقاء وعدم التنحي ،وسمي هذا األسبوع بأسبوع

الصمود ،وقد بدأت مالمح انتصار الثوار تظهر من خالل عودة النترنت والرسائل القصيرة،
وتماسك ووحدة المتظاهرين واإلقامات الجبرية على رموز الفساد في نظام مبارك ،واإلفراج عن

وائل غنيم ،واإلفراج عن الصحفيين ،وعودة بث قناة الجزيرة ،كما شهدت تلك األيام الكثير من
مظاهر النفالت األمني مثل تفجير أنابيب الغاز الموصلة إلى إسرائيل من خالل سيناء ،والهجوم
على بعض مراكز الشرطة ومراكز األمن المركزي باألسلحة الثقيلة ،كما سمي يوم التاسع من

فبراير بيوم المطلب ،حيث احتشد كل من له مطلب أو مظلمة من الحكومة أو من شركات خاصة
أو مؤسسات عامة في تظاهرات مطلبية في كل مكان في مصر (الطناني.)155 ،2011 ،
عقد المجلس األعلى للقوات المسلحة )يوم  10نوفمبر) اجتماع ا برئاسة المشير حسين

طنطاوي ،القائد العام للقوات المسلحة ،لبحث اإلجراءات والتدابير الالزمة للحفاظ على الوطن

ومكتسبات وطموحات الشعب المصري ،وقرر المجلس الستمرار في النعقاد المتواصل لبحث ما

يمكن اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن ،وأصدر المجلس بيان ا تحت اسم "البيان رقم واحد" ،وجاء

فيه( :انطالق ا من مسؤولية القوات المسلحة ،والتزام ا بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه،

وحرص ا على سالمة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته ،وتأكيدا وتأييدا

لمطالب الشعب المشروعة ،انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير  ٢٠١١المجلس األعلى
للقوات المسلحة ،لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه) (صحيفة األهرام 12 ،فبراير  .)2011فيما
أذاعت وسائل اإلعالم على لسان الدكتور أحمد شفيق قوله إن )الرئيس مبارك قد يتنحى) ،وقد

خرج مبارك ببيانه الثالث معلن ا تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان ،وكان نحو مليون متظاهر
احتشدوا ،في ميدان التحرير رغم سقوط األمطار ،وقال المتظاهرون أنهم يعدون لخروج مسيرة

تضم عشرة ماليين مواطن تتجه إلى قصر الرئاسة ،للمطالبة برحيل الرئيس مبارك (الطناني،
.)159 ،2011

وبعد ساعات قليلة من تحرك المتظاهرين في اتجاه القصور الرئاسية (يوم  11نوفمبر)،
ومحاصرة آلف منهم قصر العروبة الرئاسي في القاهرة ،وقصر رأس التين في اإلسكندرية ،إلى

جانب حصار مقر اإلذاعة والتليفزيون ،أعلن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أن مبارك
قرر التنحي وكلف المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البالد ،وقال سليمان في بيان

مقتضب( :في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البالد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه
عن منصب رئيس الجمهورية) (عمر.)266 ،2011 ،

انظر خطاب مبارك  10فبراير (2011فجر مصر .)2011،
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وعقب إعالن النبأ مباشرة ،عمت أفراح كبيرة الشوارع المصرية في القاهرة والمحافظات،

واحتفل الثوار في ميدان التحرير بانتصارهم الكبير ،وبنزول مبارك على إرادة الشعب ،وفى تطور
سريع أكد المجلس األعلى للقوات المسلحة في بيانه الثالث أن المجلس ليس بديالا عن الشرعية

التي يرتضيها الشعب ،وأن المجلس يدرس اتخاذ خطوات لتحقيق طموحات الشعب ،وأنه سيقدم

بيان ا لحق ا يتضمن إجراءات محددة ،وقدم المجلس تحيته وتعازيه ألرواح شهداء حركة  ٢٥يناير،

وقام المتحدث باسم المجلس بتقديم التحية العسكرية ألرواح الشهداء الذين قضوا أثناء إلقائه البيان

(لوز.)90 ،2013 ،

وكان المجلس األعلى للقوات المسلحة قد أكد في بيانه الثاني ضمان القوات المسلحة لتنفيذ

عدد من اإلجراءات المتعلقة بالوضع الحالي في مصر ،أهمها إنهاء حالة الطوارئ والفصل في
الطعون النتخابية واجراء انتخابات حرة ونزيهة ،ورعاية مطالب الشعب المشروعة ،وفي الثالث

عشر من فبراير قرر المجلس األعلى للقوات المسلحة تعطيل العمل بأحكام الدستور ،وحل

مجلسي الشعب والشورى ،وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور ،وتحديد قواعد الستفتاء
عليها من الشعب ،وتم توقيعه من قبل المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس
المجلس األعلى للقوات المسلحة ،وفور تحقيق الحراك

لمطلبه الرئيسي بتنحي مبارك ،شرع

المتظاهرون في النتقال من مرحلة التغيير إلى مرحلة التعمير رافعين شعار "يال نبنى مصر"،

حيث بدأ المتظاهرون في تنظيف ميدان التحرير ،ورفع المخلفات وازالة الشعارات المكتوبة على
الجدران واألعمدة (الباز.)210 ،2012 ،

البيان رقم " " 2للمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية الجمعة  11فبراير2011م (السيد .)238- 237 ،2011 ،
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المبحث الرابع

تولي المجلس العسكري للسلطة
جاء حراك  25يناير لتؤسس لدور سياسي جديد للجيش ممثالا في المجلس األعلى للقوات

المسلحة ،وذلك وسط ترحيب شعبي بهذا الدور ،وخالل المرحلة النتقالية استطاع الجيش أن
يتجاوز كافة األزمات التي اعترضته ،وأن يفي بتعهداته الداخلية والخارجية ،أما داخليا فقد قاد

عملية التغير السلمي للسلطة وفق آلية ديمقراطية ترضي جميع األطراف ولو بشكل نسبي،

وخارجيا أرسل العديد من الرسائل والتطمينات إلى الجانب اإلسرائيلي حول الستمرار في معاهدة
السالم ،كما أوجد
غطاء ومخرج ا قانوني ا للتخلص من اتفاقية الغاز التي واجهت صخب ا ونقم ا قوي ا
ا
من قبل الجماهير المصرية ،فيما تم تجاوز أزمة اقتحام السفارة السرائيلية بأقل الخسائر وبما
يرضي جميع الجهات المحلية والدولية (السويركي.)40 ،2013،
وكان واضح ا للعيان منذ اندلع الحراك ،وعقب استدعاء الجيش لملء الفراغ الذي خلّفه

انسحاب الشرطة ،أن الجيش وضع مسافة بينه وبين القيادة السياسية ،وحرص على أل يتدخل في
لحظة احتدام األزمة إلقناع الرئيس مبارك بالتنحي لوقف تدهور األوضاع ،وبشكل عام كان موقفه

متوازنا طيلة الوقت ،وان مال بعض األحيان تجاه الشارع ومطالبه .وهكذا تقدم الجيش المصري
لملء هذا الفراغ (عبد الفتاح.)2011،
كان المؤشر األول على عزم الجيش اتخاذ ق اررات حاسمة لهذه النعطافة في مقدرات الدولة

المصرية؛ فكانت البيانات التي تحدد ماهية السلطة ،والهيئة التي تقبض عليها ،وماهية الوضع
الدستوري الذي يحكم الوضع الجديد ،وتلتزم به القيادة .فصدر بيان يقرر أن تولي المجلس األعلى

للقوات المسلحة الحكم سيكون لمدة محددة ،وأن الدستور معطل وأن ثمة سعيا لتعديله؛ وهو ما
يعني أن المجلس العلى سيتولى سلطة رئيس الجمهورية لمدة ستة أشهر فقط ،وأن الدستور لم

يلق به جانب ا ولكنه معطل .وأن ثمة تعديالا سيعد ألحكامه؛ هذا فضالا عن حل مجلسي الشعب
والشورى .وما يعني أيض ا أن المجلس األعلى سيتولى سلطة هذين المجلسين أيضاَ خالل الفترة

النتقالية.

ونحن نعرف أن المؤسستين اللتين تمارسان العمل السياسي الدستوري ،وتتخذان الق اررات
بشأن هذا العمل ،هما رئاسة الجمهورية بسلطاتها التنفيذية ،ومجلسا الشعب والشورى بسلطتهما

التشريعية؛ وقد انتهت األولى وحل األخيرين ،وصار المجلس األعلى يمارس جميع السلطات مؤقتا
في فترة انتقالية .وبات واجبا خالل الفترة النتقالية أن يعاد بناء هذه المؤسسات الدستورية
السياسية على نحو ديمقراطي ،لتعود إلى ممارسة سلطاتها الدستورية؛ وهذا على وجه التحديد هو
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مجال التعديالت في األحكام الدستورية التي كلفت بها اللجنة المناط بها وضع تعديالت على

دستور عام  ،1971وتمت المصادقة على التعديالت في استفتاء شعبي على التعديالت وتشكيل
هذه المؤسسات السياسية يعود مؤقتا بدستور  1971إلى سابق وضعه حتى يتم إعداد دستور

جديد يعكس األوضاع السياسية لحقبة ما بعد الحراك (عبد المجيد.)2011،

إن المؤسسة العسكرية المصرية تعاملت مع الحراك بدرجة عالية من الدقة والحذر ،ألن األمر
يحتاج منها عناية فائقة في التعامل ،فالحالة بمصر تختلف عن الحالة السورية أو الليبية ،فالجيش

المصري ليس مبنيا على طائفة دينية معينة مثل الجيش العربي في سوريا ،وليس جيش ا يتكون من
مجموعات مرتزقة مثل الجيش الليبي ،بل هو مؤسسة وطنية يتألف من جميع أبناء الشعب

(خنافر.)2011،

كان من أهم العوامل التي مكنت من إسقاط حسني مبارك الدور الذي لعبه الجيش وبالتحديد

قيادته في صوغ السياسة المصرية حين تدخلت إلجبار الرئيس على الستقالة .ورحب الثوار

بحركة الجيش ضد مبارك وتفاوضوا معه بعد الستقالة) .(lskander,2011,14وعزز المحتجون
الفكرة القائلة بأن القوات المسلحة في جانب الشعب وأنه ل ينبغي لها أن تصادر ثقة الشعب في
ضمانها السير السلس للمرحلة النتقالية ،وبدا كذلك أن الجيش مؤسسة الدولة الوحيدة المستعدة

لتسيير البالد مع غياب حكومة في النتظار.
انعقد المجلس األعلى للقوات المسلحة للمرة األولى في غياب رئيسه ،الرئيس مبارك ،في

 10فبراير  ،2011وأكد للمصريين عبر بيانه األول ،أن المجلس سيبقى منعقدا بهدف حماية
الشعب واألمة ،وأنه سيدعم مطالب المتظاهرين المشروعة بإسقاط مبارك (لوز.)92، 2012 ،

أعلن عمر سليمان ،في  11فبراير ،تنحي مبارك ،وتخليه عن منصب الجمهورية ،وتكليفه
المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البالد ،كما أعلن الجيش بيانه رقم 3وشدد فيه على

إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية ،وضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة،
وأكد إنه ليس بديال عن الشرعية التي يرتضيها الشعب (عبد الفتاح.)39 ،2011،

بعد أن هدأت الحتفالت في جميع أنحاء الدولة ،بدأ الجيش في تقليص وجوده في الشارع،

وأعلن ائتالف شباب الثورة أن مندوبين عن نشطائه سيظلون في الميدان ،إلى أن يحدد المجلس
العسكري األعلى موعد إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ ثالثين سنة ،ووقف استخدام قوانين

الطوارئ والمحاكم العسكرية .كما طالبوا أيضا بضم ممثلين عن التيارات السياسية المختلفة إلى

المجلس العسكري األعلى ،طوال الفترة النتقالية (حماد.)39 ،2012،
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العوامل التي دفعت بالجيش لمقدمة األحداث:
ترى الدراسة أن هناك العديد من المحددات الداخلية والخارجية دفعت بالجيش لتخاذ قرار
حاسم بأن يكون في مقدمة األحداث وأن يقف إلى جانب الشعب ويحافظ على أمنه واستق ارره،

ويمكن تلخيصها بما يلي:

 -1المحافظة على تماسك الجيش ووحدته ،فلو انحاز الجيش إلى النظام لحدث انقسام
داخلي ،وهذا يؤدي إلى ضعفه وتراجع قوته.

 -2الخوف من حدوث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين ،وخاصة بعد تفجير كنيسة
القديسين باإلسكندرية.

 -3الخوف من تقسيم مصر إلى أربع دويالت ،والذي وضعه الدكتور" برنارد لويس"
مستشار وزير الدفاع األمريكي في شون الشرق األوسط ،والذي وافق عليه الكونجرس

األمريكي باإلجماع في جلسة سرية عام . 1983

 -4الخوف من انهيار معاهدة السالم مع إسرائيل ،فالمؤسسة العسكرية تدرك أن حدوث
صدام داخلي سوف يؤدي إلى انشقاق الجيش وبالتالي انهيار عملية السالم مع إسرائيل

(لوز.)92 ،2013،

 -5ملف التوريث وحساسيته لدى الجيش ،فالمؤسسة العسكرية لم تتوان عن ارسال رسالة
إلى الرئيس مبارك أنها ترفض التوريث (لوز.)93،،2013،

 -6حالة النفالت األمني التي أعقبت انسحاب الشرطة والداخلية من الشوارع وما نتج عنها
من فوضى وفراغ أمني.

 -7التدخالت الخارجية وحالة التبعية التي تعيشها مصر.
 -8تراجع دور مصر اإلقليمي ودورها كقائد في المنطقة ،وعدم الرضا عن السياسة

الخارجية تجاه العالم العربي وخاصة غزو العراق ،وتراجع دورها خالل الحرب اللبنانية

اإلسرائيلية وتجاه القضية الفلسطينية(حرب،)2008،
 -9العنف الشديد الذي استخدمته الداخلية مع المتظاهرين ،وحالت القتل اليومية.



لمزيد من التفاصيل ،انظر موقع ويكيليس العربيةhttp://www.wikileaks-alarabia.com/ 2011/10 / blog- :
post_3019.html
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 -10مستوى التهديد العالي الذي يتربص بكل جوانب الدولة وليس النظام فقط ،كالعبث
الصهيوني بأفريقيا وتقسيم السودان ،واألمن القومي المصري (منابع النيل).

 -11التأكيد على أن المؤسسة العسكرية منفصلة عن شخص الرئيس.
 -12إعطاء رسالة بأن الجيش هو العنصر الحقيقي والفعلي للديمقراطية والستقرار
واألمن.
كل هذه المحددات دفعت بالجيش إلى الوقوف إلى جانب الشعب والتخلي عن النظام،

للحفاظ على األمن والستقرار والخوف من الفوضى والنفالت داخل مصر ،وخاصة أن
القائد األعلى للقوات المسلحة حذر الجيش من إطالق النار على الموطنين مهما كانت

الظروف (الدوي.)125، 2012،

64

الفصل الثالث

األوضاع السياسية يف مصر إبان
حكم اجمللس العسكري

المبحث األول :التيارات اإلسالمية.
المبحث الثاني :التيارات العلمانية واليسارية.
المبحث الثالث :الحركات غير الحزبية.
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تمهيد:
لم يكن حراك  25يناير الشعبية مفاجأة للحكم فقط ،بل كانت مفاجأة لقوى المعارضة

والشعب المصري كله أيضا ،هذه المفاجأة لم تكن وليدة اللحظة بل هي ثمرة وامتداد لنضال
سياسي طوال السنوات العشر الخيرة ،ويمكن القول أن مسيرة  25يناير اكتسبت خبرة نضالية
وبلورت رؤية سياسية حول شكل التغيير المطلوب من خالل ممارسة الشباب لالحتجاج السياسي
طوال هذه السنوات العشر ،وأن هذه الخبرة النضالية والرؤية السياسية كانت أحد العوامل األساسية

في انتصار الحراك وتحقيقها الهدف األساسي برحيل رأس النظام ،وفتح الباب أمام التغيير على
نطاق واسع ،ولفهم هذه الحقيقة لما لها من أهمية في التاريخ للحراك ومتابعة تطورها (عبد الغفار،

. )27 ،2012
وفي ربيع عام  ،2005بدأت مصر تشهد صعودا لفتا في الحركات الحتجاجية "العفوية"

والتي بدأت بـ "الحركة المصرية من أجل التغيير" ،التي تُطلق على نفسها اسم "كفاية" ،والتي كان
ظهورها يعد بال شك إدانة جلية لألداء السياسي لألحزاب المصرية ،إذ لو كانت األخيرة قادرة على

تغول السلطة ما كان لـ"كفاية"ـ على سبيل المثال
ملء الفراغ و ّ
التمدد في كل المساحات ،للحد من ّ
أو أي حركة أخرى ،أية شرعية كبديل سياسي لألطر التنظيمية الشرعية التي كانت قائمة قبل
الثورة المصرية ،ول تزال حتى اليوم ،خاصة وأن غالبية الحركات الحتجاجية التي تشكلت بعد

تكون طيفها األساسي من عناصر وقيادات ونشطاء من األحزاب السياسية القائمة
"كفاية" كذلك ّ
والقوى السياسية المستقلة ،وعوام الناس من الذين تعوزهم أية خبرة حزبية أو تنظيمية .وكان السؤال

دائما :ما الذي حمل هؤلء -خاصة المنتمين إلى األحزاب السياسية-على العمل من خالل تلك
ا
تعوضهم عن العجز السياسي والكسل
الحركات الوليدة ،إلّ إذا كان ثمة توافق على أن األخيرةّ ،
قاسما مشتراكا بين كافة األحزاب المصرية ،فيما يتعلق بـ
التنظيمي ،والنتهازية السياسية التي باتت ا
"الحوار" على السلطة من أجل اإلصالح.
إذن ما الفرق بين الحركات الحتجاجية التي كان بعضها في حينه ل يتجاوز عمره بضعة

أشهر مثل "كفاية" ..وبين "األحزاب" التي تعمل في مصر منذ ما يقرب من ربع قرن؟! تتمثل هذه

طبيعي ا لتطورات داخلية واقليمية ودولية ،خرجت على
الفروق في أول ،أن تلك الحركات كانت فر از
ّ
غير ما هو متبع ومعهود ،لم تكن كغيرها "منحة" النظام؛ أي ليست "هبة" من السلطان ،بل إنها
متعددة اجتمعت على ضرورة الخروج على "ميراث احتكار
"وليد طبيعي" نتيجة تالقي قوى
ّ
السلطة" وعقد "الزواج األبدي" بين الرئيس والسلطة .إذن ،الحركات الحتجاجية الجديدة لم تكن
ابنة السلطة ،ولكنها ولدت من رحم رفض هذه السلطة ،أو التعايش معها أو العمل تحت ظلها.

قرر
فيما تعتبر األحزاب القائمة" ،ظواهر" سياسية يرجع الفضل في وجودها إلى النظام ،عندما ّ
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السبعينيات كـ"منح" في وقت لم تكن ثمة ضغوط ل داخلية ول خارجية ،تحمله
توزيعها في نهاية
ّ
على اتخاذ مثل هذا القرار.
فاألحزاب إذن كانت وليدة "حالة مزاجية" ارتبطت برغبات النظام ذاته ،وليست استجابة

التعددي .والمنحة أو الهبة
التحول إلى النظام الحزبي
لمعطيات كانت ضاغطة آنذاك في اتجاه
ّ
ّ
تظل مشروعيتها مرهونة بهذه "المزاجية الفوقية" ،ولذا كانت لجنة شؤون األحزاب التابعة لمجلس
الشورى ـ قبل حلّه ـ "ظاهرة طبيعية" ،وأداة للنظام في التعبير عن رضاه وعن سخطه ،سواء في
تأسيس األحزاب أو في تأديبها (سلطان.)2011، ،

ثانيا ،من الفروق المهمة أن أجندة الحركات الحتجاجية تختلف عن المعارضة الرسمية،

فاألولى ل تريد استنساخ المراحل السابقة ،فالستنساخ يعني حمل ذات الجينات الوراثية ،يعني
الجترار واعادة إنتاج فردانية السلطة وشخصيتها وفرض نظام الوصاية األبوية على المجتمع من

جديد ،ناهيك عن "اإلكسسوارات" التي باتت ضرورة لتطويل عمر النظام ،والحيلولة دون كسر

حاجز عمره الفتراضي ،مثل الدفاع عنه من قبل الذين استفادوا من تفشي المحسوبية والفساد.
ومن ثم حملة أجندة الحركات الحتجاجية التغيير واإلصالح عن طريق المظاهرات والوقفات

الحتجاجية ،على العكس تمام ا من الحزاب التي وقفت تشاهد المسرح السياسي من على بعد.
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المبحث األول

التيارات اإلسالمية
أوالا :اإلخوان المسلمين:
-1نشأة اإلخوان المسلمين:
نشأت جماعة اإلخوان المسلمين في اإلسماعيلية على يد الشيخ حسن البنا عام 1928م

كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخالقياته وفي عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى
القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسي إل في عام 1938م.
ومع انتقال البنا والمركز العام للجماعة إلى القاهرة ،بدأت مالمح جديدة تظهر على أداء
جماعة اإلخوان ،حيث عمل البنا بعد استكمال المؤسسات اإلدارية للجماعة (قيادة وقاعدة) على
عقد المؤتمرات للجماعة لتكون بمثابة األطر التنظيمية التي تتكفل بعملية إقرار الخطط والسياسات

ومراجعتها ،وحرص البنا على عقد المؤتمرات العامة ،فانعقد المؤتمران األول والثاني عام ،1932
والثالث عام  ،1937والخامس عام  ،1939وكان لهذه المؤتمرات أثرها في التأسيس لمبدأ الشورى
وتبادل اآلراء والمراجعات اإلدارية والتنظيمية والسياسية والق اررات (دلول.)18 ،2012 ،

عرضت الجماعة حالا إسالمي ا لكافة المشاكل الجتماعية والقتصادية التي تعاني منها

البالد في ذلك الوقت ،واتفقت مع حزب مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابي على
أساس أن دستور األمة هو القرآن ،كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية اإلسالمية كبديل للقومية

المصرية .حددت الجماعة أهدافها السياسية في اآلتي (رزق:)11 ،1995 ،
 أن يتحرر الوطن اإلسالمي من كل سلطان أجنبي ،وذلك حق طبيعي ل ينكره إل ظالم
جائر ومستبد قاهر.

 أ ن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسالمية حرة تعمل بأحكام اإلسالم وتطبق نظامه
الجتماعي وتعلن دعوته الحكيمة للناس.

وقد رفع المرشد حسن البنا خطابا موج از لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان

اإلسالمية ،وأعضاء الهيئات التشريعية ،والجماعات اإلسالمية ،وأهل الرأي والغيرة في العالم

اإلسالمي .وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلب ا من المطالب العملية التي تنبني
على تمسك المسلمين بإسالمهم وعودتهم إليه في شأنهم ،وعرفت هذه المطالب بالمطالب
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الخمسين ،وقد أوردها المرشد في رسالته إلى حكام المسلمين رسالة نحو النور (الشروق30 ،

مارس.)2011 ،

وقد رفض حسن البنا رفض ا بات ا الحزبية وأعلن عدائه لألحزاب السياسية ،إذ اعتبرها ما

هي إل نتاج أنظمة مستوردة ول تتالءم مع البيئة المصرية ،ووصفت جريدة (النذير) األحزاب
المصرية بأنها أحزاب الشيطان ،مؤكدة على أنه ل حزبية في اإلسالم في حين أعلنوا ولءهم

وأملهم في "ملك مصر المسلم" .ونجح علي ماهر باشا والشيخ المراغي في توطيد العالقة بين

القصر والجماعة ،التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ،عندما بدأ الملك يخشى من
سطوة هذه الجماعة نتيجة قوة األعداد الكبيرة التي انضمت إليها ،والتي أصبحت بها تنافس شعبية

الوفد وقوة األسلحة التي استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين ،مما أقلق الملك فاروق ،لذا أيد

سياسة محمود فهمي النقراشي باشا الرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لغتيال

البنا ،و كان السبب في إقدام النقراشي على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات
يرتكبها شبان من المنتمين إلى اإلخوان ،باإلضافة لتهام الحركة بالتخطيط للقيام بالثورة ضد

القصر وحكومته (دلول. )20 ،2012،
عادت الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م ،نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم
مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها (عزباوي.)3 ،2011 ،
وفي بداية ثورة  23يوليو 1952ساند اإلخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط األحرار

في مصر وكانوا الهيئة الدينية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة ،وكانت القوة الشعبية
الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة اإلنجليز ،وكان التنظيم يضم
عدد كبير من الضباط المنتمين لإلخوان ،حيث كان تنظيم الضباط األحرار يضم جميع

التجاهات واألفكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها ،كما أن مجلس قيادة الثورة قد

أصدر ق ار ار بحل جميع األحزاب السياسية في البالد ،مستثنيا جماعة اإلخوان المسلمين لكونها
كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية" حسب رأي الكاتب اليمني أحمد الحبيشي :أن اإلخطار

الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصي ا،
تضمن( :أن اإلخوان جمعية دينية دعوية ،وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها ل يعملون في



تم اغتياله في 28ديسبر عام 1948م ،على يد "عبد المجيد أحمد حسن " أحد اضاء النظام الخاص لجماعة اإلخوان
المسلمين ،حيث اعتقل القاتل واعترف بقتله كون النقراشي أصدر ق ار اَر بحل جماعة اإلخوان المسلمين ،كما تبين من
التحقيقات وجود شركاء له في الجريمة .قد أصدر حسن البنا عقب هذا الحادث بياناَ تحت عنوان " ليسوا إخواناَ وليسوا
مسلمين" ،حيث استنكر فيه الحادثة وتب أر من فاعليه.

69

المجال السياسي ،ول يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالنتخابات) (رزق،

. )14 ،1995

وفي يناير  1953بعد صدور قانون حل األحزاب في مصر ،حضر لمجلس قيادة الثورة

وفد من اإلخوان المسلمين ضم الصاغ صالح شادي ،والمحامي منير الدولة ليقول لعبد الناصر
(اآلن وبعد حل األحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إل جماعة اإلخوان ،ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا
في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم) .ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست

في محنة أو أزمة ،لكنه سألهما عن المطلوب لستمرار تأييدهم للثورة ،فأجابا( :إننا نطالب بعرض
كافة القوانين والق اررات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب اإلرشاد
لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع اهلل والموافقة عليها ..وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم

التأييد) .وقام جمال عبد الناصر برفض األمر قائالا( :لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة ل

تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها ..وانني أكررها اليوم مرة أخرى) (البحراني،2010 ،

.)111

وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض

قيادات الضباط األحرار الذين كان من رأيهم ،أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم
البلد لحكومة مدنية واعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله،

وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا ،كما اصطدم الرئيس عبد الناصر باإلخوان صدام ا

شديدا نتيجة لمطالبة اإلخوان لضباط الثورة العودة للثكنات واعادة الحياة النيابية للبالد ،مما أدى
إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال عبد الناصر في ميدان

المنشية باإلسكندرية في  26أكتوبر  ،1954ما أدى إلصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني،
وتعتبر جماعة اإلخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام ،إل أن السلطات تتسامح مع نشاط لها

"في حدود" ،ويعتبر اإلخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء على

آخر معارضيه وهم اإلخوان ،وتم إعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر

عودة وهو فقيه دستوري وأستاذ جامعي .كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء األزهر

وقد رشح ليكون شيخ ا لألزهر في فترة حكم عبد الناصر ،ولكنه رفض ،ووفق ا لألرقام الرسمية فإن

 55من اإلخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك العتقالت غير المفقودين (دياب.)99 ،1975 ،

وفي عام  ،1964قام جمال عبد الناصر باعتقال من تم الفراج عنهم من اإلخوان ،مرة

أخرى ،وباألخص سيد قطب وغيرهم من قيادات اإلخوان ،بدعوى اكتشاف مؤامرتهم لغتياله
وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام  1966ومعه خمسة من قيادات اإلخوان ،وذاق اإلخوان
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خالل تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون ،مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350

إخواني جراء التعذيب .وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها (السيد.)132 ،1979 ،

وبعد أن خلف الرئيس السادات عبد الناصر رئاسة الجمهورية ،وعد السادات بتبني سياسة

مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغالق السجون والمعتقالت التي انشأت في عهد جمال
عبد الناصر واجراء إصالحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس اإلخوان وغيرهم من القوى

السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر  1973حيث أعطى السادات لهم مساحة من الحرية

لم تستمر طويالا ولسيما بعد تبنيه سياسات النفتاح القتصادي ،وبعد إبرامه معاهدة السالم مع

إسرائيل في عام  ،1977شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات
حتى تم اعتقال عدد كبير من اإلخوان والقوى السياسية األخرى ،فيما سمي إجراءات التحفظ في

سبتمبر ( 1981رمضان. )58 ،1986 ،
بعد اغتيال السادات في أكتوبر  ،1981خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه

سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم اإلخوان ،وفي التسعينيات ظهرت
حركات معارضة لحكم مبارك ،ومعارضة لعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح

مع إسرائيل واقامة عالقات وطيدة معها ومع الوليات المتحدة (السيد.)93 ،2004 ،

ويذكر أن اإلخوان المسلمين خاضوا النتخابات البرلمانية في مصر عام  ،2005وقاموا

بالحصول على  88مقعد بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن النتخابات شهدت تزوير"،
مثل بعض اتهاماتهم األخرى في النتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى (العوضي،

.)238 ،2009
وتقوم أجهزة األمن المصرية من آن آلخر بالقبض على مجموعات وأفراد من اإلخوان
المسلمين ،ومصادرة أموال ،وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ،وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة

لمنتمين للجماعة ،ووضعهم تحت الحبس الحتياطي أو رهن العتقال ،وذلك وفق ا لقانون الطوارئ
الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في  ،1981والذي يتيح لألمن المصري متابعة

المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة إلى الوصول للجاني الحقيقي.
تعرض اإلخوان لحمالت اعتقال موسمية ومنتظمة من قبل أجهزة و ازرة الداخلية في مصر،
وهي الحمالت التي يصفها اإلعالم الرسمي بأنها ضربات إجهاضية (العوضي.)239 ،2009 ،
نجح اإلخوان المسلمون في مصر في الحصول على  88مقعدا في مجلس الشعب

(البرلمان المصري) في النتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا

في النتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم ،بالرغم مما شاب هذه النتخابات من
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أعمال عنف ،أدت إلى مصرع  12شخص ا على األقل ،وتدخل أمني عنيف إلسقاط المرشحين
خصوصا من مرشحي الجماعة ،وهو األمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات

القضائية المشرفة على النتخابات .وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل  5أضعاف العدد الذي

حصلوا عليه في برلمان عام 2000م ،إل أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من  6أضعاف الفائزين
من كل أحزاب المعارضة في نفس النتخابات ،ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البالد للحزب

أعضاء لهم في كل
الحاكم بنسبة  %20من مقاعد البرلمان .ومن المثير أن اإلخوان لم يرشحوا
ا
الدوائر بل اكتفوا ب  150مرشحا ،إل أنهم حصدوا  %35من إجمالي األصوات في البالد ،ونجح
بهذا أ كثر من نصف قائمتهم .والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه النتخابات دونما تحالف مع أي من

األحزاب تحت لواء جماعة اإلخوان المسلمون صراحة وشعار (اإلسالم هو الحل) ،وهو ما أثار
جدلا واسع ا في الشارع السياسي المصري خصوص ا بين نخبة المثقفين (دويكات.)54 ،2013 ،
وكأحد صور المشاركة السياسية الال حزبية ترشح اإلخوان لنيل عضوية مجالس النقابات

المهنية في مصر رافعين شعار (اإلسالم هو الحل) .وقد اكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين
واألطباء والصيادلة ،إل أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو

منعت فيها النتخابات ،مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بال تغيير مثلما حدث في نقابة
األطباء والتي يديرها اآلن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا ،بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة
تحت الحراسة إن أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوى (الهباء.)2013 ،

ولقد شهدت مصر أول انتخابات برلمانية بعد نجاح الحراك ،في نهاية عام  ،2011والتي
اتسمت بقدر كبير من النزاهة والحرية ،غير أنها أجريت في مناخ من الستقطاب السياسي الذي

تفجر منذ استفتاء  19مارس على التعديالت الدستورية ،الذي نقل الستقطاب من محدوديته
النخبوية إلى القواعد الشعبية ،إذ نقل خالفات النخبة إلى الشارع ،وأحاله البعض إلى استفتاء على

الهوية بهدف استعادة أرضية شعبية مفقودة.

كما أجريت النتخابات في ظل بقاء البنية القتصادية –الجتماعية القديمة على حالها،
إذ لم تُ ِ
دخل الحراك أي تغيير عليها ،ولقد حملت نتائجها دللت تستحق التوقف والتأمل .أهم هذه
الدللت هو بقاء المحددات الناظمة للعملية النتخابية كما هي ،عبر الحضور البارز للظهير

الديني والظهير المالي للقوى السياسية صاحبة الصدارة ،فقد عزز الستقطاب السياسي الحاد من
حضور العامل األول باستخدام المساجد في الدعاية الحزبية والنتخابية ،ووصف المنافسين من

التيارات األخرى بأوصاف تطعن في مدى التزامهم الديني واألخالقي (طه.)2012 ،

وقد فازت جماعة اإلخوان المسلمين في انتخابات البرلمان المصري وبنسب عالية جدا.
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-2موقف اإلخوان المسلمين من الحراك:
على الرغم من تخوف جماعة اإلخوان المسلمين من المشاركة في المظاهرات والنزول إلى

الميادين يوم  25يناير  ،2011إل أنها احتشدت بأعداد كبيرة في الميادين في األيام األولى
للثورة ،وطالبت بإسقاط النظام السابق ،وبناء نظام مؤسساتي ديمقراطي جديد يقوم على أساس

التداول السلمي للسلطة.

وبـ ــرغم مـ ــن أن اإلخ ـ ـوان لـ ــم يطلق ـ ـوا ثـ ــورة الشـ ــباب ضـ ــد النظـ ــام بمفـ ــردهم ،إل أنهـ ــم لعب ـ ـوا

فيهـ ـ ــا دو ار مهم ـ ـ ـا ،وقبـ ـ ــل انطـ ـ ــالق الح ـ ـ ـراك حـ ـ ــدد اإلخ ـ ـ ـوان عش ـ ـ ـرة مطالـ ـ ــب مـ ـ ــن النظـ ـ ــام السـ ـ ــابق

أهمهـ ـ ــا :إلغ ـ ـ ـاء حالـ ـ ــة الط ـ ـ ـوارئ ،وحـ ـ ــل مجلـ ـ ــس الشـ ـ ــعب المـ ـ ــزور ،واج ـ ـ ـراء تعـ ـ ــديالت دسـ ـ ــتورية
لض ـ ــمان حري ـ ــة الترش ـ ــيح وديمقراطي ـ ــة الختي ـ ــار ف ـ ــي النتخاب ـ ــات الرئاس ـ ــية ،والعم ـ ــل عل ـ ــى ح ـ ــل

مشـ ـ ــكالت الم ـ ـ ـواطنين الحرجـ ـ ــة ،كبدايـ ـ ــة لمسـ ـ ــيرة إصـ ـ ــالح حقيقـ ـ ــي يحقـ ـ ــق العدالـ ـ ــة الجتماعيـ ـ ــة،
وك ـ ــذلك اإلفـ ـ ـراج الف ـ ــوري ع ـ ــن المعتقل ـ ــين السياسـ ـ ـيين ،ومحاكم ـ ــة الفاس ـ ــدين ،وه ـ ــو م ـ ــا ل ـ ــم ينف ـ ــذه

النظـ ــام ،فشـــارك اإلخ ـ ـوان بقـــوة فـ ــي التظـ ــاهرات التـ ــي بـ ــدأت ي ــوم  25ين ــاير ،وهـ ــو نفـ ــس الموقـ ــف
الـ ــذي التـ ــزم بـ ــه حزبـ ــا :الوسـ ــط والك ارمـ ــة ،باعتبـ ــار تلـ ــك القـ ــوى واألح ـ ـزاب محجوبـ ــة عـ ــن الش ـ ـريعة

في تلك الفترة (محمود. )2013 ،
وقد تولَّدت رغبة حقيقية لدى قادة اإلخوان بضرورة العمل من أجل إحداث تغيير نوعي
خاصة أنهم كانوا مالحقين في عهد
في هيكل النظام السياسي وبنيته ،والتخلص من نظام مبارك،
ّ
النظام المخلوع ،و أروا في الثورة المصرية والمشاركة فيها ،فرصة لتغيير الوضع الذي كان قائم ا
ودخول المعترك السياسي بشكله األمثل ،ولهذا أنشأت جماعة اإلخوان حزب الحرية والعدالة من

أجل النخراط لحق ا في الثورة المصرية ،التي هدفت إلى إسقاط النظام السابق ،وايجاد موطئ قدم
لها في النظام الجديد الذي ينشأ عن الثورة .وقد نزل أعضاء الجماعة إلى الميادين ،وشاركوا

مشاركة فاعلة في المظاهرات والتجمعات المطالبة بتنحية مبارك واإلطاحة بنظامه ،وتغلغلوا بين
المتظاهرين ورفعوا شعارات منسجمة مع توجهات المتظاهرين والصبغة العامة للثورة (تمام،

.)58 ،2013

وكان للجماعة دور بارز في المساهمة في إنجاح الثورة ،من خالل الدور الطليعي الذي

قام به أعضاؤها في الثورة إلى جانب المتظاهرين ،وقد مثّل وجود أعضاء اإلخوان "عامل طمأنة"
للمصريين .ومن الشواهد على ذلك مشاركة أعضاء الجماعة في مواقف فاصلة في نجاح التجربة

الثورية المصرية ،وأهمها موقعة الجمل يوم  2فبراير  ،2011وقد تطلع اإلخوان المسلمون إلى

المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة ،وهي أمور لم يكن يسمح بها النظام المخلوع،
ولتحقيق هذا الهدف ارتأوا اللحاق بالحراك وأن يكون لهم دور فيها ،ألنها قامت من أجل رفع الظلم
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عن كاهل الشعب ،وبناء نظام جديد قوامه الحرية والديمقراطية والعدل ومحاربة الظلم (دويكات،

.)19 ،2013

ولم يتوقف دور الجماعة عند تنحية مبارك وسقوط نظامه ،بل استمر أعضاؤها في

المطالبة بضرورة استكمال تحقيق أهداف الحراك ،خاصة فيما يتعلق بح ّل الحزب الوطني،
وتطهير مصر من فلول النظام المخلوع.
ودعا حزب الحرية والعدالة الذي انبثق عن الجماعة في وقت لحق إلى تحقيق أهداف

ورحب عصام العريان نائب رئيس حزب
الثورة وفي مقدمتها محاكمة الرئيس المخلوع مباركّ .
الحرية والعدالة بإعادة محاكمة مبارك ،قائالا" :إن إرادة اهلل تحققت ألن ُيحاكم مبارك في عهد

الرئيس محمد مرسي" (تمام.)53 ،2013 ،

ال في حراك مصر حتى وان أُنشئ بعد اندلع
فحزب الحرية والعدالة كان طرفا فع ا

الحراك ،فقد ساهم اإلخوان المسلمون –أعضاء الحزب-مساهمة حقيقية وواسعة ومؤثرة في
مجريات الحراك ،ومثّلوا سندا لها في بعض األحيان ،حتى إن البعض حاولوا القول إن الحراك
كانت ستتأرجح لو أن اإلخوان المسلمين –القوة األكثر تنظيم ا في مصر-لم ينخرطوا فيها .بل
وصف آخرون الحضور اإلخواني اليومي في المظاهرات ،بأنه عصب الثورة المصرية ،والدينامو

الذي يحركها (محمود.)2013 ،

ثاني ا :التيار السلفي:
يثير بروز السلفيين قضايا عديدة ،بشأن سر تحولهم فجأة إلى الشتغال بالسياسة بعد أن
كانوا من دعاة البتعاد عن الشأن العام .كما تثار تساؤلت عن ماهية الحركات السلفية ومكوناتها،
هل هم جماعة واحدة أم جماعات تختلف فيما بينها؟

-1من هو التيار السلفي:
يصنف الشيخ الدكتور محمد يسري ،األمين العام للهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح،

السلفيين والحركات السلفية في مصر إلى ثالث فئات هي (المصري اليوم:)201 /5/1 ،
أ-جماعات منظمة ومرخص لها من الدولة ،وعلى رأسها جماعة أنصار السنة المحمدية.

ب-جماعات منظمة غير مرخص لها ،كالجماعة الموجودة في اإلسكندرية المسماة "الدعوى
السلفية" ،وغيرها من الجماعات المنسوبة إلى مشايخ أو متبوعين من أهل العلم ،وهؤلء لهم
تالميذهم وجمهورهم ونشاطهم ،ويعملون بشكل جماعي منظم .وتنتشر هذه الجماعات في جل

المحافظات المصرية ،مثل المجموعة الموجودة في البحيرة بقيادة الدكتور هشام عقدة ومن معه،
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ومجموعة هشام مصطفى في اإلسكندرية ،والمجموعة السلفية الموجودة في طنطا وعلى رأسها
سامح منير وهشام منير وسامح قنديل ،ومجموعات كثيرة موجودة في القاهرة مثل جماعة الدكتور

أسامة عبد العظيم ،وجماعة الدكتور محمد عبد المقصود (المصري اليوم 1 ،مايو .)2011
وهناك أيض ا جماعة منظمة تعد في قاعدتها األولى وأصولها األساسية جماعة سلفية،

تحتكم إلى الكتاب والسنة ،وليست منتسبة إلى فرقة كالمية ،ول إلى طائفة مسلكية ،وان وجد فيها
من ينسب إلى المتكلمين أو من ينسب إلى المتصوفين .وعلى رأس هذه الجماعة الدكتور محمد

المختار المهدي ،وسبقه في رئاستها وقيادتها عدد من كبار العلماء المعروفين.

ج-المشايخ والعلماء ،وهؤلء لهم طلبتهم الذين يأخذون عنهم ويتلقون منهم ،وهناك أيضا خطباء
ينطلقون مثل الشيخ محمد حسان ،والشيخ محمد حسين يعقوب ،والشيخ أبو إسحاق الحويني،

وآخرين ينطلقون من القاعدة السلفية التي تجمع جموع المسلمين في البالد ،حيث يوجهون خطبهم

للعامة ،ولديهم قبول ألن الجموع الكبيرة تحتشد لالستماع إلى خطبهم .ويرى هؤلء أن التيار
السلفي هو "قاعدة األمة" ،التي هي القاعدة الجماهيرية الغالبة ،وحتى من ينتسبون إلى اإلخوان

المسلمين هم من هذه القاعدة ألنهم ينتسبون إلى صحيح الكتاب والسنة ،وينطلقون في أصولهم

وقواعدهم من هذا المنطلق أيض ا فال فرق بينهم والسلفيين ألنهم مجتمعون على "نصرة اإلسالم
وعز المسلمين" (صحيفة عقيدتي.)2011/3/17 ،

-2حزب النور
أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه إلى لجنة األحزاب بمشاركة من األقباط والمرأة في سابقة

هي األولى من نوعها في ظل تمسك قيادات الدعوى السلفية برفض الحياة الحزبية والتحزب ،ويعد
حزب النور هو أول األحزاب السلفية من جملة خمسة أحزاب تنتمي للتيار ذاته ،حيث يقول
الدكتور عماد الدين عبد الغفور وكيل مؤسسي حزب النور بأن الحزب يضم جميع طوائف الشعب

من كل المحافظات ،من بينهم عدد كبير من أساتذة الجامعات واألطباء والمهندسين والمحامين

والمعلمين وغيرهم من المتخصصين وذوي الكفاءات من كل المجالت (عمار.)108 ،2013 ،

وأهم ما يشغل الحزب في الفترة الحالية هو استكمال الكوادر وترتيب الهيكل اإلداري
والتنظيمي ،وتشكيل اللجان الخاصة به ،وانشاء مقاره في كل محافظات الجمهورية ،مشي ار إلى أنه

قد بدأت بمقر الحزب سلسلة من محاضرات التثقيف السياسي واإلعالمي والقتصادي والقانوني،

يقوم عليها نخبة من أساتذة الجامعة ،وتهدف إلى تأسيس وعي وثقافة متكاملة لدى العاملين

بالمجال السياسي في الحزب.
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وان برنامج الحزب يميل لالهتمام بهموم المجتمع حول الحفاظ على الهوية ،واستعادة

مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم ،وتحقيق التقدم والتنمية في كل المجالت ،سواء القتصادية
أ و السياسية أو الجتماعية ،مع الحرص على النهوض بأفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم ،وحل
مشاكل الغذاء والتعليم والصحة واإلسكان والبطالة ،وغيرها من المشكالت التي تراكمت عبر

السنين ،والتي تحتاج إلى تضافر الجهود واإلرادة األكيدة واستخدام األساليب العلمية لمواجهتها.
وللحزب خطة عمل تهتم بالتوجه لمخاطبة رجل الشارع والمواطن العادي وأفراد األسرة

البسيطة ،والذين يشكلون الشريحة األكبر في المجتمع والتي عزفت عن ممارسة العمل السياسي
لفترات طويلة ،ولكنه حان اآلن وقت تفعيل دورها ،والستماع لصوتها والستجابة لرأيها وارادتها.
وأوضح عبد الغفور أن الحزب سوف يطلق خالل أيام الموقع الرسمي الخاص به على شبكة

اإلنترنت ،وسيكون المصدر الرسمي للمعلومات عن الحزب لحين إنشاء الجريدة الخاصة به .وقال
عبد الغفور في تصريحات خاصة للدستور األصلي أن هناك عدد من األقباط انضموا إلى الحزب

خالل الفترة الماضية وكذلك عدد من السيدات إل أنهم لم يتم حصرهم وتحديد نسبة حتى ل يكون

هناك تميز بين المسلمين والمسيحيين وكذلك المرأة (أبو رمان.)18 ،2013 ،
أما عن عدد أعضاء الحزب تجاو از السبعة آلف عضو مؤكدا ان الحزب يعترف بالدولة

المدنية ولكن بمرجعية إسالمية واضحة .وحول مدى اقتناع األقباط في النضمام لحزب قريب من

الدعوى السلفية ،قال عبد الغفور أننا وجدنا صعوبة في بداية األمر في أقناع األقباط ولكن بعد

انتهاء برنامج الحزب كانت الدعوة لالنضمام إلى الحزب أسهل حيث أقنع عددا من المسيحيين

بالنضمام إليه .ونفى عبد الغفور أن يكون له عالقة بالدعوى السلفية باإلسكندرية اآلن مؤكدا

انفصالهم عنهم منذ أواخر التسعينيات ،وأشار إلى أن الحزب لم يختر رئيسه بعد وأن الهيئة
التأسيسية لم تحدد نسبة مشاركتها في النتخابات البرلمانية القادمة .وأضاف أن الحزب لن يسمي

مرشح ا لالنتخابات الرئيسية في الدورة القادمة لحادثة الحزب .وقال إن حزب النور يسعى لتحقيق

أحالم الطبقة الكادحة في المجتمع.

-3موقف التيار السلفي من حراك  25يناير:
موقف السلفيين من حراك  25يناير ،ومجرياتها موقف مرتبك ومتخبط .ويمكن تقسيمه

إلى أربع اتجاهات؛ يمثل التجاه األول شريحة السلفيين المؤيدين للثورة ،ويمثل التجاه الثاني
المعارضين لها ،أما الثالث فيمكن اعتباره اتجاه ا متناقض ا من مجريات الثورة ،وقد التزم التجاه

الرابع الصمت والحياد (عثمان.)44 ،2013 ،
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فقد أيدت السلفية الجهادية ثورة مصر ،وشاركت في مظاهرات ميدان التحرير ،ورفعت

شعارات تطالب بإسقاط نظام مبارك ،وكان الداعية محمد حسان من أبرز هؤلء السلفيين المؤيدين
لمطالب المحتجين ،والمشاركين في اعتصامات الميدان .في حين عارض بعض رموز السلفيين

ذلك الموقف ،وانتقدوا المحتجين ،ودعوهم إلى فض العتصامات ،والتزام البيوت والمساجد "درءا
للمفاسد" والفتن ،ومنع ا للتدمير والتخريب ،وكان في مقدمتهم الداعية اإلسالمي الشيخ السلفي

محمود المصري (فايد.)2012 ،

وظهر تيار من السلفيين بمواقف ملتبسة ومتباينة من الثورة ،حيث نجدهم أحيان ا في موقع

رافض للثورة ،بذريعة أنها السبب في إحداث الفوضى وانتشار أعمال السلب والنهب ،وأحيان ا أخرى
يؤيدونها ويطالبون بإجراء إصالحات لزمة للخروج من األزمة ،كما يدعون إلى مرحلة انتقالية تتم

فيها انتخابات نزيهة تضمن اختيار حاكم كفؤ للسلطة ،أو من خالل قيامهم بالتوقيع على بيان

يقضي بدعم الحتجاجات ،ويقدم ياسر برهامي تفسي ار لهذا التناقض بقوله إن تأييد مطالب الثورة
يختلف عن تأييد المظاهرات والمشاركة فيها ،كون المشاركة الفعلية فيها تقود إلى الفتن والمخالفات

الشرعية ،ويمثل هذا التجاه حزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية في أعقاب اندلع الثورة.
يضاف إلى هذا وذاك موقف آخر قد برز داخل التيار السلفي ،طالب بالتزام الصمت وعدم

التدخل في مجريات الثورة ،تماما كما فعل السلفي أبو إسحق الحويني (عثمان.)2012 ،

ثالث ا :االحزاب اإلسالمية الجديدة:
بعد نجاح ثورة  25يناير تصدر المشهد السياسي عدد كبير من الحركات والجماعات
اإلسالمية التي قامت باإلعالن عن نيتها بإنشاء أحزاب سياسية تمارس العمل الحزبي والسياسي

وفق رؤية ومرجعية إسالمية .فعلى سبيل المثال (عبد اللطيف ،)7 ،2011 ،قامت جماعة
اإلخوان المسلمين بتأسيس حزب "الحرية والعدالة" ،هو أبرز الحزاب الجديدة ذات المرجعية

الدينية وأكبرها على اإلطالق ،ولم يتوقف األمر عند هذا الحد فثمة محاولت أخرى جارية لتأسيس

أحزاب جديدة منبثقة عنها من قبل القيادات المنشقة عن الجماعة مثل أحزاب (النهضة ،الريادة،

اإلصالح والتنمية ،التيار المصري) .أما الطرق الصوفية ،فقد أعلن  18شيخا من مشايخ الطرق

الصوفية ،عن تأسيس حزب سياسي ألول مرة تحت اسم "التسامح الجتماعي" .أما التيارات

السلفية المختلفة فقد أعلنت عن نشأة العديد من األحزاب والتي وصلت إلى عشرة أحزاب ،هي

(التوحيد العربي ،النور الديمقراطي ،الفضيلة ،مصر البناء ،التحاد من أجل الحرية ،البناء
والتنمية ،مصر الحرة ،اإلصالح والنهضة ،األصالة) ،ومن جانبها قامت الجماعة اإلسالمية
بتأسيس أحزاب (التحاد من أجل الحرية ،اإلسالمي لإلصالح والتغيير ،النهضة اإلسالمي)،
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ويضاف إلى ثلة األحزاب ذات المرجعية الدينية حزب الوسط الذي حصل على حكم قضائي بعد

ثورة  25يناير (عز العرب.)2011 ،BBC ،

وجاء التيار السلفي كثاني أكبر قوة سياسية ،وفق نتائج النتخابات البرلمانية ،بالرغم من

حداثة عهده بالعمل السياسي ،وبالرغم من موقفه المقاطع للسياسة برمتها قبل الثورة ،إذ كانت

غالبية ذلك التيار تحرم العملية السياسية بالكلية ،من األحزاب ،إلى النتخابات ،إلى دخول

البرلمان ،وكان موقفها يقف على أرضية العقيدة "الولء والبراء" ،وليس على أرضية الشريعة

"المصالح والمفاسد".
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المبحث الثاني

التيارات العلمانية والسيادية
أوالا :اليسار المصري:
-1خلفية تاريخية عن اليسار المصري:
ظل اليسار على مدار تاريخه منذ نشأته في أعقاب الثورية المصرية  1919يحاول أن

يلعب دور الطليعة للجماهير على مدار الموجات النضالية التي اندلعت في أوقات مختلفة .ولكن
ظلت تالحقه أيضا مشكالت تاريخية لحقت بالحركة السياسية عموما وبه على وجه الخصوص
من عصبوية وحلقية وتشرذم وبعد عن التفاعل مع القطاعات الجماهيرية الواسعة .ولألسف لم
تنقذه من مشاكله تلك الحركة العفوية التي كانت تطلقها الجماهير بين الحين واآلخر .وفي عام

 1977حينما اندلعت انتفاضة  18و 19يناير كان الدرس األصعب له ،فبالرغم من موجة المد

العاتية التي اصطبغت بصبغة يسارية واجتاحت العالم كله منذ عام  ،1968إل أن قيادة اليسار
المصري فوتت على نفسها فرص الرتباط بقواعد اليسار في وقت وصلت فيه لعنفوانها قبل القمع

الشديد لها بعد أحداث النتفاضة (السبع. (2011 ،

ومنذ ظهرت الحركة الشيوعية الثالثة في أعقاب موجة المد التي زامنت عام  1968ظلت

تنظيمات تلك الحركة صغيرة ومحدودة التأثير والنفوذ في الواقع السياسي بشكل عام لعتمادها

بشكل كبير على التنظيرات السياسية الضخمة والتي ل تجيب عن األسئلة التي يطرحها الواقع
باألساس ،باإلضافة إلى تضخيم الذات ،فالمجموعة الصغيرة كانت تسمي نفسها حزب ا وبالتالي
تتبع مهام وسياسات حزبية غير متناسبة مع حجمها وتأثيرها المحدودين (مهدي.)2012 ،

واذا وصلنا لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي ظل منذ نشأته في 1976

وحتى ثورة  25يناير الحزب اليساري الشرعي الوحيد ،سنجد بداياته حتى نهاية الثمانينيات مختلفة

كلية عن ما لعبه من أدوار في العقدين األخيرين ،فقد كف فيهما عن أن يكون حزب ا يساري ا يحاول
قيادة جمهور عريض من العمال والفالحين والفقراء" ،ولذلك هجرت الفعاليات الشتراكية العمل

تحت راية التجمع ،حيث لم تدفع قيادته لتجذير المنهج اليساري كفكر وممارسة ،ولم تدعم الرتقاء
بأساس وحدته السياسية واطاره المرجعي كصيغة تجمع التيار (الماركسي والقومي العروبي والديني
المستنير) ضمن نواة يسارية واحدة تواجه اليمين الحاكم واإلسالم السياسي الرجعي" (الجزيرة نت،

. )2014/11/6

79

في عام  1989ظهر حزب العمال الشيوعي الموحد والذي كان نتاج توحد حزبي العمال

الشيوعي والحزب الشيوعي المصري ( 8يناير) والذي لم تعطه وحدته قوة زائدة تذكر ،فبعد
الضربة األمنية التي تعرض لها عقب الوحدة مباشرة ظل حزبا دون فعل سياسي حقيقي في

سنوات التسعينيات ،اللهم من بعض اإلصدارات ،حتى تبخر تمام ا في األلفية الجديدة (السموأل،

.)2012

هذا وقد ظهرت مجموعات صغيرة الحجم والتأثير سرعان ما اختفت نظ ار لضعفها الشديد

أو لندماجها في أشكال أخرى لم تجد لنفسها موضع قدم في الحياة السياسية .المجموعة الوحيدة

التي استمرت منذ نشأتها في أوائل التسعينيات وأوجدت لنفسها حي از في الفراغ اليساري كانت تيار

الشتراكيين الثوريين الذي طرح بعض اإلجابات الثورية عن أسئلة اللحظة وخصوص ا في ظل
التخبط بعد سقوط المنظومة الشيوعية .لكن هذا التيار النقدي الوليد لم يسلم هو اآلخر من مشاكل

اليسار التي أودت به في النهاية لثالث مجموعات صغيرة ضعيفة التأثير ،رغم ما قدمه التيار من
نقد في بداية تكوينه للنظرة الستالينية والتروتسكية األرثوذكسية في السياسة والتنظيم (محرم،

.)2014
وخالل السنوات العشر السابقة على حراك  25يناير حاولت مجموعات وأفراد يساريين
الستفادة من الزخم النضالي الذي ظهر عقب تزوير انتخابات  2000البرلمانية واندلع
النتفاضة الفلسطينية الثانية التي أفرزت حركة تضامن قوية معها في جميع األقطار العربية
ووسط فئات لم تلتفت إلى القضايا الوطنية والتحرر من اإلمبريالية والصهيونية منذ زمن ،صاحب

ذلك حركة رفض كبيرة لحرب اإلمبريالية ضد أفغانستان بحجة مكافحة اإلرهاب في الوقت الذي
كانت مدن العالم تنتفض ضد العولمة الرأسمالية وحلولها ألزمتها التي حملت الفقراء دفع ثمن

فواتيرها .لعبت بعد ذلك حرب العراق دو ار في تأجيج الغضب الشعبي في العالم بأسره وفي مصر
على وجه الخصوص ،ومنها بدى لمعظم المشاركين عالقة نظام مبارك الوطيدة باإلمبريالية ،حتى

اندلعت في نهاية  2004حركة كفاية ضد التمديد للرئيس أو التوريث لنجله (المدهون،ANN ،
.)2014/2/10

في وسط هذا الزخم لعب اليسار المصري دو ار في تكوين مجموعات مثل الحركة المصرية

للتغير (كفاية) والمجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج) ،باإلضافة للجان دعم النتفاضة
الفلسطينية وضد الحرب على العراق ،عالوة على لجان التضامن العمالية المختلفة ذات الطابع

الحرك السياسي في مصر في ربط السياسي بالوطني ولكن دون ربطهما
ا
الجبهوي .وهكذا بدأ
بالجتماعي بشكل كفء والذي ظل الحلقة المفقودة في حركة اليسار بشكل كبير حتى الثورة،
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وذلك على الرغم من بداية صعود حركة عمالية قوية مع نهاية  2006أدت في حالة موظفي

الضرائب العقارية لتشكيل أول نقابة مستقلة منذ أربعينيات القرن المنصرم.

األحزاب اليسارية ،مثل حزب "التحالف الشعبي" ،والحزب "الشيوعي" ،و"الشتراكي

المصري" ،والالفت للنظر أن الصيغة التجميعية لقوى اليسار ما زالت غير جذابة خصوص ا وأن
أحزابا يسارية أخرى ما زالت في طور التأسيس ،اختلفت بين يسار إصالحي بالكال وآخر ثوري
بالكامل( .حوار مع كريمة الحفناوي ،المسائية).

-2موقف اليسار المصري من حراك  25يناير:
لعبت التكوينات الجبهوية والحمالت التي كونها أو شارك في تكوينها مجموعات أو أفراد
يساريين دو ار هام ا في استعادة الصوت اليساري الذي كان قد اختفى تقريب ا في سنوات التسعينيات.
ومن ثم عاد العديد من اليساريين القدامى للعمل السياسي والمشاركة في تشكيل اللجان والحمالت

والتظاهرات بل قيادة بعضها.
أما عن الشيء األهم فكان في ظهور أجيال جديدة في المعترك السياسي مع بزوغ حركة

التغيير الديمقراطي ،هذه الجيال لعبت دور رأس الحربة والجمهور األساسي للحشد والتعبئة في
كافة أشكال الحتجاجات التي دعت إليها حركات التغيير ومنها حركة استقالل القضاة ،ومن بعد

في تحركات ضد الشرطة وقمعها للنشطاء والمواطنين.

تتمتع هذه األجيال اليسارية بجسارة في مواجهة أجهزة الدولة وقدرة على الفعل السياسي

وعلى الرغم من انتماء بعضهم لتكوينات سياسية تم كسبهم إليها في أوساط العمل بالجماعة

واألحياء ،إل أن الكثير منهم انتمى لحركات شبابية سرعان ما بدأت في الظهور مثل "حركة
شباب  6أبريل" و"كلنا خالد سعيد" ،و"حركة شباب من اجل العدالة والحرية" ،وشباب "الجمعية

الوطنية للتغيير" مما كان واضحا في ظهور الفارق بين امتالك الجسارة والنضالية وقلة الخبرة
ومستوى التماسك السياسي لدى أجيال جديدة تخط خطاها األولى في وسط الزخم السياسي

الحاصل (اليسار والثورات العربية. )2013 ،

استقبل اليسار المصري حراك  25يناير /كانون ثان  2011بنفس مشكالته التاريخية رغم
محاولة بعض تياراته التخلص منها في السنوات العشر التي سبقت اندلع الثورة .وبالرغم من

المجهود السياسي الذي لعبته بعض القوى اليسارية لالرتباط بحركة الشارع والقضايا الساخنة
كالتغيير الديمقراطي ومعاداة اإلمبريالية والصهيونية.
بينما ترفع وتردد الجماهير مفردات األجندة اليسارية الداعية لمجتمع العدالة والتغيير

الشامل والتنمية المستقلة والنحياز للكادحين والفقراء في الميادين العامة وقلب ميدان التحرير –
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فإن حزب وتنظيم اليسار يظل غائب ا عن هذه الساحات وعن الحضور المؤثر في هذه اللحظة

الثورية الفارقة ،أي أن يفاجأ اليسار بالحركة الواسعة التي اجتاحت مصر كلها دون أن يكون

موجودا كقوة منظمة تسعى إلى جذب هذه الجماهير وتقودها في ثورتها ذات الطابع اليساري في

مطالبها (حوار مع كريمة الحفناوي ،المسائية).

ثاني ا :االحزاب الليبرالية:
األحزاب الليبرالية هي تلك التي تؤكد في برامجها الحزبية على المرجعية الليبرالية وتؤمن

باقتصاد السوق والحريات الفردية ،مثل أحزاب" :اإلصالح والتنمية –مصرنا" ،و"ثوار التحرير"،
و"المستقبل الديمقراطي" و"الحرار المصريين" ،و"مصر الحرية" ،و"المستقبل الجديد" ،و"المصري

الليبرالي" ،و"التحالف الليبرالي" ،و"الحرية والتنمية" ،و"اإلرادة المصرية" ،و"الوفد والتجمع".

وكانت تلك األحزاب معارضة لسياسات نظام مبارك وهو ما دفعها لتأييد ثورة  25يناير

والمشاركة فيها إلنجاحها من خالل نزول أعضاء األحزاب الليبرالية للميادين مطالبين بإسقاط

النظام وتنحي مبارك ،مؤكدين على أن النظام فقد شرعيته حيث طالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني
وحل مجلسي الشعب والشورى ،ووضع دستور جديد للبالد وبعد أن تطورت الثورة طالب الليبراليون
بضرورة تقديم مبارك للمحاكمة (عثمان.)2013 ،

ثالث ا :أحزاب مختلطة:
أحزاب مختلطة تجمع بين الليبرالية واليسارية ،وهي تلك الحزاب ذات البرامج التي تجمع

بين اليسار اإلصالحي والليبرالية الجتماعية عن طريق تدخل الدولة لصالح الفقراء والطبقات
المهمشة .فهي أحزاب مختلط الهوية ،فهي ليبرالية فيما يخص الشأن السياسي والقتصادي،
واشتراكية فيما يخص بناء التكافل الجتماعي وتحقيق العدالة الجتماعية ومكافحة الفقر وتقليل

الفجوات الطبقية بين أبناء الوطن جميع ا عن طريق دور الدولة ،وهي أحزاب محافظة فيما يخص
القضايا الجتماعية ووضع الدين في الدولة .بمعنى أكثر دقة ،هي تلك األحزاب التي تؤمن
بالعدالة الجتماعية حتى لو تطلب األمر تدخل الدولة في القتصاد ،وهي تشبه في طبيعتها

األحزاب الشتراكية الديمقراطية في أوروبا .ويعبر عن هذا التجاه أحزاب" :الديمقراطي

الجتماعي" ،و"السالم الجتماعي ،و"التحرير المصري" ،و"الحق المصري" ،و"ثوار التحرير"

(نوارة.)2012 ،
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المبحث الثالث

الحركات والقوى المؤثرة غير الحزبية

الحركات غير الحزبية هي القوى المشاركة في الثورة ولها وجود فاعل وتعتبر إما تيارات

شبابية أو شعبية لم تتحول بعد في حينه إلى أحزاب ،ومن تلك الحركات والقوى حركة كفاية
وحركة شباب  6إبريل وائتالف شباب الثورة واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والمجلس الوطني
والجمعية الوطنية للتغيير والحركات الدينية أو المواقف الدينية المتمثلة في موقف األزهر وموقف

الكنيسة.

أوالا :حركة كفاية:
هي حركة مجتمعية وليست حركة سياسية ،ظهرت على الساحة السياسية المصرية في
صيف عام  ،2004على يد جورج إسحاق ،في شكل تجمع لمجموعة من المثقفين وأساتذة
الجامعات والمحامين الذين عارضوا مبدأ التمديد للرئيس مبارك لفترة حكم جديدة ،وعارضوا بشدة
أية محاولت لتوريث الحكم لنجل الرئيس ،وطالبت بمحاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية والعدالة،
إسقاط النظام السابق واإلطاحة بحسني مبارك.
لعبت حركة كفاية دو ار كبي ار في الساحة السياسية المصرية من خالل قوتها كحركة
اجتماعية لمست مطالب الناس وهمومهم وكانت بمثابة صوتهم العالي في مواجهة الحكومة
وسياساتها التعسفية وهي لذلك نجحت في استقطاب المواطنين العاديين والقادة السياسيين من
التجاهات السياسية المختلفة ،ما ساعدها على النتشار الواسع ،حيث انضم إليها العديد من
رموز النخبة والفكر المصري؛ أمثال المستشار طارق البشرى والدكتور عبد الوهاب
المسيري(إسماعيل.)2010،
أخذت الحركة تدعو إلى التظاهر السلمي الصامت في أماكن تجمع خاصة في

المحافظات المصرية؛ تعبي ار عن تحفظها على عدد من النقاط التي تثار من وقت إلى آخر أهمها

إحداث تغيير سياسي حقيقي في مصر ،وانهاء الظلم القتصادي والفساد في السياسة الخارجية.
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أهداف حركة كفاية (إسماعيل:)2010،
 -1اإللغاء الفوري لحالة الطوارئ ،التي تشل القوة الفاعلة في الوطن ،والتخلص من مجموعة
القوانين التي تنتهك الحريات.

 -2إطالق حق كل القوى المدنية السلمية في التنظيم ،وفي تشكيل األحزاب السياسية،
والنقابات ،والهيئات ،والجمعيات ،بدون قيود.
 -3العتراف بحق التظاهر واإلضراب والعتصام السلمي.
 -4إطالق حريات التعبير ،واصدار الصحف ،وتحرير أجهزة اإلعالم المرئي والمسموع من
القيود.

 -5تشكيل جمعية تأسيسية وطنية ،تشرف على إعداد دستور جديد للبالد ،يحتفي بالحرية،
ويضع الضمانات الفعلية لتأكيدها.
 -6تأسيس جمهورية برلمانية ،تضمن حقوق الوطن والمواطن وتفصل بحسم بين السلطات،
وتحد من انفراد الحاكم بالسلطات الدستورية المطلقة ،وتضع حدا لمدد حكمه وصالحياته.
ّ
 - -7تطالب الحركة بفترة انتقالية مناسبة قبل إجراء أية انتخابات ،يتم فيها خلق مناخ موات
إلجرائها بنزاهة وعدالة ،وحتى ل تصبح النتخابات وسيلة لخداع الناس.

أن الحركة تركز على الطرق السلمية لتحقيق التطور السياسي الذي
يتضح من هذه األهداف ّ

تنشده ،مستخدمة أسلوب التظاهر والحتجاج السلمي في أغلب الحالت التي مارست فيها
فعالياتها وأنشطتها ،كما كانت شبكة النترنت وسيلة فعالة في التحشيد والتعبئة للحركة.

دعت حركة كفاية إلى التجمع والتظاهر يوم  25يناير ،بادرت إلى النزول للميادين ،ومع
نجاح الثورة المصرية في تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في خلع مبارك ،رأت الحركة أن هدفها

التالي في سياق استمرار دعم الثورة في سبيل تحقيق أهدافها ،والعمل على التخلص من بقايا
النظام المخلوع (بسيوني ،وهالل.)69 ،2012 ،

وطالبت الحركة بضرورة محاكمة مبارك وعائلته ،وتقديم المتورطين بقتل متظاهرين

للقضاء .وقد تحفظ المنسق العام للحركة محمد األشقر على طريقة محاكمة الرئيس المخلوع،
وطالب "بمحاكمة مبارك ورموز نظامه السابق عسكري ا أو تفعيل قانون الغدر من أجل محاكمتهم

وفقا له ،ألنهم لم يسرقوا مالا أو يستغلوا منصبا عاما فحسب وانما خانوا وطنا بأكمله وعملوا لعدة
عقود ضد مصالح مواطنيه في الداخل والخارج" (المرجع السابق.)70 ،
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ثانيا :حركة شباب  6إبريل:
تأسست الحركة سنة  ،2008وهي جماعة ضغط مجتمعية غير سياسية ،أنشأها بعض
الشباب المصري ،ظهرت في الساحة السياسية عقب الضراب العام الذي شهدته مصر في 6

أبريل  2008بدعوه من عمال المحلة الكبرى.أغلب اعضاء الحركة من الشباب الذين ل ينتمون
إلى تيار أو حزب سياسي معين وتحرص الحركة على عدم تبنيها أليدولوجية معينة حفاظاا على

التنوع األيديولوجي داخل الحركة ولما تفرضه ظروف مصر من ضرورة التوحد والئتالف ونبذ

الخالف (ويكيبيديا ،شباب  6أبريل) .ترى الحركة أن الشباب هم المعنيون المباشرون بالتحرك

وأصحاب المصلحة الحقيقية في التغير واإلصالح ألنهم يشكلون  %60من التركيبة السكانية وهم

القوة الحقيقية القادمة لقيادة المستقبل (الجزيرة نت.)2011/2/7،

مارست الحركة دورها الضاغط من أجل تحقيق أهدافها ،التي تمثلت بمكافحة الفساد،

واإلطاحة بنظام مبارك .وكانت الحركة من أوائل المشاركين باحتجاجات  25يناير ،وقد نشطت

بدعوة شرائح الشعب المصري للتظاهر والتجمع في الميادين ،عبر وسائل التواصل الجتماعي

بسبل التظاهر
والمدونات اللكترونية ،ونجحت في نقل تجارب حركات أجنبية فيما يختص ُ
السلمي ،كالتجمع وتنظيم المسيرات بطرق سلمية ،باإلضافة إلى صقل طريقة المصريين وتطويرها
في التعامل مع القوى األمنية في أثناء التظاهر( .عبد التواب ،اليوم السابع)،2014 ،
طالبت حركة  6إبريل بإعادة محاكمة مبارك ورموز النظام المخلوع ،باإلضافة إلى تطهير

مؤسسات الدولة من بقايا ذلك النظام .وبرزت حركة شباب  6إبريل في السنوات الثالثة الخيرة

كإحدى أنشطة المجموعات الحتجاجية ضد نظام مبارك .ورغم أن الحركة كانت من مؤسسي
ائتالف شباب الثورة الذي دعا لتظاهرات الخامس والعشرين من يناير إل أنها انسحبت من

الئتالف احتجاجاا على تمثيل مجموعة منشقة عنها في الئتالف.
وترفض الحركة أن تتحول إلى حزب ،مفضلة أن تمارس دورها كجماعة ضغط تتبنى

قضايا معينة .وفي الوقت الحالي تركز الحركة نشاطها على حمالت التوعية السياسية للمواطنين
خاصة في األقاليم وفي األحياء الشعبية (الجزيرة نت.)،2011/2/7 ،


يوجد بها أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق األوسط وهو مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ،والذي يعمل به حوالي

 27ألف عامل وموظف ،أضرب العمال في  6أ بريل  2008للمطالبة بزيادة األجور  ،وقد أعلن بعض الشباب تضامنهم
عاما في مصر وليس للعمال فقط .بدأت
مع العمال وتبنوا فكرة الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين أن يكون الضراب ًّ

الحركة في تشكيل مجموعات لنشر فكرة اإلضراب وارسال رسائل إلى المصريين المشتركين بموقع فيس بوك (وصل عدد
األعضاء إلى  70,000في إحدى الصفحات الداعية لإلضراب) ،تحت شعار خليك بالبيت (ويكيبيديا ،شباب

 6أبريل)
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ثالثا :ائتالف شباب الثورة:
برز ائتالف شباب الثورة إبان الثورة كأهم مجموعة شبابية وضم آنذاك ممثلين عن تيارات
عدة مختلفة (باإلضافة إلى شباب  6إبريل ضم الئتالف ممثلين عن شباب جماعة اإلخوان
المسلمين وحزب الجبهة والحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير ومجموعات أخرى)

).(hatem , 2014, 5
ولكن دوره تراجع بعد أن تحققت معظم المطالب التي كانت تحظى بإجماع أثناء الح ارك،
وبعد أن مضت قياداته في مشاريع سياسية منفصلة (الجزيرة نت.)2011/2/8 ،

رابع ا :اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة:
تكونت بعد تنحي مبارك من مجموعة من التكتالت التي لعبت دو ار في تنظيم اعتصام

ميدان التحرير والتي ضمت ستة مجموعات هي( :ائتالف شباب الثورة ،ومجلس أمناء الثورة،

وتحالف ثوار مصر ،وائتالف مصر الثورة ،وشباب  25يناير ،واألكاديميين المستقلين).

وبعد تنحي مبارك بفترة وجيزة انضم الئتالف بدوره إلى مجموعة أخرى من التكتالت التي

لعبت دو ار في تنظيم اعتصام ميدان التحرير ليشكلوا معا اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة ،والتي

ضمت فضالا عن "الئتالف" خمس مجموعات أخرى ،هي مجلس أمناء الثورة وتحالف ثوار مصر

وائتالف مصر الثورة وشباب  25يناير واألكاديميين المستقلين (األهرام ،العدد ،45496

.)2012/6/1

ولقد لعبت "اللجنة التنسيقية" دو ار هام ا في الفترة التي تلت تنحي مبارك ،وذلك من خالل

الدعوة للتظاهرات "المليونية" المختلفة أيام الجمعة وتنظيم تلك الحتجاجات لوجيستيا ،للضغط من

أجل تحقيق مطالب مختلفة مثل إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وحل جهاز أمن الدولة ومحاكمة
رموز النظام السابق.
إل أن أعضاء "اللجنة التنسيقية" والذين كان لإلخوان المسلمين حضور قوي بينهم،
انقسموا على أنفسهم عندما ظهرت دعوة للخروج في "جمعة الغضب الثانية" في السابع والعشرين
من مايو ،والتي اتهمها اإلخوان بأنها "جمعة الوقيعة بين الشعب والجيش" (سعيد ،الهرام اليومي،

.)2012/2/15

رابع ا :المجلس الوطني:
وفي محاولة لخلق كيان جامع للقوى المختلفة دعا ممدوح حمزة وهو مهندس معماري

مشهور وناشط سياسي إلى مؤتمر كبير حضره الكثير من النشطاء السياسيين والفقهاء القانونيين،
86

وتأسس على أثره ما يعرف بـ المجلس الوطني .لكن غياب الخوان المسلمين عن المؤتمر وعدم

وجود هدف واضح "للمجلس الوطني" يضعفان موقفه (األسواني ،موقع المجلس الوطني
المصري).

خامس ا :الجمعية الوطنية للتغيير:
تشكلت خالل العام األخير لحكم مبارك وضمت عددا من السياسيين من مختلف

التجاهات (حركة كفاية ،حزب الجبهة الديمقراطية ،الخوان المسلمين وغيرهم) ،وتبنت ما عرف

بمطالب التغيير التي اقترحها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وأحد أشهر دعاة التغيير في مصر.
وبعد تنحي مبارك حاولت الجمعية اإلبقاء على دورها كهيئة تجمع معظم أقطاب
المعارضة سابق ا ،إل أن بقاءها صار اآلن مهددا بعد النقسام العنيف داخلها حول ما يعرف
بمعركة "الدستور أولا أم النتخابات أولا" (الجمعية الوطنية للتغيير ،المعرفة.)،

سادسا :األزهر الشريف:
ينظر الشعب المصري إلى مؤسسة الزهر بكل الحترام والتقدير لعلماء الدين وخاصة
شيخ األزهر ،وذلك بفضل األدوار السياسية العظيمة التي لعبها األزهر كمؤسسة دينية وتثقيفية،

وكان المصريون دائم ا ما ينتظرون الفتوى والرأي من شيخ األزهر بصفته رأس المؤسسة الدينية

في مصر ،وكان أول بيان رسمي يصدر عن األزهر طالب كل أبناء الوطن أل يدخروا وسعا من
التعاون بفكرهم وعملهم في السعي الجاد على حماية الوطن وأن مبادئ الحرية والعدالة والمساواة

والمشاركة الشعبية الحرة هي القيم الهادية للجميع (البسيوني.)126 ،2011 ،
ومن أهم ما حصل في تلك الفترة في  /3فبراير ،2011 /هو إعالن المتحدث الرسمي

باسم مشيخة األزهر محمد رفاعة الطهطاوي ،بترك منصبه وانضمامه بشكل كامل إلى
المعتصمين في ميدان التحرير ،وكان لفت ا تأكيد الطهطاوي على أنه ل يمثل األزهر منذ لحظة
إعالنه استقالته ،وسكوت المؤسسة عن هذا ..فلم تعترض ،ولم تؤيد :انتظا ار لما ستسفر عنه
األيام المقبلة ،هذا السكوت أباح لإلمام األكبر األستاذ الدكتور "أحمد الطيب" بعد أيام من خلع

"مبارك" أنه أكد أن األزهر لم يهادن ولم يقف بجانب النظام السابق خالل المظاهرات ،مشي ار في
هذا السياق إلى موقف السفير "الطهطاوي" ،الذي كان قد شارك في المظاهرات ،وهو المتحدث

الرسمي باسم األزهر ،وهو ما يعني أن األزهر كان مساندا للثورة وليس للنظام (عبد الرحيم،
.)2012
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سابعا :الكنيسة:
رفضت الطوائف القبطية الثالث األرثوذكسية والكاثوليكية ،واإلنجيلية ،دعوات المشاركة
في المظاهرات ل يعرف ما هي أهدافها ول يعرف تفاصيلها ،وطالبت الكنيسة أبناءها بعدم

النسياق وراء الدعوات والمشاركة في المظاهرات الداعية إلى التخريب والهدم ،ودعا كاهن كنيسة
السيدة العذراء األثرية إلى العتكاف يوم  25يناير للصالة في الكنائس أو المنازل ليحفظ اهلل

مصر وشعبها (البسيوني.)132 ،2011 ،

ولكن الشيء المهم أن غالبية المسيحيين مثلهم مثل المسلمين لم يلقوا بالا لمؤسساتهم

الدينية وخرجوا مع جموع الثوار ،والذي أثر تغير موقف الكنيسة تمام ا بعد تحقيق الثورة ألهدافها

بخروج البابا شنودة عن صمته المتعمد مرحب ا ومؤيدا للثورة ،وجيش مصر والمجلس األعلى للقوات

المسلحة فيما أصدره من بيانات ،من أجل الحفاظ على مصر في الداخل والخارج .وموقفه في حل
مجلسي الشعب والشورى ،وفي دعوته إلقرار األمن في البالد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس

مبارك واجباره على التنحي بعد ثالثين عاما من الحكم( .الجبور)97 ،2014 ،
أما األحزاب ذات المرجعية المسيحية ،فقد وصل عددها إلى خمسة أحزاب ،وهم( :المة

المصرية ،وأبناء مصر ،التحاد المصري ،شباب الثورة ،النهر الجديد) ،وكلها أحزاب يطلق عليها
مؤسسوها بأنها أحزاب مدنية (جورج.)2011 ،
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الفصل الرابع

مصر يف عهد الرئيس حممد مرسي
المبحث األول :أهم مالمح سياسة الرئيس محمد مرسي في إدارة النظام السياسي المصري.
المبحث الثاني :أثر حكم الرئيس محمد مرسي على األوضاع االجتماعية واالقتصادية.
المبحث الثالث :السياسة الخارجية لحكومة محمد مرسي.
المبحث الرابع :موقف القوى السياسية المصرية من سياسة الرئيس محمد مرسي.
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تمهيد:
فاز مرشح اإلخوان محمد مرسي في أشرس وأطول وأقسى معركة انتخابية شهدتها مصر،
معركة شدت انتباه العالم بأسره ألهميتها الستراتيجية ،وتأثيرها على إعادة رسم الخريطة
الجيوسياسية لمنطقة الشرق األوسط ،معركة استطاعت أن تخبئ نتيجة الحسم فيها إلى آخر

دقيقة ،معركة تخص أكثر البلدان العربية كثافة سكانية ،معركة من سلسلة معارك خاضها اإلخوان
المسلمون منذ نشأتهم في عام  1928على يد مؤسس الحركة اإلمام حسن البنا بمدينة
اإلسماعيلية ،معركة بعد معارك عدة قتل فيها من قتل ،واعتقل فيها من اعتقل ،وسقط فيها من

سقط ،وعال فيها من عال.
خرج محمد مرسي منتص ار بـ  13.230.181( %51.73صوت ا) من األصوات على

منافسه اللواء أحمد شفيق الذي تحصل على  12.347.380( %48.27صوت ا) ،بفارق

 882.801صوت فقط ،مما يدل على صعوبة الموقف ،وسخونة المعركة النتخابية ،فلم تستطع

العملية الديمقراطية أن تخرج لنا رئيسا "منتص ار" بالقضية ،ول مرشحا "مهزوما" ،بل كرست ثنائية
قطبية على الساحة السياسية المصرية( .بن يخلف)2012 ،

قطب اإلخوان وحلفائهم من القوى الثورية اإلسالمية منها والعلمانية واليسارية ،وقطب

العسكر وحلفائهم من الفلول وعموم األقباط والقوى المالية والقتصادية وجموع المخوفين من
اإلسالميين ،وسرعان ما دارت معركة جديدة وبعد عام من تولي مرسي الحكم ،لينتهي حكمه بثورة

قادته إلى السجن ،وهكذا يكون انتهى حكم اإلخوان بما له وما عليه ،وفي هذا الفصل سوف يتم
إلقاء الضوء على حكم اإلخوان فترة مرسي في كافة جوانبه.
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المبحث األول

أهم مالمح سياسة الرئيس محمد مرسي في إدارة النظام السياسي المصري
تمثلت أبرز نتيجة لحراك الخامس والعشرين من يناير في عقد انتخابات رئاسية متعددة

أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين بمنصب رئيس
الجمهورية ،وتعد هذه هي المرة األولى لوصول رئيس مدني منتخب للسلطة وأيضا المرة األولى
لوصول مرشح عن جماعة اإلخوان المسلمين.

وبانتخاب الرئيس ارتفعت آمال وتوقعات الشعب حول قدرته على إنهاء حالة الفوضى
وعدم الستقرار ،وبناء مصر جديدة تتوافق مع مطالب الحراك ،وقد واجه الرئيس العديد من
التحديات التي نبع بعضها من طبيعة المرحلة النتقالية والتي تتسم بارتفاع سقف التوقعات ،وتعدد

المشاكل والتحديات وعدم كفاية الموارد لتلبية كل الحتياجات ،ونبع البعض اآلخر من غياب رؤية
واضحة إلدارة الدولة والنهوض بها وفق ا لمبدأ مشاركة الجميع ل تفرد فريق واحد.

أوالا :عالقة مؤسسة الرئاسة بالمؤسسات األخرى:
يختص هذا البند بعرض عالقة الرئاسة بالمؤسسات الرسمية في النظام السياسي وهي
التشريعية ،والقضائية ،والمؤسسة العسكرية ،والعالقة مع مجلس الوزراء ،والعالقة مع الفريق
الرئاسي ،والعالقة مع األحزاب السياسية ،وذلك لستيضاح طبيعة سياسة الرئيس مرسي في إدارة

النظام السياسي المصري.

-1العالقة مع المؤسسة العسكرية:
مرت العالقة مع المؤسسة العسكرية بمرحلتين رئيسيتين يمكن إيجازهم في التالي:
المرحلة األولى :وتبدأ من تولي الرئيس للسلطة وحتى إصدار اإلعالن الدستوري الذي
أصدره األخير قبيل إعالن نتائج النتخابات ،وكان الهدف في هذه المرحلة استعادة سلطات

الرئيس من العسكر وقد تم هذا عبر إصدار اإلعالن الدستوري المكمل والذي ترتب عليه تغيير
قيادات المجلس العسكري ،وانتقال سلطة التشريع للرئيس وهو ما يعني إبعاد المؤسسة العسكرية

عن المشهد السياسي ،وقد ترافق ذلك مع قبول شعبي وسياسي لهذه الخطوة.

المرحلة الثانية :من ناحية اتسمت العالقة بين الجانبين بنوع من الهدوء وقدر من التوافق
وقد عكس ذلك :تصريحات الرئيس المستمرة بأنه يقدر دور الجيش المصري ودوره العظيم في

حماية الوطن ،وارتفاع عدد اللقاءات مع قيادات المؤسسة وزيارات الرئيس لها ،واشراك الجيش في
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األمن الداخلي ،مثل منحه الضبطية القضائية وتولي مهمة األمن في محافظة بور سعيد عقب
الشتباكات (الجولني.)46 ،2012 ،

ومن ناحية أخرى كان هناك عدد من المظاهر التي تؤشر لحتمال التوتر بين

المؤسستين ،ولكن تم استيعابها ،منها :انتشار اإلشاعات بأن الرئيس ينوي إقالة وزير الدفاع وهو
ما قوبل بتصريحات شديدة اللهجة من مصادر عسكرية ،وتناول وسائل إعالم أجنبية لتسريبات

من تقرير تقصي الحقائق تتحدث عن تورط الجيش في قتل وتعذيب المتظاهرين ،وقد أعقبها قسم

وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأن المؤسسة العسكرية لم تتورط في هذه األعمال ،وأخي ار أزمة
الجنود السبعة الذين تم اختطافهم من سيناء.

ويفسر هذا التوافق الظاهري عدد من األمور منها :تماسك المؤسسة العسكرية ووجود
تخوف من انقالبها على الشرعية خاصة مع وجود اختالف بين ايديولوجية النظام الحاكم وعقيدة

المؤسسة العسكرية ،امتالك الجيش المصري لرصيد من الثقة لدى الشعب وهو ما قد عبرت عنه

مطالب عدد من التظاهرات بعودة الجيش للحكم وانطالق حركة منح توكيل لوزير الدفاع إلدارة
شئون البالد هذا بجانب امتناع الجيش عن استخدام القوة ضد من خرق حظر التجول في

محافظات القناة بل شارك جنود الجيش في فعاليات ما عرف "دوري حظر التجول" ،لذا فهذه
األسباب كانت بمثابة الحاكم للعالقة بين المؤسسيتين ،والتي تتطلب أن يكون التعاون هو سيد

الموقف لضمان حياد هذه المؤسسة.
-2العالقة مع القضاء:

لم تكن عالقة الرئيس مرسي بالقضاء على غرار عالقته بالمؤسسة العسكرية؛ ففي الوقت
الذي تمكن فيه الرئيس من الوصول لحالة التوافق مع المؤسسة العسكرية لم يستطع فعل ذلك مع

القضاء؛ حيث شهدت العالقة بينهم تطو ار ملحوظ ا من التوتر ثم الصدام ليس فقط مع الرئاسة
ولكن مع السلطة التشريعية ،وتمثلت أولى مؤشرات هذا التوتر في إصدار الرئيس لقرار بعودة

مجلس الشعب المنحل ،وتمثل رد القضاء في إصدار قرار بوقف قرار الرئيس مرسي بحل مجلس

الشعب وقد تراجع الرئيس عن هذا القرار فيما بعد لحتواء األزمة.

المؤشر الثاني :تمثل في محاولة الرئيس عزل النائب العام ولكن الرئيس تراجع عن هذا

األمر ،ثم ما لبث أن أصدر إعالنا دستوريا تضمن تعيين نائب عام جديد وتحصين كالا من
الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل .وهو ما قوبل بإعالن القضاة تعليق العمل في
بعض المحاكم ورفض نادي القضاة اإلشراف على الدستور ،وعلى الرغم من إلغاء هذا اإلعالن

إل أن أثاره فيما يتعلق بالنائب العام ظلت قائمة (صحيفة الشعب.)2012/4/14 ،
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المؤشر الثالث :تمثل في أحكام القضاء الموجهة ضد الرئاسة مثل الحكم ببطالن دعوة

الرئيس لنتخابات مجلس النواب ،والحكم ببطالن تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد اهلل
(صحيفة المدينة.)2012/10/13 ،

المؤشر الرابع :وهو ما أدى لتصعيد حالة التوتر بين الجانبين وتمثل في مناقشة الشورى
لقانون "تطهير السلطة القضائية" وهو ما رفضه القضاة (رفض القضاة كان استنادا إلى المادة

 169من الدستور ،والتي تنص على ضرورة موافقة الهيئات القضائية على مشروعات القوانين
المنظمة لشئونها) .وعلى الرغم من محاولت الرئيس استيعاب هذا األمر ،عبر عقد لقاءات مع

القضاة ومناقشة أراءهم والتفاق على عقد مؤتمر العدالة (لم يعقد) ،إل أن الشورى تمسك بمناقشة

القانون ،وهو ما أدى لستمرار حالة الصدام بين المؤسسة القضائية من ناحية والرئاسة والشورى
من ناحية أخرى.
بمعنى أن العالقة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء لم تستطع الوصول لمرحلة التوافق ،بل

تطورت من التوتر في البداية (والذي قوبل بمحاولت الرئيس لتهدئة الوضع مثل إلغاء نقل النائب
العام ،والتراجع عن قرار دعوة مجلس الشعب) إلى صدام القضاء مع كالا من الرئاسة والشورى.
(القدس العربي)2014/1/18 ،

-3العالقة مع المؤسسة التشريعية:
عقب إلغاء اإلعالن الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري قبيل إعالن نتائج

النتخابات الرئاسية ،انتقلت سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى الرئيس ،وهو ما أثار

مخاوف لدى قطاعات من الشعب لجمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية معا ،إل أن
الرئيس أكد بأنه لن يستخدمها إل في أضيق نطاق.

عقب إقرار الدستور المصري انتقلت سلطة التشريع لمجلس الشورى والذي أسندت له هذه
المهمة لحين انتخاب مجلس النواب ،وممارسة للحق الدستوري قام الرئيس بتعيين  90عضوا في

مجلس الشورى.

أما عن طبيعة العالقة بين السلطة التشريعية (الشورى) والرئاسة فقد اتسمت بنوع من
التوافق بين الجانبين عبر عنه :موافقة المجلس على إقرار حالة الطوارئ ،والتصديق على قانون
عودة بورسعيد منطقة حره ،والتصديق على المعاهدات المرسلة من الحكومة ،في مقابل تصديق

الرئيس على القوانين التي أقرها المجلس ،ولعبه دور الوسيط لحل األزمات مثل األزمة بين

الشورى واألزهر حول قانون الصكوك (عبد الشافي).
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وتعود حالة التوافق بين المؤسستين إلى:
طبيعة تركيب مجلس الشورى والذي يضم في أغلبيته أعضاء من الحرية والعدالة بصفةخاصة والجماعة اإلسالمية بصفة عامة.

 -أن المجلس ليس منتخب ا بالكامل بل هناك  90عضواَ معين وبالتالي فهو على قدر من

الوفاق مع الرئيس.

 -طبيعة الدور الذي يقوم به المجلس في الفترة الحالية والمتمثل في وضع القوانين الهامة فقط

للمرحلة.

-4مجلس الوزراء والمحافظات:
تم إعالن تشكيل أول و ازرة في الثاني من أغسطس ( 2012أي بعد تولي الرئيس السلطة
بحوالي شهر) وبرئاسة د/هشام قنديل ،وتكونت الو ازرة من  34وزي ار ،وفيما يتعلق بالنتماء الحزبي
فكان كالتالي :خمس و ازرات للحرية والعدالة ،واحدة للوسط ،وواحدة للنهضة في مقابل  27وزير

مستقل.
وقد طرأت على حكومة قنديل تعديلين ،األول تم عقب إقرار الدستور وشمل عشر و ازرات:

الداخلية ،المالية ،الطيران المدني ،التجارة الداخلية ،التنمية المحلية ،الشئون النيابية ،الكهرباء،
التصالت والنقل والبيئة.
بينما كانت محصلة التعديالت الو ازرية الثانية هي  9و ازرات شملت :العدل ،الشئون
النيابية ،البترول والثروة المعدنية ،المالية ،التخطيط والتعاون الدولي ،الستثمار ،اآلثار ،الزراعة،

والثقافة.

وفيما يتعلق بردود األفعال حول هذه التعديالت فالسمة الرئيسية لها كانت التشكيك في
مدى جدواها ،خاصة وأن مطالب القوى السياسية كانت تنادي بتغير رئيس الوزراء وهو ما لم
يحدث ،هذا بجانب انتقاد عدم وجود تمثيل للقوى السياسية ،وانتقاد تعيين أشخاص يحسبون كرموز

للنظام السابق ،إضافة إلى تصعيد في بعض األحيان ،حيث صعد المثقفين احتجاجهم إلى درجة

العتصام لرفض الوزير الجديد (سرحان.)2012 ،

وبالنسبة لحركة المحافظين :فقد شهدت السنة األولى حركتين لتغيير المحافظين ،األولى
في سبتمبر  2012وشملت عشر محافظات هي :القاهرة ،السويس ،المنيا ،سوهاج ،أسيوط ،البحر
األحمر ،كفر الشيخ ،المنوفية ،اإلسكندرية ،شمال سيناء .وفيما يتعلق بالنتماء السياسي
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لمحافظين الحركة األولى فكان كالتالي :خمسة محافظين من حزب الحرية والعدالة أي ما يعادل

 ،%50وثالثة محافظين من ذوي الخلفية العسكرية ،واثنين من أصحاب الخلفية المدنية.

أما الحركة الثانية فتمت في يونيو  2013وتضمنت  17محافظة :اإلسكندرية ،بورسعيد،

اإلسماعيلية ،مطروح ،الفيوم ،بني سويف ،قنا ،األقصر ،أسوان ،البحر األحمر ،البحيرة ،القليوبية،
المنوفية والدقهلية ،وفيما يتعلق بالنتماء السياسي والحزبي :فشملت الحركة  7محافظين من

اإلخوان ،واحدا من الجماعة اإلسالمية هو محافظ األقصر الجديد ،وستة من ذوي الخلفية
العسكرية وثالثة من المستقلين .وقد قوبلت الحركة الثانية للمحافظين برفض مجتمعي وصل إلى

درجة العتصام واغالق المحافظات لمنع المحافظين من دخولها ،وكان العتراض األكبر على
محافظ األقصر والذي ينتمي للجماعة اإلسالمية ،حيث لم يقابل برفض مجتمعي فقط ،بل امتد
األمر لتلويح وزير السياحة بالستقالة إذا ما استمر المحافظ في منصبه ،وهو ما دفع األخير

لالستقالة.

ونظ ار لطبيعة العالقة بين الرئيس ومجلس الوزراء والمحافظين (باعتبار أنهم مسؤولون

أمامه) فقد اتسمت العالقة بينهم بنوع من التوافق ،ولكن يالحظ أن تشكيل الو ازرة والمحافظين في

كال المرتين قد قوبل بانتقادات لعدم إشراك باقي القوى السياسية فيها ،كما انتقدت القوى السياسية
إبقاء الرئيس لرئيس الوزراء على الرغم من مطالبهم بتغييره.
-5العالقة مع مؤسسة الرئاسة:

عقب تولي الرئيس مرسي للسلطة ،أعلن عن تشكيل فريق رئاسي وذلك لدعم المؤسساتية

والخروج بق اررات أكثر كفاءة ،وقد تشكل الفريق الرئاسي كالتالي:

الرئيس محمد مرسي ،وأربعة مساعدين ،وسبعة عشر مستشا اَر ،ونجد أن نسبة المنتمين لإلخوان

المسلمين قد مثلت  %30من الفريق مقابل  %22ذوي ميول للتيار اإلسالمي و %13ينتمون
للتيار السلفي و %35مستقلين ومن المالحظ وجود سيطرة للتيار اإلسالمي على الفريق حيث بلغ

نسبة المنتمين للتيار اإلسالمي  ،65%أي أن الفريق كله  21عضوا ( 4مساعدين و17

مستشار) استقال منهم  11وهو ما يتجاوز نصف الفريق لألسباب التالية (األبيض وآخرون،
:)219 ،2012

 إصدار اإلعالن الدستوري في  21نوفمبر دونما مشاورة الفريق ،حيث استقال 7مستشارين ومساعد للرئيس.

 إعفاء المستشار خالد علم الدين من منصبه وعلى إثر هذا استقال باسم الزرقا (وكالهماينتمي لحزب النور).
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 استقالة عصام العريان لمنع التضارب بين منصبه كعضو في الفريق وعضو في الشورى. -استقالة المستشار محمد فؤاد جاد اهلل لرفضه غياب التوافق واإلبقاء على حكومة قنديل.

يتضح من السابق أن عالقة الرئيس بفريقه قد غلب عليها التوتر ،وقد عبر عن ذلك وجود تسع

استقالت نتيجة لالعتراض على طريقة صنع القرار وادارة الدولة ،خاصة في ظل غياب وظائف
محددة للفريق وهو ما دفع البعض لوصفه بأنه فريق شكلي.
-6العالقة مع األحزاب:
اتسمت العالقة مع األحزاب بالنقسام ما بين عالقة جيدة وعالقة مضطربة ،فمعظم

األحزاب اإلسالمية ربطتها عالقات جيدة مع الرئيس مرسي في فترة حكمه ،كذلك بعض األحزاب
القديمة كانت تربطها عالقة متزنة مع الرئيس مرسي ،أما الحركات الحتجاجية الشبابية مثل

حركة كفاية وحركة  6إبريل وغيرها ،إلى جانب األحزاب العلمانية والليبرالية فقد اتسمت العالقة

بينهم وبين الرئيس مرسي بعدم وجود الثقة وتبادل المنفعة ،وذلك اعتراضا على سياسة مرسي في

إدارة الدولة وعلى محاولت اختراق اإلخوان لمعظم األحزاب والحركات والقوى السياسية ،واحتجاج ا
على انتهاك كثير من الحقوق والحريات (علي. )89 ،2012 ،

ثانيا :الحقوق والحريات في عهد مرسي:
يحتل ملف الحقوق والحريات أهمية تنبع من أنه مؤشر هام على التحول الديمقراطي هذا
من ناحية ،ومن ناحية أخرى كانت قضية الحقوق والحريات إحدى القضايا الرئيسية التي فجرت

الحراك المصري في  25من يناير .وقد شهد هذا الملف عدداَ من التطورات خالل السنة الولى
للرئيس يمكن إيجاز أبرزها في التالي:

-1حق التجمع السلمي:
يمكن تناول حق التجمع على مستويين األول يتعلق بالحتجاجات على أرض الواقع،

والثاني يتعلق بالمستوى القانوني أو التشريعي.

فعلى مستوى األداء الحتجاجي للشارع المصري؛ شهد الشارع المصري حالة من
الحتجاجات التي تنوعت ما بين:
المظاهرات المليونية :حيث شهدت المدن المصرية خالل السنة األولى للرئيس ما يقارب 36
دعوة إلى مظاهرة مليونية (مؤيدة ومعارضة) ،وقد بلغت المليونيات المعارضة للنظام السياسي
حوالي  23مليونية تنوعت موضوعاتها ما بين المطالبة بإسقاط الرئيس ورفض أخونة الدولة،
والعتراض على السياسات القائمة ،ورفض الدستور ..الخ.

96

في مقابل  13مليونية مؤيدة تمت الدعوة لها وتنوعت موضوعاتها ما بين دعم الرئيس،

المطالبة بتطهير أجهزة الدولة ،ونصرة القدس ودعم سوريا (تقرير المنظمة المصرية لحقوق
اإلنسان.)32 ،2013 ،
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الدعوات للمليونيات إل أن المالحظ أن كلمة مليونية قد فقدت
معناها وقدرتها على الحشد ،فبعض التظاهرات المليونية لم تزد عن بضعة ألف هذا ويالحظ

أيضا ارتباط العنف بالمظاهرات ،حيث انتهت بعض المظاهرات إلى أعمال عنف واشتباكات
سواء مع قوات الشرطة أو مجهولين ،وهو ما ترتب عليه سقوط مصابين وقتلى في بعض

األحيان ،كما يالحظ ان مليونيات التيار اإلسالمي قد اتسمت بالتنظيم والقدرة على الحشد مقارنة

بنظيرتها من القوى المدنية.

االحتجاجات الفئوية :شهد العام األول من حكم الرئيس مرسي ارتفاع مظاهر
الحتجاجات الفئوية والتي تعود أسبابها إلى :المطالبة بتوفير فرصة ومناخ مالئم للعمل ،المطالبة

بتغيير القيادات ،توفير الخدمات والمرافق وضبط السوق ،وكفالة الحقوق والحريات المدنية

والسياسية.

ومن أبرز المظاهرات الفئوية إضراب األطباء للمطالبة بتأمين المستشفيات ،واعتصام

المدرسين للمطالبة بتحسين أحوالهم ،واضراب سائقي الميكروباص للمطالبة برفع تحصيل "الكارتة"
المفروضة عليهم في المواقف ،وتجمعات ووقفات ألئمة األوقاف لرفض أخونة الو ازرة.
وعلى مستوى التشريع؛ فيمكن اإلشارة في ذلك إلى موافقة مجلس الشورى بصورة مبدئية
على مشروع قانون "تنظيم التظاهر" المقدم من الحكومة والذي يشترط تقديم إخطار كتابي قبل

المظاهرة بثالث أيام على األقل ،واعطاء قوات الشرطة الحق في تفريق المظاهرة حال مخالفة
الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .وقد أثار هذا القانون تحفظ عدد من القوى

السياسية التي رأت في هذا القانون محاولة لتفويض هذا الحق.

وفيما يتعلق بتعامل الرئاسة والحكومة مع حق التجمع السلمي ،فقد اتسم بتفضيل المعالجة

األمنية لألمور وهو أمر طبيعي نظ ار ألن الشرطة هي المسئولة عن ضبط عمليات التظاهر ولكن
توتر العالقة بين الشرطة والشعب أدى لنتقال األمور إلى مسارات مختلفة حيث تحولت من

تظاهرات سلمية في العديد من األحيان إلى سلسلة غير منتهية من الشتباكات بين الجانبين.
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-2حرية الرأي والتعبير:
تعتبر حرية الرأي والتعبير واحدة من أهم الحقوق التي أكدت عليها المواثيق الدولية

لحقوق اإلنسان .وقد شهدت مصر خالل العام األول من حكم الرئيس مرسي عددا من األحداث

التي من شأنها المساس بحرية الرأي والتعبير تمثل أبرزها فيما يلي:

إزالة الجرافيتي (فن الشارع) :حيث قامت األجهزة الحكومية (سبتمبر  )2012بإزالة الرسومات
الفنية على جدران الجامعة األمريكية وشارع محمد محمود ،إضافة إلى ميدان التحرير فيما عرف
بحمالت تجميل الميدان ،وقد أثار ذلك موجة غضب كبيرة لدى شباب الثورة الذين اعتبروا ذلك
بمثابة طمس لذاكرة الثورة.

مالحقة اإلعالميين والصحفيين :يمكن القول بأن تهمة "إهانة الرئيس" و"نشر األكاذيب" وازدراء
األديان" كانت بمثابة التهم الشائعة التي وجهت إلى الصحفيين واإلعالميين ،ويعد كالا من إبراهيم

عيسى ،وباسم يوسف ،وتوفيق عكاشة ،وهالة فهمي ،واسالم عفيفي من أبرز من تم توجيه

اتهامات ومالحقات إليهم خالل اآلونة األخيرة".

مالحقة النشطاء :اشتملت الفترة محل الرصد على مالحقات للنشطاء السياسيين وبلغ إجمالي

القضايا –بحسب التقرير القانوني األول عن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون-التي أحيل
فيها نشطاء إلى القضاء المدني  38قضية تضم  319متهم ا ،إضافة إلى  9قضايا أمام القضاء

العسكري أحيل خاللها  52ناشط ا خالل عشر أشهر من حكم الرئيس مرسي.

حرية الفن واإلبداع :آثار فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية تخوف كثير من الفنانين
والمبدعين من تقويض حرية الفن واإلبداع أثناء حكم الرئيس ،خاصة مع صدور تصريحات من

بعض المنتمين للتيار اإلسالمي تسيء لفنانين مثل إلهام شاهين.
-3حرية االعتقاد:

شهدت مصر خالل العام األول للرئيس مرسي بعض األحداث والمناوشات بين األقباط
والمسلمين من ناحية وبين سنة وشيعة من ناحية أخرى في بعض محافظات الجمهورية ،وعلى
الرغم من أن سبب بعض هذه المناوشات قد يعود ألسباب بسيطة إل أن بطء التدخل في حل

األزمة أدى لتعقيدها وتصويرها على أنها أحداث طائفية ،وفيما يلي عرض ألهم هذه األحداث

(سرحان:)2012 ،
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-أزمة دهشور :بدأت األزمة بسبب حرق مكوجي مسيحي قميص شاب مسلم ،وتفاقمت الزمة

لشتباكات ترتب عليها قتل مواطن مسلم بالمولوتوف بينما كان يسير في طريق الشتباكات،

األمر الذي أدى إلى طلب القصاص والرغبة في قتل مواطن مسيحي في المقابل.
أزمة أقباط رفح :ظهرت مشكلة األسر القبطية في رفح فور تعرض هذه األسر لتهديدات بالقتلطالتها من جانب الجماعات التكفيرية التي طالبتهم بالرحيل وترك بيوتهم خالل  48ساعة من

تلقيهم ذلك التهديد .وقد أصدرت الرئاسة بيانا تطالب فيه بتوفير مزيد من الحماية للمواطنين

واعادة األسر المهجرة.

-أحداث الخصوص والكاتدرائية :وقد خلفت ورائها حوالي ثمان قتلى إضافة إلى عدد من

المصابين ،وتعود أسباب هذه الزمة إلى قيام طفلين برسم رمز النازية على أحد المعاهد الدينية

في الخصوص.
أحداث أبو النمرس :أحداث قامت بين شيعة وسنة أسفرت عن قتل أربعة مواطنين ينتمون إلىالطائفة الشيعية منهم الزعيم الروحي للشيعة في مصر حسن شحاته ،وقد أصدرت الرئاسة بيان

يدين هذا الحادث.
ويالحظ على تعامل الحكومة والرئاسة مع هذه األحداث التالي (سامح:)2013 ،
تصدير الحل األمني في البداية ،ونتيجة لتوتر العالقة بين الشرطة والشعب من جهة وتكاسلالشرطة وتأخر تدخلها من جهة أخرى ،تطورت بعض هذه األحداث وتعقدت وأوضح مثال أحداث

الكاتدرائية التي شهدت أعمال عنف بين مجهولين ومن بداخل الكاتدرائية على مرأى الشرطة التي
وصفت بالحاضر الغائب.
إصدار الرئاسة لبيانات تدين الحادث وترفض أي محاولت لشق صف الوطن ،وعلى الرغم منإعالن الرئاسة وفي بعض األحيان على لسان الرئيس إجراء تحقيقات فورية واعالنها على الرأي
العام إل أن تأخر نتائج التحقيقات ومعاقبة الجناة كان سبب في وقوع أحداث مشابهة (وربما يعود

ذلك لصعوبة تحديد الجناة في حالة الشتباكات الجماعية).

-عدم العتماد على حلول تساعد على نزع فتيل األزمات المتجذرة وهو ما قد يمنع تكرارها في

المستقبل.
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-4حقوق أخرى:
المرأة :أطلق الرئيس مبادرة "حقوق وحريات المرأة" والتي جاءت عقب انقسام القوى
السياسية حول وثيقة نبذ العنف الصادرة عن المم المتحدة ،وتركزت المبادرة على إجراء الدراسات
وورش العمل حول أوضاع المرأة للوقوف على احتياجاتها.
حقوق العمال :شهدت السنة األولى للرئيس قرابة  29احتجاج عمالي ضد إغالق
المصانع وللمطالبة بفتح الشركات والمصانع المغلقة والمتوقفة .وبالنسبة للقوانين المنظمة للعمال
فجرى مناقشة قانون النقابات المهنية في مجلس الشورى ولكن وجهت انتقادات له من قبل
اتحادات العمال وصلت إلى وصفه بأنه غير دستوري.
وفي تطور سلبي قامت منظمة العمل الدولية بإدراج مصر على القائمة السوداء (ول

تعتبر هذه المرة األولى حيث أدرجت في عام  2008و )2010بسبب قانون النقابات الذي تتعامل
به مصر وعدم احترام العمال (سامح.)2013 ،

ثالثا :أبرز الملفات السياسة العامة للرئيس مرسي:
شهدت السنة األولى للرئيس محمد مرسي عدد من التحديات في الوقود ،الكهرباء والخبز،
وذلك نظ ار لألهمية القصوى التي تمثلها هذه الملفات لرتباطها بالحياة اليومية للمواطن وهو ما
دفع الحكومة لوضعها على سلم أولوياتها لمعالجتها والرتقاء بها.

أ-الوقود :شهدت السنة األولى للرئيس مرسي تكرار أزمات الوقود بصفة مستمرة في جميع أنحاء
الجمهورية ،ويعود السبب الرئيس لهذه األزمة إلى وجود فجوة ما بين المطلوب والمعروض ،وقد

نتجت هذه الفجوة عن نقص سيولة النقد األجنبي الالزم لشراء المشتقات البترولية وخاصة السولر
(حيث أن المنتج المحلي ل يغطي الستهالك) ،استمرار ظاهرة السوق السوداء وتهريب الوقود

إليها وهو ما يرتبط بضعف األمن.
وبالنسبة لجهود حل األزمة فقد تمثلت في :زيادة الحمالت األمنية لضبط المهربين ومنع
تهريب الوقود للسوق السوداء ،التحرك الخارجي لستيراد المواد البترولية بتسهيالت ائتمانية من
بعض الدول مثل ليبيا أو العراق أو الحصول على معونات لتعويض نقص المواد البترولية بحيث

تتحول المصانع لستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي (السلمي وآخرون.)32 ،2013 ،

كما اتجهت الحكومة إلى ترشيد الدعم عبر تطبيق نظام الكوبونات  /الكروت الذكية

لتوزيع البنزين والسولر بما يمنع تهريبه ويرشد استخدامه ،وتعديل شرائح استهالك الغاز الطبيعي
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للمنازل لتصبح شريحتين بدلا من  3شرائح مع رفع سعر الشريحة الثانية بواقع  20قرش ا للمتر

مكعب عن السعر القديم ،واشتمل التعديل األخير على تثبيت سعر الشريحة األولى لتظل 10

قروش لستهالك أقل من  30مت ار مكعبا شهريا ،فيما ارتفع السعر إلى  50قرشا للشريحة الثانية
لستهالك أكثر من  30مت ار مكعب ا.

وعلى الرغم من الجهود السابقة يالحظ أن التحول نحو استخدام المصادر البديلة للطاقة

ما زال بطيئا ول يتناسب مع حجم األزمة التي تعيشها مصر حاليا في الوقود الحفري ،تبقى
تعهدات و ازرة البترول بتوفير المواد البترولية مشروطة بمدة توافر السيولة من النقد األجنبي لدى

الحكومة ،استمرار عمليات تهريب الوقود للسوق السوداء ،وهو ما يتطلب وجود قوانين رادعة

وتواجد أمني قوي لمواجهتها.

وترى الدراسة أن هذه األزمة مفتعلة حيث أنها حدثت بعد أيام قليلة من حكم مرسي بدأت هذه

األزمة ،حيث يدور حديث أن سبب هذه األزمة أن الوقود يتم تهريبه إلى غزة.

ب-كهرباء :وهي ليست أزمة وليدة الحاضر ولكن تعود جذورها إلى عام  ،2009وتتمثل أبرز
أسباب هذه األزمة في نقص الوقود الالزم لتشغيل المحطات ،ضعف كفاءة بعض المحطات إلى
جانب الحاجة لبناء محطات إضافية لتلبية الحتياجات المتنامية نتيجة الزيادة السكانية

والستثمارات الجديدة.

وقد اشتدت هذه الزمة في اآلونة األخيرة حيث وصل األمر لقطع الكهرباء بمعدل

ساعتين يوميا لتخفيف الحمال بجانب انقطاعها لفترات طويلة وصلت إلى يوم كامل في مدينة
شالتين لعدم وجود وقود لتشغيل المحطة ،وهو ما قوبل بغضب شعبي خاصة بسبب توقيت

النقطاع الذي يأتي في ظل ارتفاع درجات الح اررة وموسوم المتحانات (تقدير موقف ،مركز

الجزيرة للدراسات.)2012 ،

وقد تمثلت أبرز جهود حل األزمة في إطالق دعوات لترشيد الطاقة وتصميم حمالت

توعية لهذا الهدف مع إصدار قرار بإلزام منتجي ومستوردي أجهزة التكييف باستيراد أجهزة ذات

كفاءة عالية وذات استهالك أقل للكهرباء ،اتخاذ الحكومة قرار بغلق المحالت التجارية في العاشرة
مساء وقد تم وقف هذا القرار بعدما قوبل برفض من الغرف التجارية وأصحاب المحالت ،التعاقد
ا
على بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة الكميات المتاحة يوميا من الغاز والسولر بما
يكفي إلدارة المحطات.

تقييم حل األزمة :يالحظ على تعامل الحكومة مع هذه األزمة أنها تتسم بالتركيز على
طرح حلول تسكينيه لألزمة دونما البحث عن حلول جذرية تمنع هذه األزمة في المستقبل ،حيث لم
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تتوسع الدولة في استخدام المصادر البديلة للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتمتع بها

مصر والتي قد تساهم بصورة كبيرة في حل األزمة ،كما أنها لم تتوسع في بناء محطات الطاقة
الالزمة لتوفير الكهرباء المطلوبة (تقدير موقف ،مركز الجزيرة للدراسات.)2012 ،

ج-الخبز :ويعتبر من األزمات الممتدة منذ عهد الرئيس السابق ،وقد شهد ملف الخبز عدد من
الجهود الصالحية خالل السنة األولى للرئيس مرسي كان أبرزها التالي (سعودي ،صحيفة
المصريون 27 ،يونيو :)2014
تطبيق منظومة تحرير الدقيق في عدد من المحافظات خالل الربع األول من عام  ،2013وتقومالمنظومة الجديدة على تسليم جوال الدقيق للمخبز وفق أسعار السوق ،ثم يقوم بصناعته ،على أن

تتحمل الحكومة الدعم المقدم إلى جوال الدقيق بما يضمن بيع بسعر  5قروش باإلضافة إلى تكلفة

التصنيع والتي تحددت بحوالي  80جنيه ا ،بما يحد في النهاية من تهريب الدقيق إلى السوق

السوداء ،وفي شهر مايو  2013أعلنت و ازره التموين والتجارة الداخلية أيض ا تحرير سعر الدقيق

الطباقي أسوة بما تم في الدقيق البلدي.

تطبيق نظام الكوبونات الذكية لصرف الخبز ،وقد طبق في بعض المحافظات مثل الشرقيةوبورسعيد والدقهلية وذلك لحين انتهاء و ازرة التموين من الكروت الذكية للخبز.
تطبيق تجربة فصل النتاج عن التوزيع وذلك بالتعاون مع بعض األحزاب السياسية والجمعياتالخيرية في بعض المحافظات مثل المنوفية واإلسكندرية واألقصر من خالل توصيل الخبز للمنازل
مقابل رسم اشتراك شهري وهو ما يساعد في القضاء على طوابير الخبز وضمان جودة الرغيف.

تقييم جهود اإلصالح :ساهمت الجهود السابقة في تحقيق العديد من اإليجابيات في حل
أزمة الخبز إل أن المالحظ أنها مازالت في طور التجربة ولم تطبق على كافة محافظات
الجمهورية ،وهو ما يفتح الباب أمام دراسة التجربة والستفادة من أخطائها قبل تعميمها .خاصة
وأن بعض المخابز التي انضمت للمنظومة ل تزال تنتج رغيف غير مطابق لمواصفات الجودة

والوزن المطلوب هذا بجانب وجود اعتراضات من أصحاب بعض المخابز على منظومة الكروت

الذكية (سعودي.)2014 ،

رابعا :العدالة االنتقالية:
فقد شهدت اتباع إجراءات جديدة مثل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولجنة لسترداد
األموال المنهوبة ،هذا بجانب قانون حماية الثورة والذي يهدف إلعادة المحاكمات في تهم قتل
المتظاهرين من ناحية ومن ناحية أخرى إقرار معاشات استثنائية للمصابين.
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وقد شهدت السنة األولى للرئيس حوالي  44خطاب ا وكلمة تنوعت ما بين كلمات سياسية

وكلمات موجهة لفئات من الشعب أثناء مشاركة الرئيس في مناسبات مثل عيد العمال ،عيد العلم

والمهندس...الخ ،وقد أوجد مرسي عدد من اآلليات للتواصل مع الشعب أبرزها :ديوان المظالم،

وبرنامج الشعب يسأل ومبادرة اسأل الرئيس على تويتر .كما انتهج الرئيس عدد من الخطوات

لتصحيح المسار أبرزها لجنة لمراجعة الدستور ،ولجنة لمراجعة ق اررات الرئيس وأخي ار مجلس

العدالة والمساواة الذي يهدف لمواجهة العنف الطائفي (السيد ،وتوفيق.)28 ،2012 ،

خامسا :محاوالت تصحيح المسار:
كان نتيجة لألزمات المتكررة التي شهدتها الساحة السياسية أن قامت مؤسسة الرئاسة
والحكومة بإتباع عدد من الخطوات التي تهدف إلى تصحيح المسار الداخلي وتساعد على تحقيق
قدر من التوافق ولم الشمل ومن أبرز هذه المحاولت التالي:
الهيئة الستشارية القانونية لمراجعة الق اررات الرئاسية (السيد ،وتوفيق:)42-38 ،2012 ،الهدف من تشكيلها :تجنب التراجع واألخطاء المتكررة التي شابت الكثير من الق اررات
التي صدرت عن مؤسسة الرئاسة والتي تسببت في وضعها في مواقف محرجة نظ ار لتعارضها مع
أحكام ونصوص الدستور والقانون التي صدرت عن مؤسسة الرئاسة من ناحية ،والتي كادت أن
توقع مؤسسة الرئاسة في صدام وشيك مع غيرها من مؤسسات الدولة من ناحية أخرى ،وتتكون

اللجنة من  16عضو ويترأسها الرئيس وتضم أساتذة الجامعة والمحامين وأعضاء الهيئات
القضائية بعضهم على المعاش والبعض اآلخر ل يزالون أعضاء في الهيئات القضائية ،وتختص

بدراسة ومراجعة كل ما يحال إليها من ق اررات وقوانين واجراءات من قبل الدكتور مرسي للنظر
فيها من الناحية القانونية والدستورية ،بحيث يبتون برأيهم فيها لتعود للرئيس مرة أخرى.
لجنة مراجعة الدستور:الهدف من تشكيلها :تفادي األزمات التي تسبب فيها الصياغة الركيكة التي جاءت عليها

بعض مواد ونصوص الدستور الجديد ،على غرار أزمة هيئة كبار العلماء وقانون الصكوك ،وقرار
المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون النتخابات ،وحسم الجدل والخالف حول عدد من مواد
الدستور والتي يتراوح عددها بين  10و 15مادة بهدف إحداث التوافق بين القوى السياسية حيث

تتولى هذه اللجنة مراجعة المواد المثيرة للجدل وتقديم اقتراحات بشأنها .وتتشكل اللجنة بحسب ما

أعلن رئيس الوزراء من جمع من الفقهاء الدستوريين والخبراء القانونيين.

ردود األفعال :أثار تشكيلها العديد من انتقادات القوى السياسية المعارضة جري ا على أن

تشكيلها على نحو جدي يفترض أن يتوافر فيه شرطين األول هو حيادية هذه اللجنة ،وأن تكون
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محل إجماع للقوى السياسية ،والثاني التأكيد على ضرورة اللتزام القاطع أمام الرأي العام بما
تنتهي إليه هذه اللجنة من نتائج وأن تلزم كافة األحزاب الموقعة أعضاءها في البرلمان القادم

بإقرار هذه التعديالت.
المجلس الوطني للعدالة والمساواة:الهدف من تشكيله :مجابهة حالت النزاع الطائفي التي شهدها المجتمع المصري في
اآلونة األخيرة على غرار فتنة الخصوص والعتداء على الكاتدرائية .ويتكون المجلس من 25

عضوا من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والعطاء في
مجالت عمل المجلس حسب ما أعلن رئيس الوزراء ومدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة للتجديد،

ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيس ا ونائب ا للرئيس.
ردود األفعال :تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول إعادة تشكيل المجلس الوطني
للعدالة والمساواة فبينما رحبت بعض تيارات اإلسالم السياسي بقرار الرئيس معتبرة إياها مبادرة
جيدة لحتواء األزمات الطائفية ،رأت بعض القوى السياسية األخرى أن قرار إعادة تشكيل المجلس

عديم القيمة ،ذلك أن هناك مجالس موجودة بالفعل تضطلع بهذا الدور مثل بيت العائلة الذي يضم
األزهر والكنيسة وعقالء األمة ،والمجلس القومي لحقوق اإلنسان مؤكدة على أن الحل يكمن في

تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال الوحدة الوطنية ،في

حين اعتبرت حركات وقوى أخرى أن الهدف منها امتصاص الغضب وايجاد مخرج من الحداث
الدموية التي تشهدها البالد.
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المبحث الثاني

أثر حكم الرئيس محمد مرسي على األوضاع االجتماعية واالقتصادية
أوالا :األوضاع االجتماعية:
شهدت المنظومة الجتماعية كثي ار من التفسخ والنقسامات بعد حراك  25يناير ،حيث

انقسم الشارع المصري بعد صعود مرسي إلى الحكم ما بين مؤيد ومناهض لحكه ،وظهر ذلك في
المشاحنات والضطرابات اليومية بين الطرفين إما بشكل جماعي أو بشكل فردي ،وعزز حالة
النقسام تلك سلوك اإلخوان المسلمين تجاه باقي األحزاب السياسية والحركات الحتجاجية

المناهضة لحكم مرسي ،حيث رفضت تقديم تنازلت ،وانما تمسكت بحجمها التصويتي في

البرلمان ،ولم تعتزم غيرها من الجهات المحلية المنافسة أو الجهات العلمانية والليبرالية التي قام
بها اإلخوان بتكفيرهم ونبذهم عبر اإلعالم أو الخطب في المساجد ،أو أي محفل آخر ،وهذا

ينطبق أيض ا على أقباط مصر الذين قوبلوا بكثير من الكره والعداء من قبل اإلخوان المسلمين

والتيارات اإلسالمية عموم ا ،حتى وصل األمر إلى العتداء المباشر إما بالضرب أو الخطف أو

الحرق ،وغيرها من الوسائل التي اتبعها اإلسالميون بحق األقباط المصريين.

هذا كله انعكس بدورة على الحياة الجتماعية مخلف ا العديد من المشكالت الجتماعية في

الحي الواحد والمؤسسة الواحدة ،ولم يقتصر األمر على معاداة اإلخوان لألقباط والعلمانيين

والليبراليين فقط ،بل دارت بينهم وبين األزهر الشريف الكثير من المعارك اإلعالمية ،وبان واضح ا

أنهم يطلقون فتاوى بعيدة عن رؤية مشيخة األزهر للحياة العامة في مصر ،حتى بات جليا أن
األزهر الشريف يناهض حكم مرسي ويدعو إلى ضرورة التخلص من حكم اإلخوان.

حسب تقرير لمنظمة فريدوم هاوس "بيت الحرية" المعنية بمراقبة مستويات الديمقراطية

حول العالم ،والتي أشارت من خالل تقرير أصدرته تحت عنوان "دول في مفترق الطرق" إلى أن
مصر لم تحرز سوى تقدم بسيط في مجال الحكم من المعايير األربعة التي يعتمدها التقرير

والمتمثلة في المساءلة وصوت الشعب وفي الحريات المدنية وسيادة القانون وفي محاربة الفساد
والشفافية.
وبالنسبة لمصر حسب التقرير زادت المحاسبة وعال صوت الشعب بعد اإلطاحة بحسني

مبارك ،بينما ظلت اإلجراءات األخرى بال زيادة ول نقصان بالرغم من النتخابات الحرة ،وأن
المجالت المثيرة للقلق كما جاءت بالتقرير شملت القيود على وسائل اإلعالم والعداء للمنظمات
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غير الحكومية ومحاولت تقييد النشاط السياسي للمرأة ..ومن ثم خلص التقرير إلى أن "مصر

دولة" غير حرة (عبد الستار.)2013 ،

وما شهده عام كامل من انتهاكات لحقوق وحريات العمال ،كان هناك إخفاق جديد لمحمد

مرسي ،وهو قرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على القائمة السوداء
لقهر العمال ،وذلك في إطار أعمال مؤتمر العمل الدولي رقم  102وبذلك تكون مصر ضمن
أسوأ خمس دول تم إدراجها بالقائمة ،والسبب عدم احترام مصر في خالل حكم مرسي اتفاقاتها

الدولية التي وقعت عليها ،خاصة التفاقيتين رقمي  87و 98الخاصين بالحريات النقابية وحق
العمال في تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات ديمقراطية ومستقلة وهو ما لم يحدث خالل عام حكم

الرئيس مرسي.

واستكمالا لقمع الحريات وضياع الحقوق ،أكدت مجلة "إيكونوميست" )(Economist

البريطانية أن جهاز الشرطة في مصر وبعد مرور أكثر من عامين على ثورة  25يناير أصبح

"أكثر فسادا" من أي وقت مضى ،مشيرة إلى ازدياد حالت اختطاف النشطاء البارزين وتوفى
بعضهم نتيجة تعرضه للضرب والسحل وأن وحشية الشرطة تتراوح ما بين سوء معاملة القاصرين

وقتل المتظاهرين واطالق الرصاص على الرأس ،وأن معظم قضايا انتهاكات الشرطة تنتهي
بالتبرئة أو بأحكام مخففة.
ومن فساد األخالق إلى فساد مؤسسات الدولة ،كشفت هيئة النيابة اإلدارية من خالل

مجمل أعمالها خالل عام  ،2012عن أن حجم الفساد المالي واإلداري بالجهاز الحكومي بعد
عامين من الثورة قد زاد ووصل ألكثر من  116ألف قضية فساد خالل عام  ،2012وأنه بالمعنى

الحسابي لتقرير النيابة فهناك  12قضية فساد كل دقيقة ،من إجمالي قضايا متداولة بالتحقيق
خالل عام  2012حوالي  116055قضية مقابل  70348قضية خالل  2011بزيادة قدرها

 457070قضية .وفي الصدد نفسه ،أكدت منظمة "الشفافية الدولية" وهي المعنية بتتبع الفساد في

العالم ،من خالل أحد التقارير تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد للعام  2012ست مراتب

عن العام  2011وحلت في الترتيب ال  118عالمي ا بين  176دولة بعد أن كانت تحتل الترتيب

ال  112عالمي ا (جاد.)2013 ،

ثانيا :تطور المؤشرات االقتصادية خالل حكم الرئيس مرسي:
ساهم الضعف األمني وغياب الرؤية القتصادية الواضحة ،وحالة الصراع السياسي الدائرة

بين الحكومة والمعارضة ،والنزاعات بين الحكومة والعديد من المستثمرين في استمرار تدهور
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بعض المؤشرات القتصادية ،مع تحسن في بعض المؤشرات األخرى كالتالي (عوض،2014 ،

:)72

مؤشر النمو االقتصادي:
بلغ معدل النمو القتصادي  %2.3خالل التسعة الشهور من العام المالي -2012

 ،2013في مقابل  %1.8خالل التسعة شهور األولى من العام المالي  ،2012-2011وهو ما
يشير إلى ارتفاع معدل النمو ،ولكن دون معدلت األعوام السابقة حيث بلغ  %5.1خالل نفس

الفترة من العام المالي .2010/2009
مؤشرات معامالت القطاع الخارجي:
-

رغم تقلص عجز ميزان المدفوعات خالل الفترة (يوليو –ديسمبر) من العام المالي
 ،2013/2012ليبلغ  552مليون دولر مقارنة بـ  8مليار دولر عجز خالل نفس الفترة من

العام المالي  ،2012/2011فإنه ل يمثل عودة إلى ما قبل أوضاع ثورة يناير حيث حقق
-

ميزان المدفوعات فائضا قدره  2.6مليار دولر خالل نفس الفترة عام .2010/2009

بلغ دخل السياحة خالل الربعين األول والثاني من العام المالي  2013/2012نحو 2.6

مليار دولر و 2.9مليار دولر على التوالي منخفضة عن مستويات العام المالي

 2011/2010من نفس الفترة ،وقد بلغت  3.6مليار دولر و 3.2مليار دولر على

الترتيب.
-

بلغ صافي الستثمار األجنبي المباشر خالل الربعين الول والثاني من العام المالي

 2013-2012نحو  108.1مليون دولر و 193.3مليون دولر على التوالي ،وبذلك لم

تحقق نفس المستويات التي حققها الستثمار األجنبي خالل نفس الفترة من العوام المالية

السابقة (اليماني.)2013 ،
المؤشرات النقدية:
-

بلغ صافي الحتياطات في بداية عهد الرئيس مرسي نحو  15.5مليار دولر ،ثم تقلصت
لتصل  13.6مليار دولر في يناير  ،2013ثم عاودت الرتفاع لتصل إلى  16.039مليار
دولر في مايو  ،2013وذلك بدعم من السندات الحكومية التي تم طرحها في بورصة

ايرلندا نهاية شهر  2013بقيمة  2.7مليار دولر واكتتبت فيها الحكومة القطرية بـ 2.5

-

مليار دولر (اليماني.)2013 ،

انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولر بحوالي  100قرش ا ،فبينما بلغ
 6.033في يونيو  ،2012سجل  6.147في نهاية ديسمبر  ،2012قبل أن تهبط قيمته
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إلى  7جنيهات في نهاية شهر مايو  .2013ويرجع النخفاض الحاد في قيمة الجنيه
نتيجة نقص المعروض من الدولر الذي نجم عن استمرار عجز ميزان المدفوعات

وانخفاض اإليرادات السياحية.
مؤشرات الموازنة العامة:
ارتفع العجز األولي للموازنة العامة (ويقصد به الفرق بين المصروفات واإليرادات العامة)
من ( %1.9أبريل – يوليو) من العام المالي  2012/2011إلى ( %3.9يوليو – أبريل) من

العام المالي  ،2013/2012مرتفعا من  117.8مليار جنيه إلى  183مليار جنية على الترتيب

(عوض.)74 ،2014 ،
مؤشرات الدين العام:

اعتمدت الحكومة في تمويل عجز الموازنة المتزايد في العتماد على القروض الخارجية

باإلضافة إلى إصدار أذون الخزانة ،وتسبب ذلك في ارتفاع الدين الخارجي حتى بلغ  44مليار
دولر وفقا لتصريح هشام رامز في يونيو  .2013وبالنسبة للدين الداخلي فقد ارتفع ليصل إلى
 1.3تريلليون جنية بنهاية مارس  2013مقارنة ب  1.1تريلليون في يونيو .2012
مؤشرات أداء البورصة:
وعلى صعيد أداء البورصة التي تأثرت باألحداث السياسية جلي ا أثناء السنة األولى للرئيس

مرسي  ،فلم تعد إلى نفس مستويات ما قبل الثورة ففي حين بلغ الرأسمال السوقي (في شهر يونيو

 )2012نحو  340مليار جنيه ،سجلت البورصة أعلى قيمة لها في سبتمبر  2012بنحو 406
مليار جنية ثم تهاوت مرة أخرى خالل األشهر التالية لتبلغ في مايو  2013نحو  361مليار جنية

(حنفي.)2013 ،
مؤشر التضخم:

اتسمت معدلت التضخم خالل النصف األول من حكم مرسي بالنخفاض ،فقد سجل أقل
معدل له عام  2012في شهر نوفمبر بنسبة  ،%4.1ومع النصف الثاني من حكمه تضاعف

ليبلغ  % 9في شهر مايو  ،2013ويرجع انخفاض التضخم في النصف األول لستمرار تباطؤ
النمو القتصادي وانخفاض القوى الشرائية ،وتراجع الطلب على السلع ،بينما في النصف الثاني

ارتفع مع استمرار انهيار قيمة الجنيه أمام الدولر ،ومن ثم ارتفاع أسعار السلع المستوردة فضالا
عن ارتفاع أسعار بعض الخدمات ،مثل :الكهرباء والغاز الطبيعي والمواصالت مع اشتداد أزمة

الوقود.
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تطور التصنيف االئتماني لمصر:
مع توتر األحداث السياسية وحالة الصراع السياسي الدائرة في مصر خفضت مؤسسة

موديز التصنيف الئتماني لمصر مرتين خالل عام من حكم مرسي ،ففي  21فبراير 2013
أصبح  B3ثم في  21مارس  2013انخفض ل ( Caa1حنفي.)2013 ،
مؤشر الفقر والبطالة:
مع استمرار تباطؤ معدل النمو القتصادي والذي بلغ  %2.3خالل التسعة الشهور
األولى من السنة المالية  ،2013-2012ارتفع معدل البطالة إلى  %13.2من قوة العمل خالل
الربع األول من عام  ،2013مقارنة بنحو  %12.5خالل الربع الثالث من عام  ،2012وهو ما

ينذر بخطورة بالغة في ظل تزايد أعداد الخريجين سنوي ا ،أما بالنسبة لمعدلت الفقر لم يتسن

الحصول على بيانات حديثة عن الفقر ،فوفق آخر مسح (للدخل واإلنفاق والستهالك) أجراه

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بلغ معدل الفقر نحو  %25.2من إجمالي سكان
مصر عام ( 2011/2010مجلة اقتصادي حر. )2013 ،

ثالث ا :األداء االقتصادي لحكومة مرسي:
 افتقر األداء القتصادي للحكومة خالل الفترة الماضية إلى رؤية وخطة شاملة لتشخيصطبيعة المشاكل القتصادية وتحديد السياسات المناسبة التي من شأنها أن تحد من تدهور

الوضع القتصادي للبالد.

 اعتمدت الحكومة على اللجوء لالقتراض من الخارج ،وتناست التركيز على منظومةتشريعية جديدة تضمن جذب الستثمارات المحلية والعربية واألجنبية ،األمر الذي أدى

بالحكومة إلى إدراج زيادة الضرائب على  50سلعة ضمن برنامجها المقترح لإلصالح
المقدم لصندوق النقد الدولي ،األمر الذي أثار قلق الكثيرين بشأن محدودي الدخل

والفقراء.

 -تراجعت موارد النقد األجنبي –وذلك وفق ا لبيان صدر عن البنك المركزي في يوم السبت

 29ديسمبر -2012والتي تمثلت في األساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو

 %30سنويا .وأرجع البنك ذلك إلى تردي األوضاع األمنية ،وانحسار الستثمارات
الخارجية المباشرة كلي ا خالل العامين الماضيين ،والخروج الكامل لستثمارات األجانب في

أوراق الدين ،وذلك نتيجة لرتفاع المخاطر المحيطة بالقتصاد المصري وتخفيض

التصنيف الئتماني لمصر بنحو  5درجات ،مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من

تحقيق فائض بلغ نحو  1.3مليار دولر أمريكي في نهاية عام  ،2010إلى تحقيق عجز

109

بلغ نحو  21.6مليار دولر على مدى العام ونصف العام الماضي (ورقة سياسات،

.)2013

 سوء إدارة الحتياطي النقدي حيث أن المستوى الحالي من احتياطي النقد األجنبي يمثلالحد األدنى الذي يتعين المحافظة عليه لتلبيه الستخدامات الحتمية والمتمثلة في أعباء

سداد المديونية الخارجية – حفاظ ا على سمعة مصر في األسواق المالية العالمية وتغطية
تكلفة الواردات من السلع الستراتيجية والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية

– تلبية لحتياجات المواطنين المعيشية األساسية اليومية والتحسب لمواجهة أي تحديات

مستقبلية طارئة .فضالا عن ان اتخاذ البنك المركزي خطوة المزاد على سعر الدولر من

أجل حماية الحتياطي من النقد الجنبي جاءت متأخرة حيث كان من األولى أن تُتخذ
مثل هذه اإلجراءات بعد الثورة مباشرة ألنه من البديهي بعد أي ثورة ستكون الخطوة األولى
لرؤوس األموال األجنبية هي الخروج من السوق ،أو حتى أبناء البلد سيكون تصرفهم

تحويل أموالهم للعمالت األجنبية والهروب للخارج (اليوم السابع.)2013/7/21 ،

 -سوء طريقة إدارة الدين المحلي حيث تفاقم بدرجة تزيد عن  %50عام كان عليه مبارك،

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن مبارك قد ترك الدين المحلي وهو حوالي  888مليار جنية

ونحن اآلن على مشارف  1300مليار جنية بسبب سوء اإلدارة وسوء تشخيص المشاكل

القتصادية (اليوم السابع.)2013/7/21 ،

 قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خالل الفترة (يوليو – نوفمبر)  2012ليصل إلى 80.7مليار جنيه أي ما يعادل  4.5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 58.4
مليار جنيه خالل ذات الفترة من العام الماضي ،األمر الذي سيرتفع معه عجز الموازنة

من  135مليار جنيه إلى ما يزيد عن  185مليار جنيه بنهاية السنة المالية ،وهنا يظهر
سوء إدارة حجم العجز في الموازنة العامة (ورقة سياسات.)2013 ،

 الهبوط الكبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولر ،بعد أن وصل سعر الدولرإلى  6.36جنيها ،وهي القيمة األدنى للجنية منذ عشرة أعوام ،والذي أرجعه بعض الخبراء

للنقص الشديد للدولر في السوق ،وذلك لتوقف الموارد الدولرية منذ ثورة  25يناير
والمتمثلة في السياحة والتصدير.
األمر الذي أدى بالبنك المركزي إلى مناشدة كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته

القتصادية ،بالعمل على ترشيد استخدامات النقد األجنبي ،وتشجيع الصناعات الوطنية تغليب ا

للمصالح العلي ا للوطن ،وعدم اللجوء ألي نوع من أنواع المضاربات الذي ستؤثر سلب ا على
القتصاد وتضر بمصالح المواطنين (المشهد.)2013 ،
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لم ينم الفكر القتصادي خالل عام من حكم مرسي عن رؤية واضحة إلدارة القتصاد،

وانما اقتصرت اإلصالحات التي اتخذتها الحكومة على قواعد الحصول على صندوق النقد الدولي
أو بمعنى أدق اتجهت الحكومة إلى توفيق أوضاعها القتصادية وفق شروط الحصول على قرض
صندوق النقد الدولي.

كما أن التشريعات التي أقرتها ،أثارت من الخالفات أكثر من التوافق ،وتعارضت بشكل

صارخ مع قواعد الكفاءة القتصادية ،وعلى صعيد األزمات التي أثيرت خالل الفترة األخيرة ،فإن

معالجتها اقتصرت على منهج غير جذري في حلها مما سيشعلها مستقبالا مرة أخرى ،واتسمت
عملية صناعة القرار القتصادي بالتخبط والعشوائية ،كما افتقدت إلى التواصل مع المتأثرين من

القرار مما أجله ومنع تطبيقه في بعض األحيان.

وكان لستمرار الضعف األمني وحالة الصراع السياسي دور كبير في تدهور مؤشرات

األداء الكلي من ناحية وضعف الثقة وفرص الستمرار في القتصاد المصري من ناحية أخرى

(المشهد.)2013 ،
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المبحث الثالث

السياسة الخارجية لحكومة مرسي
اعتبر صعود الرئيس محمد مرسي – المنتمي للتيار اإلسالمي -إلى سدة الحكم في 30

يونيو  2012بمثابة تدشين لمرحلة جديدة للسياسة الخارجية المصرية تتطلب أولا توجيه رسائل
طمأنة وتعريف بمصر ما بعد الحراك لدول العالم التي باتت تنظر بعين المترقب لسياسة الرئيس

الجديد ،وثاني ا :إعادة رسم السياسة الخارجية بما يتناسب والطموح والتوقعات التي رفعها الشعب

خالل ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي تدور حول تفعيل الدور المصري على الساحات

اإلقليمية والدولية ،مع إعطاء اهتمام للدوائر التي لها مردود على األمن القومي كالدائرة اإلفريقية،
وخلق سياسة مصرية فاعلة يكون عمادها الندية والمصالح المتبادلة وليست التبعية ألي من القوى

والوحدات الدولية.

أوالا :الدول العربية:
تعتبر الدائرة العربية هي دائرة الحركة األولى للسياسة الخارجية المصرية ،انطالقا من:

التقارب الجغرافي المصري مع دول هذه الدائرة ،والقواسم اللغوية والدينية المشتركة التي تجمع
مصر بهذه الدول تحت مظلة األمة العربية ،وسوف يتم الحديث عن مستويين ،مستوى الدول

ومستوى األزمات (كامل ،السياسية الدولية).

 -1على مستوى الدول قام الرئيس مرسي بثالث زيارات خارجية (السعودية-قطر-السودان)،
هذا بجانب زيارات لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لبعض الدول العربية لدعم العالقات

معها ،وتعتبر قطر من أكثر الدول العربية التي شهدت العالقات معها تطو ار وتقارب ا
خاصة ،إذا ما قورنت بما قبل الحراك في حين شهدت العالقات مع دولة اإلمارات تراجعا
وتذبذبا ،كما يالحظ أن الجانب القتصادي هو الغالب على عالقات مصر مع الدول

العربية وذلك يعود لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية.

 -2على مستوى األزمات ،فالواضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية قد اتخذ
مسار جديد ،يغلب عليه مزيد من النشاط لدعم هذه القضية على المستوى الدبلوماسي،
أما األزمة السورية فبالرغم من تطور الموقف المصري ،إذ وصل إلى حد قطع العالقات

مع سوريا ،فقد وجهت النتقادات لسياسة مصر تجاه هذه األزمة ،بداية من الحديث عن
أنها تدور في تلك التصريحات ،وصولا إلى حديث البعض عن عدم جدوى قطع العالقات
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مع سوريا ،بالنظر إلى أن مصر ملتزمة بعدم إقامة عالقات مع سوريا طبق ا لقرار جامعة

الدولة العربية.

 -3على مستوى عالقته بحركة حماس التي تحكم قطاع غزة وتعتبر الفرع الفلسطيني لجماعة

اإلخوان المسلمين ،والتي ينتمي إليها الرئيس مرسي ،سرعان ما استُقبل زعيم حماس خالد
مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق في  20يوليو ،2012وعقب ذلك بستة أيام قام أيض ا
باستقبال رئيس وزراء حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية .وفي  17أيلول/سبتمبر،

استقبل رئيس الوزراء المصري الجديد ،هشام قنديل ،هنية رسميا ،لمناقشة العالقات
القتصادية والسياسية الثنائية.

طلبت حكومة هنية من الرئيس مرسي فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بسيناء،
حرة على الحدود المشتركة كبديل لتجارة األنفاق ،وتوسيع معبر
واقترحت عليه إنشاء منطقة تجارة ّ
رفح للسماح بحرية حركة البضائع واألفراد وابقائه قيد التشغيل على مدار السنة ،والدفع إلضفاء
الطابع الرسمي على الترتيبات التجارية مع مصر (البديل ،)2015،وأصدر الرئيس مرسي

الحاد في السلع ومواد البناء الناجم عن الحصار
تعليماته بتعليق تدمير األنفاق لتخفيف النقص
ّ
اإلسرائيلي لقطاع غزة ،منذ العام  ،2006وأعاد فتح معبر رفح ،الذي أغلقته السلطات المصرية

لبضعة أيام بعد هجوم  5أغسطس .2012كما ُم ِّد َدت ساعات تشغيل المعبر – من سبع ساعات
يوميا إلى عشر – وجرت زيادة عدد موظفي الحدود المصريين ،ما يسمح للمعبر بالتعامل مع عدد

أكبر من المسافرين ،في المقابل طلب من الحركة أن تتعاون في تأمين شبه جزيرة سيناء استنادا

إلى عالقاتها القوية بالفصائل المسلّحة والعشائر المحلية ومعرفتها بها.

ومن جانب أخر آدان الرئيس مرسي الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام ،2012
وأعلن أن بالده لن تترك غزة وحدها ،ووصف الهجمات اإلسرائيلية على القطاع بأنها عدوان سافر
على اإلنسانية .وقام "بسحب السفير المصري لدى إسرائيل ،ثم استدعاء السفير الصهيوني

وابالغه برسالة شديدة اللهجة" ،و هدد إسرائيل بأن أي عدوان على غزة هو عدوان على مصر ،ثم
أرسل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لفك الحصار عن غزة ،وأمر بفتح المعبر بشكل دائم

لستقبال المصابين في المستشفيات المصرية وارسال قوافل طبية للحالت السريعة ،ودعت
لجتماع عاجل لألمم المتحدة ،وآخر لجامعة الدول العربية  ،و أسفرت هذه الخطوات في

غضون  12ساعة عن حضور هيالري كلينتون للقاهرة لالجتماع مع وزير الخارجية محمد كامل
عمرو ،واذاعتهم بيان وقف إطالق النار (نافذة مصر. )2014،

 -4بخصــوص سياســته مــع قطــر مــرت العالقــات بينهمــا بــالكثير مــن الشــد والجــذب خــالل ثــورة
ينــاير ومــا تالهــا ،حيــث اتســمت العالقــات بــين البلــدين قبــل ثــورة ينــاير بالتنــافس السياســي،
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خاصة وأن قطر حاولت انتـزاع دور مصـر اإلقليمـي فـي قضـية فلسـطين وبـالرغم مـن ذلـك

ظلــت العالقــات مســتمرة ووطيــدة بــين البلــدين ،لكــن الخالفــات وصــلت أس ـوأ مراحلهــا أوائــل
عام  ،2009عقب الحرب اإلسرائيلية على غزة ودعم أمير قطر لحركة حماس التي كانت
على عالقة متوترة مع نظام “مبارك”.

مع اندلع ثورة  25يناير ،أعربت قطر عن دعمها للثورة ،وذلك عبر زيارة األمير “حمد

آل خليفة” ،لمصر في مايو  ،2011ووصلت العالقات المصرية القطرية ألقوى مراحلها مع

وصول اإلخوان المسلمين إلى الحكم في مصر ،حيث تبادل قيادات البلدين الزيارات فيما بينهم،

كما دعمت قطر اقتصاد مصر في ذلك الوقت من خالل تقديم  3مليار دولر أثناء عام حكم

“اإلخوان” في شكل ودائع وسندات ،إضافة إلى الستثمارات بمجال الطاقة الكهربائية بقيمة 8
مليارات دولر ،ومصانع للحديد والصلب واستثمارات بحدود  8مليارات جنيه في مجال الطاقة

والغاز بمجمع شرق التفريعة).(aly, 2014, 3

انهارت العالقات بين القاهرة والدوحة ،فجأة بعد ثورة  30يونيو واإلطاحة بالرئيس
المعزول “محمد مرسي” ،حيث استخدمت الدوحة أساليب ضغط سياسية واقتصادية واعالمية
إلجهاض الثورة ،وأطلقت عليها “انقالب عسكري” وهو ما رفضته السياسة الخارجية المصرية.

 -5فيما يتعلق بسوريا فمنذ اليوم األول لتسلمه السلطة وهو يؤكد على ضرورة وقف نزيف

الدم السوري ،لكنه في الفترة األخيرة بدا أكثر وضوحا في موقفه الداعم للثورة السورية
والمطالب برحيل الرئيس السوري بشار األسد .عندما افتتح دورة مجلس وزراء الخارجية

العرب ،وجه حديثه للقيادة السورية قائالا« :اآلن هو وقت التغيير .ول مجال للكبر أو

المزايدة ،ل تستمعوا إلى األصوات التي تغريكم بالبقاء فلن يدوم وجودكم طويالا ،إن لم
تفعلوا فعجلة التاريخ ماضية» .ومن قبلها كانت كلمته األكثر وضوحا في قمة دول عدم

النحياز في طهران(األخبار ،)2012،ثم أعلن الرئيس “مرسي” في منتصف شهر يونيو

من عام  2013عن قطع العالقات الدبلوماسية مع نظام حكم الرئيس السوري “بشار
األسد” ،وفتح سبيل للتعاون مع ما يعرف باسم “الجيش الحر” ،أما مع لبنان منذ أن
وصلت جماعة “اإلخوان”(حزب الحرية والعدالة) إلى السلطة في مصر ،بدأ حزب اهلل

يتعامل بحذر مع تطورات المشهد السياسي المصري ،ل سيما بعد مشهد “استاد القاهرة”

الذي حضن حفل “نصرة سوريا” ،حيث أعلن فيه “مرسي” عن قطع العالقات مع سوريا

بقيادة “بشار األسد” ،حيث كان هذا الموقف بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير

(البديل. )2015،
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ثانيا :الدول األفريقية:
بدأت أهمية القاهرة في القارة السمراء بشكل خاص مع ثورة  23يوليو  ،1952حيث تنبه الرئيس
“جمال عبد الناصر” لضرورة توطيد العالقات المصرية األفريقية ،ل سيما وأن الرئيس عبد

الناصر كان لعبا رئيسيا في استقالل العديد من الدول اإلفريقية وتحريرها من قبضة الستعمار.
عمل حراك يناير على تعزيز أواصر العالقات بين القاهرة وقارتها األم ،خاصة وأن هذه العالقة
تآكلت بشكل سريع خالل السنوات األخيرة في عهد “حسني مبارك” ،ل سيما بعد حادث أديس

أبابا وتعرضه لمحاولة اغتيال هناك عام .1995
مع وصول مرسي للسلطة ،تراجعت عالقات مصر مع بعض الدول األفريقية ،لم ينجح

الحضور المصري في وقف تطور قضية أزمة مياه النيل بل على العكس تطور الوضع لألسوأ،
حيث أعلنت إثيوبيا عزمها تحويل مجرى النيل األزرق ،وشرعت ببناء سد النهضة وصدق برلمانها
على اتفاقية عنتيبي ،كما اتجهت دولة جنوب السودان للموافقة عليه ،وهو ما يضع مصر أمام
تحدي كبير واختبار لمدى قدرتها على إدارة األزمة ووقف هذه التطورات (كامل ،السياسية

الدولية).

وبعد اإلطاحة بحكم” محمد مرسي” علق التحاد األفريقي عضوية القاهرة على أساس أن ما
حدث بمصر انقالبا عسكريا ،وظل األمر كذلك حتى مراجعة التحاد لق ارره والعتراف بأن ما
حدث في القاهرة لم يكن انقالب ا صريح ا ،وعلى إثر ذلك تقرر رفع تعليق عضوية القاهرة في

التحاد األفريقي (البديل.)2015،

يتضح أن هناك حضور مصري في المؤسسات القليمية كان واضح ا ،ذلك الحضور الذي كان
يعد بمثابة فرصة جيدة لمصر للعب دور في بعض المنظمات ،مثل :تجمع الساحل والصحراء

الذي كان قائم باألساس على وجود نظام القذافي.
اقتصرت الزيارات الخارجية للرئيس على ثالث دول هما جنوب أفريقيا وأثيوبيا (في إطار المشاركة
في المؤتمرات) ،وأوغندا التي شارك الرئيس في احتفالتها بعيدها القومي.

ثالثا :الدول اإلسالمية
-

شهد التحرك المصري تجاه الدائرة اإلسالمية تطو ار ملحوظ ا يتضح بالنظر إلى النشاط
الرئاسي ونشاط و ازرة الخارجية عبر السعي للمشاركة في منظمة التعاون اإلسالمي،
ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الدول اإلسالمية ،ولكن على الرغم من ذلك لم

يتمخض عن منظمة التعاون اإلسالمي سوى تصريحات تدين ما يحدث لم تفعل حتى

األن.
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-

شهدت العالقات بين كل من مصر وايران نقله نوعية وهو ما فتح الباب أمام وجود
توقعات بأن تتطور العالقات في المستقبل ،ولكن يالحظ أن هناك قيود حدت من هذه
التوقعات تتمثل في وجود رفض داخلي وخوف من تصدير التشيع ،ووجود توجس من قبل

دول الخليج ألي تقارب بين مصر وايران ،وأخي ار الموقف األمريكي الذي يرى في إيران
تهديدا لمصالحه وإلسرائيل .لذا فإن أي تطور في هذه العالقات ينبغي وأن يأخذ في

-

الحسبان المتغيرات السابقة لتجنب ،اإلضرار بمصالح مصر القومية.

وفيما يتعلق بتركيا فقد شهدت العالقات نوعا من التقدم خاصةا على الجانب القتصادي،

وعلى الجانب السياسي أدى تقارب وجهات النظر حول القضايا اإلقليمية لوجود تعاون

مصري – تركي ،وما تتميز به تركيا هو عدم وجود تخوف داخلي (خاصة وأن التيار

اإلسالمي يرى في تجربتها انتصار للمشروع اإلسالمي) أو خارجي (وذلك لطبيعة

-

التحالفات الجيدة بينها وبين الدول الكبرى) (معهد العربية للدراسات والتدريب.)2012 ،

وعلى مستوى أزمة ميانمار فيالحظ أن الموقف المصري لم يتعدى فلك الدبلوماسية ،وكان
بإمكان مصر أن تستغل رئاستها لمنظمة التعاون اإلسالمي كورقة ضغط قوية لخدمة

القضية الفلسطينية والسورية وأزمة مسلمي الروهينجا بميانمار.

رابع ا :الدول الغربية:
 -لم تشهد هذه الدائرة سوى زيارتين لمرسي لكالا من إيطاليا وألمانيا.

 على الرغم من إعالن التحاد األوروبي تقديم مساعدات لمصر إل أن العالقات معالتحاد شابها التذبذب ،نظ ار لحالة عدم الستقرار السياسي في مصر ،وهو ما دفع
مسئولين من التحاد إلى التصريح بربط المساعدات بمسيرة الديمقراطية.

 -على مستوى الدول يالحظ أن القضية المحورية التي دارت حلولها المناقشات قضية

األموال المهربة ولكن لم تستطع مصر إنجاز ما يذكر في هذا الملف نظ ار لتعقيداته
الداخلية الممثلة في البراءات المستمرة لرموز النظام السابق (فخري.)2013 ،

خامس ا :الواليات المتحدة األمريكية:
شهدت العالقة بين الجانبين عدد من مظاهر التوتر :بدأت بأزمة الفيلم المسيء للرسول

والتي على أثرها اندلعت تظاهرات بجوار السفارة األمريكية ،وحاول بعض المتظاهرين اقتحامها،
واختالف التصريحات الصادرة على صفحة اإلخوان على تويتر ما بين اللغة العربية واإلنجليزية،

وهو ما دفع السفارة األمريكية إلى الرد "بأننا نق أر تصريحاتكم العربية كذلك" ،وكان أبرز رد فعل
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أمريكي على هذه األزمة مناداة بعض نواب الكونجرس بقطع المساعدات عن مصر وهو ما أثار

حفيظة المصريين.

تلي هذه األحداث زيارة الرئيس المصري للوليات المتحدة في إطار المشاركة في الدورة

 67للجمعية العامة وخاللها شارك الرئيس في مبادرة كلينتون التي أكد فيها الرئيس رفض اإلساءة
إلى الرسول واألديان السماوية.
كذلك زيارة وفود أمريكية للقاهرة للقاء مسئولين مصريين ،وأبرزها زيارة جون كيري التي

التقى فيها بعدد من رموز القوى السياسية ،ولقاء رئيس الوزراء هشام قنديل بعضو مجلس الشيوخ
بوب كيسي حيث تضمن اللقاء مناقشة القضايا الداخلية والخارجية ،ولقاء الرئيس محمد مرسي
بالسيناتور "دايامفاينستاين" رئيسة لجنة الستخبارات بمجلس الشيوخ األمريكي حيث بحثا األوضاع

في منطقة الشرق األوسط خاصة فيما يتعلق بالتسوية السلمية (فخري.)،2013/5/8 ،
ويتضح من العرض السابق:
على الرغم من وجود بعض األحداث التي تدل على وجود توتر في العالقة بين الجانبين

على غرار عدم توجه الرئيس المصري إلى الوليات المتحدة أو زيارة الرئيس األمريكي إلى مصر
خالل هذه الفترة (على الرغم من زيارة الرئيس المصري لكالا من الصين وبعدها روسيا وكذلك

إيران) ،إل أن هذه المظاهر تعد بمثابة توتر مؤقت خاصة وأن العالقات بين الوليات المتحدة
ومصر ذات بعد استراتيجي وتاريخي هام.

سادسا :إسرائيل:
من الصعب استعراض العالقات المصرية اإلسرائيلية بمعزل عن الوليات المتحدة ،إذ
لطالما اعتبرت الوليات المتحدة هي الضلع الثالث في هذه العالقات ،لما تمثله إسرائيل من أهمية

لدى الوليات المتحدة ،وخالل فترة مرسي شهدت العالقة مع إسرائيل تذبذب وردود فعل متبادلة

بين الجانبين كان لمعظمها تأثير على الرأي العام الداخلي نظ ار لحساسية العالقة مع إس ارئيل وهو

ما يمكن توضيحه في التالي( :يوسف)2013/2/23 ،

 بدأ الرئيس حكمه متجنبا الحديث عن إسرائيل وقد تزامن هذا مع دعم القضية الفلسطينيةوانتقاد للعدوان اإلسرائيلي على غزة مع اتخاذ خطوات مثل زيارة رئيس الوزراء للقطاع

وسحب السفير المصري واستدعاء السفير اإلسرائيلي بالقاهرة.

 تسريب الخطاب الخاص باعتماد السفراء والذي غلبت عليه استخدام عبارات بروتوكوليةمن قبيل عزيزي وصديقي وهو ما أثار الرأي العام المصري ،ولكن صرحت الخارجية

المصرية أنه خطاب بروتوكولي يبعث لجميع الدول.
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 تصريحات إلحدى قيادات اإلخوان عن عودة يهود مصر ،إلفساح المجال أمامالفلسطينيين ،وهو ما أدى إلى تعالي بعض األصوات اليهودية مطالبة بتعويضات.

 ذيوع فيديو للرئيس مرسي يصف فيه اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير وهو ما أثار ردةفعل سلبية داخل إسرائيل والوليات المتحدة التي اعتبرته معادي ا للسامية ،وكان رد فعل

الرئاسة بأن الفيديو قديم وقد اقتطع من سياقه.

 هذا بجانب وجود تصريحات إسرائيلية تطالب بضبط الحدود مع مصر ،وفرض األمن فيسيناء لمنع إطالق الصواريخ تجاهها خاصة في ظل وجود مطالب داخلية مصرية بتعديل
كامب ديفيد.
تعتبر العالقات مع إسرائيل من أشد العالقات حساسية ،وقد زادت هذه الحساسية مع
صعود تيار إسالمي للحكم ،ولكن على الرغم من ذلك فقد شهدت العالقات بين الجانبين نوع من

الهدوء ،على الرغم مما شهدته خالل السنة من أحداث عابرة ،حيث لم يتخذ أي طرف رد فعل له
تأثير على مجرى األمور مثل تعديل كامب ديفيد أو التصعيد تجاه األخر.

سابع ا :الدول اآلسيوية:
 شهدت هذه الدائرة أربع زيارات للرئيس لكالا من الصين والهند وباكستان وروسيا وهومؤشر إيجابي يدل على اهتمام مصر بهذه الدائرة ويعكس رغبة مصر في إقامة عالقات

مع القوى الدولية المختلفة كالصين وروسيا والهند بما قد يساهم في دعم الدور المصري.

 غلب الطابع القتصادي على زيارات المسئولين المصريين لدول هذه الدائرة وهو ما يمكنتفسيره على ضوء الرغبة في الستفادة من تجاربها في التنمية.

 تطرقت زيارته كالا من الصين وروسيا إلى الحديث عن األزمة السورية وكال الدولتين منأكثر الدول الداعمة لنظام بشار ،وعلى الرغم من أن أحد أهداف هذه الزيارات تمثل في

جعل هذه الدول أطراف ا لحل األزمة ،إل أنه أخذ على الرئيس المصري عدم التأكيد على
الموقف المصري الداعم للثورة بل تطرق الرئيس في حديثه بروسيا عن تفهم مصر

للموقف الروسي من األزمة ،ما أعطى انطباعا بتناقض الموقف المصري (فرشح،
.)102 ،2012

النتائج التي ترتبت على زيارة مرسي للدائرة األسيوية:
 -بالنسبة لزيارة باكستان :فهي تمثل انطالقة جديدة للعالقات بين مصر وباكستان في

أعقاب حراك  25يناير ،ومن أهداف الزيارة الستفادة عسكري ا من التكنولوجيا الباكستانية،
خاصة أن مصر بحاجة ماسة إلى التكنولوجيا العسكرية الحديثة ،عالوة على أن باكستان
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تعد من أكثر الدول الحليفة ألمريكا في آسيا ،وقدمت ألمريكا الكثير من التسهيالت لوجود

قواعد عسكرية أمريكية في جنوب شرق آسيا(الجورنال.)2013،

 تم التوقيع بين الطرفين على خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالت الترويجالمتوسطة ،والخدمات البريدية ،والمالحة
لالستثمار ،وتنمية المشروعات الصغيرة و ُ
التجارية ،واإلعالم ،باإلضافة إلى البرنامج التنفيذي الثالث لتفاق التعاون العلمي

-

والتكنولوجي بينهما.

وبخصوص الهند أعطت الزيارة دفعة قوية للعالقات الثنائية بين البلدين في شتى

المجالت السياسية ،القتصادية ،العسكرية والتكنولوجية ،بما يتفق وعالقات الصداقة

والتعاون التي تربط البلدين والشعبين .وتم التفاق على الرتقاء بتلك العالقات بحيث
المشاركة الستراتيجية ،وتعزيز حجم التبادل التجاري ،والذي شهد نموا
لمستوى ُ
تصل ُ
ملحوظ ا خالل العامين الماضيين ،حيث بلغ ما يقرب من ( 5.4مليار دولر أمريكي)،
بزيادة قدرها (2.5مليار دولر) خالل ( 2013نافذة مصر.)2013،

 تم خالل الزيارة أيضا استعراض العديد من القضايا ،وفي ُمقدمتها القضية الفلسطينية،حيث أكدت على ضرورة العمل وتنسيق الجهود بين البلدين على المستوى الثنائي،
ومتعدد األطراف من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته
ُ
المستقلة ،وبخصوص األزمة السورية ،اتفقا على ضرورة مساندة الجهود التي تستهدف
ُ
سرعة التوصل لتسوية سياسية لألزمة ،والوقف الفوري للعنف واراقة الدماء ،والحفاظ على

وحدة وسالمة األراضي السورية.

تداولت وسائل اإلعالم أهم إنجازات الرئيس مرسي من زيارته لدولة الهند وتمثلت في (أنصار
بور سعيد:)2013،

 إطالق القمر الصناعي المصري إيجيكيوبسات بمنحة هندية كاملة. -توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المعلومات.

 إقامة مركز هندي للتميز في تكنولوجيا المعلومات بجامعة األزهر. -إقامة مشروع للطاقة الشمسية بسيوة.

 الحصول على  24دورة تدريبية للمهندسين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء. -التفاق مع شركة  TATAالهندية -والتي تعد من كبرى الشركات في الهند العاملة في

مجالت توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على إنشاء مصنع

إلنتاج الخاليا الشمسية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية.
 -عقد اتفاقية عسكرية بين مصر والهند لتطوير صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.
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أما بالنسبة لروسيا فتدرس تنفيذ عدة مشروعات أهمها إنشاء خطى مترو األنفاق

الخامس والسادس ،وتطوير مصانع الحديد والصلب ،ومشروعات الطاقة التقليدية والنووية،
ومشروع منخفض القطارة ،فضال عن توقع نمو الصادرات المصرية إلى روسيا خالل السنوات

الخمس المقبلة إلى  421.8مليون دولر ،وكثير من المشروعات المتعددة التي لها إسهام عظيم
في نهضة مصر (أنصار بورسعيد.)2013،
وبخصوص زيارته لتركيا فنتج عنها إطالق مشروع "الجسور الدولية" الذي يهدف لخلق

تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف
تفعيل التعاون الثالثي ،حيث أثمرت عن التفاق على تطـوير الخط المالحي بين الموانئ المصرية

والموانئ التركية وبتسيير  6خطوط مالحية من اإلسكندرية إلى الموانئ اإلفريقية لخدمة مصالح
البلدين (الفاروق .)2013،
أما عن الصين فتضمنت تقديم الصين منحة ل ترد بقيمة تبلغ  450مليون يوان

"الدولر يساوى  6.4يوان" إلقامة مشروعات مشتركة في مجالت البنية التحتية والكهرباء والبيئة،
ومنحة أخرى عبارة عن  300سيارة شرطة لمصر ،إضافة لمذكرة تفاهم لمعالجة المخلفات الصلبة
والتعاون في مجال حماية البيئة ،واتفاقية في مجال التعاون السياحي ،وأخرى في مجال البحوث

الحقلية في الزراعة (الفاروق  .)2013،واتفاقية التعاون عبارة عن قرض ميسر تبلغ قيمته 200
مليون دولر من بنك التنمية الصيني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،باإلضافة مشروع

مصنعا صينيا،
شمال غرب خليج السويس؛ حيث تم إعداد العقد النهائي ،ويتضمن إقامة 150
ا
في مساحة  6كم ،وتبلغ الستثمارات المتوقعة مليار دولر ،ويوفر  40ألف فرصة عمل ألبناء
الوطن ،ومشروع نفق بورسعيد والقطار السريع لعبور منطقة القناة ،ووادي السيليكون على مساحة

 1200كيلو متر ،ومشروع السكك الحديدية بين القاهرة واإلسكندرية.
وعن زيارته إليران فتضمنت تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لرجال األعمال

اإليرانيين والسائحين وعدم التذرع بالمخاوف األمنية.

ترى الدراسة أن الهدف من هذه الزيارات محاولة مصر الخروج من العباءة األمريكية وذلك من

خالل التقرب لمجموعة دولية جديدة تسمى البريكس ،وتضم روسيا والهند وجنوب أفريقيا والب ارزيل
والصين وهذه المجموعة تشكل خط ار على النفوذ الدولي األمريكي وتعد منافس ا لها.

120

ثامنا :باقي دول العالم:
كان أبرزها التوجه المصري لدول أمريكا الجنوبية والذي تمثل في:
 مشاركة وزير الخارجية إنابة عن الرئيس مرسي ،لحضور منتدى دول أمريكا الجنوبيةوالدول العربية "األسبا" ،حيث ألقى الوزير كلمة أكد فيها على أهمية التعاون مع دول

أمريكا الجنوبية لمنع الهجوم على األديان ،تحت مسمى حرية التعبير واصالح المؤسسات
الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة ،وقد أصدر الجتماع إعالن ليما الذي أكد على

ضرورة الوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية واللتزام بسيادة سوريا ،ودعم

المصالحة الوطنية بالصومال.

 زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الب ارزيل ،وتعد أول زيارة لرئيس مصري ،أجرى الرئيسخاللها مباحثات مع رئيس الب ارزيل "ديلما روسيف" لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب

مزيد من الستثمارات والستفادة من تجارب الب ارزيل في القضاء على الفقر والعشوائيات.

ويعد هذا التوجه هام في السياسة الخارجية المصرية لدول أمريكا الجنوبية ،والتي تضم

اآلن دولا صاعدة كالب ارزيل وهو ما يفتح الباب أمام مصر لالستفادة من تجارب هذه الدول وأيض ا
يفتح الباب أمام السوق المصري في القارة (فرشح.)106-104 ،2012 ،

تاسع ا :تقييم السياسة الخارجية للرئيس مرسي:
تتميز السياسة الخارجية للدول بنوع من الستم اررية ولكن هذا ل ينفي عنها التغيير ،إل
أن مقدار التغيير ل يكون فجائي أو لحظي ،وهو ما ينطبق على السياسة الخارجية المصرية

لمرسي حيث ارتفعت اآلمال والتوقعات التي تتصور أنه من الممكن إحداث نقلة نوعية في سياسة

مصر الخارجية ،ويمكن تلخيص أهم ما شهدته السياسة الخارجية في النقاط التالية( :محمد،
)62 ،2012

 بلغت عدد زيارات الرئيس الخارجية  17زيارة توزعت كالتالي :ثالث زيارات للدائرة العربية(منهم اثنتان في إطار المشاركة في القمم العربية) ،وأربعة إلفريقيا (منها ثالث في إطار

مشاركة في مؤتمرات المنظمات) ،وأربعة آلسيا ،واثنتان لدول تصنف تحت الدائرة

اإلسالمية (تركية كزيارة رسمية ،وايران في إطار المشاركة في مؤتمر عدم النحياز)،
وثالث زيارات للدائرة الغربية (اثنتان ألوروبا ،وواحدة ألمريكا في إطار حضور الجمعية

العامة لألمم المتحدة) ،وواحدة ألمريكا الجنوبية (الب ارزيل).

وتعكس هذه الزيارات وجود نشاط للرئيس المصري على دوائر السياسة الخارجية ولكن

النشاط األكبر كان على صعيد الدائرة األسيوية والتي احتلت أربع زيارات ،وتعكس كذلك رغبة
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مصر في تنويع الشركاء والعالقات مع القوى الدولية والستفادة من اإلمكانيات القتصادية لهذه

الدول ويعبر عن هذا زيارة الصين وروسيا ،ودعم العالقات مع القوى الصاعدة (الهند والب ارزيل).

 -على مستوى الدول شهدت العالقات مع الدول التالية تغيير عما قبل الثورة :قطر ،إيران،

تركيا حيث يؤشر للتغير بمظاهر تتراوح ما بين وجود تقارب في المواقف والرؤى ،وتبادل

الزيارات ،وتوقيع اتفاقيات للتعاون وتقديم مساعدات لمصر.

 -على الرغم من وجود زيارات لمسئولين مصريين لدول أوروبا واستقبالت لمسئولي هذه

الدول على األراضي المصرية إل أن قضية األموال المهربة لم ينجز فيها شيء يذكر،
بالرغم من تصدر هذه القضية لكافة اللقاءات والمناقشات.

 فيما يتعلق بموقف مصر من األزمات وخاصة األزمة السورية وعلى الرغم من طرحمصر لمبادرات واتخاذ موقف تصعيدي تمثل في قطع العالقات إل أن الجدل ما زال دائر
حول جدوى هذه التحركات وأثرها على إنهاء معاناة الشعب السوري خاصة عقب لقاء

الرئيس لكل من الرئيس الصيني والروسي واإليراني وهم من الدول الرئيسية الداعمة لنظام

بشار ولم تتصدر هذه القضية هذه الزيارات بل وصل األمر إلى وجود تصريحات في

زيارة الرئيس لروسيا أكد فيها على تفهمه للموقف الروسي الذي يتقارب مع الموقف
المصري وهو ما يعبر عن تناقض الموقف المصري.

 -غلبة الطابع القتصادي بصورة كبيرة على عالقات مصر مع الدول الخارجية ويعود ذلك

إلى حاجة مصر لموارد اقتصادية لمواجهة التدهور القتصادي ،وقد غلبت آلية الحصول

على المساعدات والقروض كحل لألزمة األمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية حركة

صانع القرار المصري من ناحية ،وزيادة أعباء الديون في المستقبل من ناحية أخرى

خاصة وأن القروض والمساعدات وجه بعضها لتغطية النفاق الستهالكي.

 -استحداث آلية جديدة في السياسة الخارجية تتمثل في كل من :إرسال وفود مصرية للدول

التي ينوي الرئيس زيارتها تمهيدا للزيارة وارساء جدول األعمال وقد وضح هذا في زيارة
روسيا وهو أمر جيد ومن اإليجابي تطبيقه على جميع الزيارات لستشراف الوضع وتقريب

وجهات النظر ،وكذلك لقاء الرئيس بالجاليات المصرية في الدول التي زارها كقطر واثيوبيا
وهي آلية تؤكد على اهتمام الرئيس بالمصريين في الخارج.
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المبحث الرابع

موقف القوى السياسية المصرية من سياسة الرئيس محمد مرسي
اختلفت القوى السياسية حول تقييم أداء الرئيس بعد عام من وصوله لسدة الحكم في

مصر ،فمنهم من أكد أن الفترة ليست كافية للحكم على الرئيس مرسي ،ومع ذلك فإن إزاحته

للعسكر من أهم اإلنجازات ،ومنهم من أشار إلى أن الرئيس مرسي لم يحقق إنجازات ملموسة على
أرض الواقع وزاد التوتر السياسي في مصر منذ وصوله للسلطة.

أوالا :األحزاب والقوى المؤيدة لمرسي:
وهي غالب ا القوى والحزاب اإلسالمية إلى جانب حزب الحرية والعدالة المنتمي له مرسي.
-1الجماعة اإلسالمية:
وهي من أشد الداعمين لمرسي واإلخوان ،ولطالما أيدت سياسة مرسي وبررت له

إخفاقاته ،حيث يرى القيادي في الجماعة اإلسالمية عاصم عبد الماجد أن فترة العام ليست كفيلة
بالحكم على الرئيس محمد مرسي وسط كل تلك الضطرابات والمؤامرات التي تحاك ضد حكمه،

وأن أكبر اإلخفاقات التي واجهت الرئيس محمد مرسي هو الضعف الذي تتعامل به مؤسسه

الرئاسة بأكملها مع أصحاب ومحركي الثورة المضادة ،وأن أهم إنجازات الرئيس محمد مرسي هو

أنه أنهي ازدواجية السلطة واخراج المؤسسة العسكرية من سدة الحكم( .الجزيرة نت،
)2014/2/12

-2حزب الشعب السلفي:
أكد خالد سعيد رئيس حزب الشعب السلفي أن فترة رئاسة مرسي شابها الكثير من

السلبيات إلى جانب العديد في اإليجابيات وأن أهم السلبيات التي كانت خالل فترة مرسي في

افتقاد الرئيس مرسي إلى الحسم والقوة في مواجهة الكثير من األمور ،باإلضافة إلى عدم القدرة
على اختيار الوقت السليم إلصدار الق اررات ،مثل مشروع إقليم قناة السويس ،فهو مشروع جيد،

ولكنه ليس الوقت السليم إلصداره.

وأن أهم إخفاقات الرئيس مرسي هي الخالفات التي دبت بين اإلسالميين ،وكان لبد له

أن يصطف بهم ،واعتماده على فصيل واحد فقط ،وهو اإلخوان المسلمين واإلخفاق في التعامل

مع ملفات إثيوبيا وسيناء وايران ،وكان لبد للرئيس أن يقوم بإصدار ق اررات جماهيرية لفقدان

الكثير من شعبيته ،والتي تهاجمها العديد من الجبهات منها اإلعالم.
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أما اإلنجازات التي قام بها الرئيس مرسي ،فأولها هي إزاحة حكم المجلس العسكري من

الحكم والتعامل مع أزمة البنزين في وقتها (الرسالة نت.)2012 ،
-3حزب النور:

مر حزب النور بمرحلتين من العالقة مع اإلخوان المسلمين ،حيث بدأت بالوفاق وانتهت

بالخالف ،وكان حزب النور من أكبر حلفاء اإلخوان المسلمين ،وأشد المدافعين عن سياسة مرسي
حتى وقع الخالف بينهم (مكاوي.)2013 ،
وبدأت بوادر انشقاق حزب النور عن جماعة اإلخوان المسلمين عقب ظهور نوع من

التقارب مع جبهة اإلنقاذ وطرح مبادرة لحل األزمة ،وصعد النشقاق عقب إقالة الرئاسة لمستشار
الرئيس لشئون البيئة –المنتمي لحزب النور-لستغالله منصبه وهو ما أعقبه استقالة المستشار
باسم الزرقا المنتمي لنفس الحزب ومطالبة حزب النور باعتذار الرئاسة .ويالحظ على موقف النور
أنه تحول إلى معسكر المعارضة ولكن توصف بالمعارضة الوسطية التي ترفض سياسات

الحكومة والنظام ولكن ترى في شرعيته خط أحمر ل يجوز تخطيه ،ولكن حزب النور تخلى عن

الدفاع عن مرسي قبيل وبعد ثورة  30يونيو ،وبات ينتقد سياسة اإلخوان بشكل أكثر وضوح ا
فيقول المهندس جالل مرة ،عضو المجلس الرئاسي لحزب النور( :إن أهم إنجازات الرئيس محمد

مرسي هو مناخ الحرية الذي كان قائما في الشارع المصري وتعامله مع المؤيدين والمعارضين
بطريقة قانونية ،وهذا ما أدى في بعض األحيان إلى التهاون في حقه في بعض األمور ،فالرئيس

مرسي ورث تركة فساد كاملة ويحتاج إلى الوقت لترميمها).

وأن أهم إخفاقات الرئيس مرسي هي الفجوة الكبيرة بين التمكين والسيطرة واهمال العديد
من القوى الوطنية ذات الخبرة العالية لتسير األمور ،ولكنه اكتفى باإلخوان المسلمين (صحيفة

المصريون.)2013 /9/ 16 ،
-4جبهة الضمير:

وهي تحالف من مجموعة من التيارات اإلسالمية شكلها اإلسالميون الداعمون لسياسة

مرسي وتضم عدد من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين وممثلي قوى سياسية حليفة لها
وشخصيات مستقلة ،وتم تشكيل جبهة الضمير لمواجهة جبهة اإلنقاذ المعارضة لسياسة مرسي،

وكانت تلك الجبهة من أشد المدافعين عن سياسة مرسي (العربية نت.)2013 ،
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-5حركة الوايت بلوك:
ظهرت ألول مرة في جمعة مع ا ضد العنف أمام جامعة القاهرة وضمت عدد كبير من

المنتمين للتيار اإلسالمي وكان الهدف منها مواجهة حركة البالك بلوك المناهضة لسياسة مرسي
(الصباح.)2013 /1/ 31 ،

ثانيا :األحزاب والقوى المعارضة لمرسي:
شهدت الفترة السابقة لعزل مرسي خروج مظاهرات مضادة للرئيس مرسي ومظاهرات
مؤيده له ،ثم تطور األمر لشتباكات دامية أدت لحدوث حالة من الستقطاب بين فريقين رئيسيين
أحدهم الفريق المؤيد وهو التيار اإلسالمي ،والفريق اآلخر هو باقي القوى والتيارات السياسية

والمصرية.
-1جبهة اإلنقاذ الوطني:
تشكلت جبهة اإلنقاذ الوطني في الثاني والعشرون من نوفمبر ، 2012بعد اإلعالن

الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي بيوم واحد وعشرون من نوفمبر  ،2012وتضم  35حزب ا
وحركة سياسية وثورية تنتمي جميعها إلى التيارات الليبرالية اليسارية والقومية ،وهي تمثل كيانا

ائتالفيا منظم يلعب دو ار قياديا في المعارضة ،حيث قامت تلك التيارات بالدعوة إلى حوالي 23

مظاهرة مليونية ،أبرزها كشف الحساب ،مصر مش عزبة ،ل للدستور ،جمعة الخالص ،الكرامة،

الفرصة األخيرة ،في مقابل دعوى التيار اإلسالمي إلى  13مظاهرة مليونية أيض ا تؤيد الرئيس

ومن أبرزها :الشرعية والشريعة ،نعم للشرعية والدستور ،مع ا ضد العنف ،تطهير القضاء.

وكان هدف جبهة اإلنقاذ الوطني المعارضة ليس الدستور ول إعالن الطوارئ ،بل مرسي

نفسه ،وأن الخطوة التالية هي معركة سلطة سيكون هدفها إسقاط الرئيس المنتخب بطريقة
ديمقراطية ،ومنع إجراء الستفتاء والنتخابات البرلمانية ،اللذين يتمتع اإلسالميون بفرص عديده

في الفوز فيهما (شمت.)2012 ،
-2حركة بالك بلوك:

ظهرت حركة البالك بلوك بالتزامن مع أحداث الذكرى الحراك لثورة  25يناير ،وأعلنت أنها
تسعى للقصاص للشهداء عقب تقاعس السلطة عن تحقيق هذا المطلب ،وبدأت بتنظيم احتجاجات

 حركة تنبذ العنف وتقاوم فكرة البالك بلوك بالسلمية ،ظهرت في جمعة نبذ العنف وأعلنوا اعتراضهم على أعمال العنف
والتخريب ،كما أن الفتاتهم تتكلم عن أهدافهم ،من رفض اإلرهاب والتخريب الذي تقوم به حركة البالك بلوك ،ومواجهته
بالطرق السلمية المتاحة.
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ومواجهات مع أجهزة األمن ،وصولا للمشاركة في أحداث  30يونيو ،وكان دافعها الرئيسي هو
عدم قبول سياسات حكم مرسي (زكي.)2013 ،

-3حركة كفاية:
هي أول من عارض نظام الحكم في عهد الرئيس المخلوع مبارك ،وهي أول من نظم

احتجاجات ومظاهرات ضدهم ،وعانى منتسبيها من حمالت اعتقال عشوائية ومنظمة في عهد
مبارك ،وهي ذاتها من حرض على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي من خالل حملة تمرد،
وذلك لعتراضها على إدارة مرسي للحكم وسياساته الداخلية والخارجية (العربية .)2013،

شاركت حركة "كفاية" فعاليات حملة "تمرد" ،لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ،واسقاط نظام
حكم جماعة اإلخوان.
أشار عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية محمود بدر إلى أن الهدف الرئيسي من الحملة
هو جمع  15مليون توقيع من الشعب المصري ،لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ،واسقاط
شرعيته ،وهي تسعى لجمع عدد من األصوات يفوق ما حصل عليه مرسي في النتخابات

الرئاسية األخيرة.

عملت الحركة على التنسيق مع القوى الثورية في حملة "تمرد" لستعادة ثورة الشعب

المصري وليس تفويض أي شخص إلدارة أمور البالد (العربية.)2013،
-4حركة تمرد:

هي حركة شبابية تم تأسيسها في فترة حكم الرئيس محمد مرسى وبالتحديد في إبريل

 ،2013وتم تأسيس هذه الحركة من مجموعة من الشباب في جميع المحافظات ،والذي أعلن
تأسيسها هو محمود بدر ،وكان الغرض من نشأتها هو مقاومة حكم جماعة اإلخوان المسلمين

واإلطاحة بالرئيس محمد مرسى.
سعت تمرد لسحب الثقة من الرئيس مرسي يوم  30يونيو  2013من خالل جمع 15
مليون توقيع من الشعب المصري لسحب الثقة من مرسي واسقاط شرعيته وهو عدد من األصوات
يفوق ما حصل عليه مرسي في النتخابات الرئاسية ،وأن الحملة ستنتهي بمليونية يليها اعتصام

أمام قصر التحادية الرئاسي في  30يونيو بهدف الدعوة لنتخابات رئاسية مبكرة ،لستعادة ثورة

الشعب المصري التي استولت عليها جماعة اإلخوان المسلمين على حد قول جماعة تمرد (عبد

المنعم.)2013 ،

126

والسبب في هذه الحملة وفق نص استمارة سحب الثقة( :منذ أن وصل محمد مرسي إلى

السلطة ،يشعر المواطن البسيط بأنه لم يتحقق أي هدف من أهداف الثورة ،التي كانت( :العيش،
والحرية ،والعدالة الجتماعية ،والستقالل الوطني) ،وفشل مرسي في تحقيقها جميعا فلم يحقق
األمن ،ول العدالة الجتماعية ،وأثبت أنه فاشل بمعنى الكلمة ول يصلح إلدارة بلد بحجم مصر).

أهداف حملة تمر بعد التأسيس) زيتون:)2015،
 -1عزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وتسليم منصبه لرئيس المحكمة الدستورية
العليا الذي سيقوم بتمثيل البالد في الخارج فقط.

 -2اختيار شخصية سياسية مشهود لها بالكفاءة رئيسا لحكومة تدير شؤون البالد خالل
المرحلة النتقالية.

 -3تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) إلصالح األوضاع المتردية بالبالد.
اعتبرت حركة تمرد أن الرئيس مرسي فشل في إدارة شئون البالد ،وحنث بيمينه ونقض
عهده مع الشعب والقوى الثورية ،وانقلب بجميع مبادئ ثورة  25يناير التي سالت من

أجلها دماء آلف المصريين.

وترى حركة تمرد نفسها قانونية ألن الدستور الذي وضعته جماعة اإلخوان المسلمين

يمنح حركة "تمرد" الشرعية القانونية والدستورية الكاملة طبقاا لنصوص المواد رقم  5و 6و45
و 152من الدستور ،والتي تنص في مجملها على أن السيادة للشعب ،وأن الشعب مصدر
السلطات يؤسسها ويمنحها شرعيتها وتخضع إلرادته ،كما تنص المادة  45من الدستور على أن
"حرية الفكر والرأي مكفولة لكل إنسان ،وحق التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو التصوير أو
غير ذلك من وسائل النشر والتعبير مكفولة لكل مواطن" .كما أن المادة  152من الدستور تمنح

الشعب حق سحب الثقة من رئيس الجمهورية ،وهو ما تقوم به حركة "تمرد" ،في أنزه ممارسة
خولها له الدستور والقانون ،حيث
ديمقراطية ودستورية وقانونية يمارس فيها الشعب سيادته التي ّ
إن التوقيعات المجمعة تعبر عن إرادة الشعب (اللبان.)2014،
وبعد مرور عاميين من تأسيسها بدأ الخالف يظهر بين مؤسسيها ،وأدى إلى كشف كثير من
األسرار والخبايا المتعلقة بالحركة والتي أدت لنشقاق فيها ويرجع إلى:
 -1وجود الشبهات المالية تثار حول تلقيهم أموال لخدمة الحملة وحصلوا عليها لمنافع
شخصية.
أن الحملة من بدايتها ملك الشعب
-2
التصرفات غير المسؤولة لبعض قادتها ،الذين تجاهلوا ّ
ّ
ويحركوا الجمهور،
ي كلّه ،وليست ملك أشخاص ،وأرادوا أن ينفردوا بالقرار
المصر ّ
ّ
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التوجهات من
قومية ،على الرغم من أ ّن الحملة شاركت فيها ك ّل
إيديولوجية
ويفرضوا
ّ
ّ
ّ
سالميين.
اليين ويسار وا
ّ
ليبر ّ
 -3تحالف بعض مؤسسي الحركة مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقتهم على كل ما
يفعله كان من ضمن األسباب الرئيسية التي أدت لنشقاقهم.

 -4فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة من قبل الجيش والشرطة ،مما أدى إلى مقتل
المئات ،حيث رفضت الحملة إصدار بيان تدين فيه العنف المفرط في فض

العتصامين(هاشم.)2013،

خارجية ،والتي جاءت على
 -5التّهامات التي تالحق عدد من قادتها بتلقّي أموال من جهّات
ّ
الشخصي من جهّات مشبوهة،
مؤسسين في الحملة بتلقّيهم تمويالت في الحساب
لسان ّ
ّ
خارجية كاإلمارات ،والكويت ،والبحرين
سواء من فلول نظام ما قبل  25يناير أم من دول
ّ
(حسين.)2015،

مؤسس الحركة محمود بدر بدعم
 -6تفاقم النقسام داخل صفوف الحركة ،بعدما طالب
ّ
عضوية ك ّل من
األول عبد الفتّاح السيسي للتر ّشح إلى رئاسة الجمهورّية ،وتجميد
ّ
الفريق ّ
ومحمد عبد العزيز وخالد القاضي ،لتأييدهم حمدين صباحي ،لتنقسم الحركة
حسن شاهين
ّ
مؤيدين للسيسي وداعمين لصباحي (حسين.)2015،
بين ّ

وجدير بالذكر أن العديد من الحركات السياسية والقوى الثورية التي كانت قد أكدت

تأييدها الكامل لإلطاحة بالرئيس محمد مرسى ،عادت وأعلنت انسحابها من ذلك المشهد،
فضا لبيان  3يوليو؛ حيث وصف “الشتراكيون الثوريون” ما حدث بأنه انقالب
اضا ور ا
اعتر ا
على السلطة الشرعية ،في حين انسحبت بعض الحركات الثورية األخرى كحركة شباب 6
أبريل بجبهتيها ،وجبهة طريق الثورة “ثوار” ،وأعلنوا سحب الثقة من “تمرد” عقب تأييد األخيرة

لفض اعتصامي “رابعة والنهضة” ،ليلحق بهم بعض األحزاب والقوى السياسية األخرى بعد

إعالن “تمرد” عن تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي خالل النتخابات الرئاسية 2014؛
(فهيد ،ناجي .)2015،
-5باقي األحزاب الليبرالية والعلمانية:
رأت معظم الحزاب الليبرالية والعلمانية أنه ل أمل في انفراجة سياسية في ظل وجود
مرسي واإلخوان في السلطة ،بعد وأد حلم الديمقراطية بـ"اإلعالن الدستوري" الصادر في 22

نوفمبر  ،2012والنقالب على األهداف التي ثار من أجلها المصريون في  25يناير ،2011
من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
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وترى تلك األحزاب والقوى أنه بعد أكثر من  24شه ار من الثورة ل يزال ما ثار من أجله

الشباب في  25يناير  ،2011لم يتحقق ولو جزئيا ول يوجد أفق لتحقيقه ،وكل التغيير الذي لمسه
الناس هو سقوط شخص حسني مبارك ،الذي حل محله محمد مرسي ،مع بقاء الطابع الستبدادي

للسلطة (وكالة أنباء مسيحي الشرق األوسط 23 ،نوفمبر.)2013

وعلى المستوى القتصادي ،فإن المشاكل القتصادية التي تواجه مرسي وسلطته يحاول

حلها بنفس أساليب مبارك ،أي من خالل تحميل فروق األسعار الناتجة عن عجز الموازنة للفقراء،

وتخفيف األعباء عن األغنياء والستمرار في دعمهم بما يقرب من  % 80من الدعم الموجه في

الموازنة العامة للدولة في شكل دعم طاقة لمصانع شديدة الربحية ،في حين أن دعم المواد الغذائية

محدود ول يتجاوز ال  20مليار جنيه ،مقابل أكثر من  90مليا ار ألشياء أخرى ،باإلضافة للجوء

للقروض من المؤسسات الدولية.

وعلى المستوى الخارجي ،ل يزالون يتعهدون للوليات المتحدة واسرائيل باحترام كافة

المعاهدات التي وقعوا عليها.

ويكمن الحل من وجهة نظر تلك األحزاب والقوى السياسية في أن يقدم مرسي استقالته

ويتولى رئاسة الدولة رئيس المحكمة الدستورية لفترة انتقالية يتم خاللها كتابة دستور جديد ،تشارك
في وضعه الجماعة الوطنية بكافة مكوناتها ،بما في ذلك اإلخوان أيضا.
كما أن جميع األحزاب والقوى والحركات غير اإلسالمية شاركت بشكل علني وفاعل في

الحتجاجات والمليونيات والمظاهرات التي أدت إلى دفع الجيش لعزل مرسي ،اعتراضا منها على

سياسة مرسي الداخلية والخارجية (وكالة أنباء مسيحي الشرق األوسط 23 ،نوفمبر.)2013
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الفصل اخلامس

اإلطاحة حبكم حممد مرسي واحتدام
الصراع السياسي على السلطة

المبحث األول :سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة في  30يونيو .2013
المبحث الثاني :األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في ظل سلطة المؤسسة

العسكرية.

المبحث الثالث :ردود أفعال القوى السياسية المصرية على إسقاط حكم مرسي وآثارها على

الواقع السياسي المصري.

المبحث الرابع :المواقف اإلقليمية والدولية من اإلطاحة بمرسي.
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تمهيد:
رصد هذا الفصل المرحلة الجدلية في تاريخ مصر وهي مرحلة ما بعد ثورة  25يناير 2011
وحدوث النتخابات البرلمانية والرئاسية ونجاح الرئيس السابق محمد مرسي ،وتناول المبحث األول

اندلع التظاهرات والمواجهات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي ،حتى قام الجيش بحسم المسألة بعد

حصوله على تفويض شعبي باإلطاحة بمرسي وتولي زمام الحكم ،والدخول في مرحلة انتقالية يأتي

فيها رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيس ا مؤقت ا لمصر ،ركز المبحث الثاني على
األوضاع السياسية والجتماعية والقتصادية في ظل سلطة المؤسسة العسكرية ،وحكم الرئيس

منصور ،ليأتي المبحث الثالث ويرصد ردود أفعال القوى السياسية المصرية على إسقاط حكم
مرسي وآثارها على الواقع السياسي المصري ،في حين تناول المبحث الرابع المواقف اإلقليمية

والدولية من اإلطاحة بمرسي.

المبحث األول
سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة في  30يونيو 2013
أوالا :ثورة  30يونيو:
قامت حركة تمرد بالدعوة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وطالبت بانتخابات رئاسية مبكرة،
انطلقت "تمرد" في يوم الجمعة  26أبريل  2013من ميدان التحرير بالقاهرة ،وأعلنت أنها جمعت

 200ألف توقيع في األسبوع األول ،ثم أعلن مؤسسوها أنهم جمعوا  2مليون و 29ألف ا و 592
استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسي في مؤتمر صحفي عقدوه يوم األحد  12مايو  ،2013أي

بعد حوالي أسبوعين من تدشين الحملة ،ومن التيارات السياسية التي دعمت حركة تمرد حركة

كفاية وجبهة اإلنقاذ الوطني والجمعية الوطنية للتغير وحركة  6أبريل ،فيما أعلنت حركة تجرد عن
جمعها  26مليون توقيع (العربية. )2013 /7/ 30،

بعد أيام من مظاهرات لحركات معارضة وحركات مؤيدة لمرسي حدد الجيش مهلة 48
ساعة لمختلف األطراف السياسية للتوصل لتفاق ،رد عليها مرسي بخطاب يدافع فيه عن

شرعيته ،بعد الخطاب مباشرة اندلعت مواجهات بين المئات من مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي
أمام جامعة القاهرة ،في وقت متأخر من مساء الثالثاء  2يوليو  2013وحتى فجر األربعاء،

وقالت و ازرة الصحة إنها أسفرت عن سقوط  16قتيالا على األقل ،وجرح ما يزيد على 200


انظر خطاب الرئيس محمد مرسى يدافع فيه عن شرعيته بتاريخ .2013-7-2
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آخرين ،أغلبهم في ساحة رابعة العدوية ،عندما أقدم مسلحين بإطالق النار باتجاه المؤيدين.

(بكري ،)86 ،2013 ،كما أ ِ
ُحرق مقر ومكاتب جماعة اإلخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة،

ورفع المؤيدون للرئيس المعزول مرسي شعارات "تنبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية" (ويكيبيديا،

.)2013

وقام الجيش بتحريك قطاعات عسكرية انتشرت في القاهرة ،وعلى طريق سريع قرب

القصر الرئاسي .وتقرر منع الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات إسالمية أخرى في جماعة

اإلخوان المسلمين من السفر ،واشتملت القائمة التي أرسلت للسلطات األمنية بالمطارات 270

اسم ا ،من بينها خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد بديع( .بكري ،)88 ،2013 ،وفي مساء 3
يوليو  2013وبعد انقضاء المهلة التي حددها الجيش بث التلفزيون المصري بيان القوات المسلحة

المصرية وقرأه عبد الفتاح السيسي الذي كلّف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور بإدارة
شؤون البالد وعطّل العمل بالدستور ووعد بتشكيل حكومة كفاءات ولجنة لمراجعة التعديالت
الدستورية ،ووضع ميثاق شرف إعالمي ،وتشكيل لجنة عليا للمصالحة ،وعقب بيان القوات
المسلحة قام شيخ األزهر أحمد الطيب بإلقاء بيان عقبه بيان للبابا تواضروس بابا اإلسكندرية ثم
بيان للدكتور محمد البرادعي المفوض من قبل المعارضة المصرية ،كلها أيدت خطوات القوات

المسلحة وباركتها (بكري. )309 ،2014 ،
فور قراءة بيان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ،تم قطع جميع وسائل اإلعالم الموالية

لمرسي والتي تبث المظاهرات المؤيدة له منها قناة الناس والرحمة والحافظ ومصر  ،25كما ألقت
قوات الشرطة العسكرية القبض على اثنين من مذيعي قناة مصر  25بينهم المذيع محمد جمال
هالل ومدير المونتاج بالقناة وضيفين ،كما اقتحمت أجهزة األمن المصرية وأغلقت مكاتب

واستوديوهات أجهزة البث ،واحتجزت أجهزة األمن مدير قناة "الجزيرة مباشر مصر" ومدير مكتب
"الجزيرة اإلخبارية" بالقاهرة مع عدد من العاملين ،وأجبرت العاملين والضيوف في "الجزيرة مباشر

مصر" على التوقف عن الكالم وايقاف بث نقل صورة ميدان التحرير .كما انقطع بث "الجزيرة
اإلخبارية" و"الجزيرة مباشر مصر" على القمر الصطناعي نايل سات (العوضي.)36 ،2013 ،
باشرت السلطات حملة اعتقالت في صفوف جماعة اإلخوان المسلمين بعدما أطاح
الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي كان عضوا بار از بالجماعة ،أحتجز محمد مرسي في القصر
الرئاسي مع بقية فريقه بعد أن حدد الجيش المهلة) ،(bishara, 2013, 24ثم عزل عن الفريق

ونقل إلى مقر و ازرة الدفاع بعد انتهائها ،واعتقل رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني،

والمرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد بديع ،ونائبه األول خيرت الشاطر ونائبه رشاد

البيومي ،والمرشد العام السابق مهدي عاكف ،وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة حلمي
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الجزار ،كما صدرت أوامر باعتقال  300عضو من الجماعة ،واعتقلت السلطات كذلك إسالميين

آخرين بينهم حازم صالح أبو إسماعيل ،وخرج المرشد العام لإلخوان المسلمين محمد بديع في
ميدان رابعة العدوية ،وكذب إشاعات ف ارره أو إلقاء القبض عليه ،وطالب المواطنين بعدم سماع
وتصديق وسائل اإلعالم ،وقال( :إن النقالب العسكري باطل ،وأن الرئيس مرسي هو الرئيس

الشرعي لمصر) (تمام. )38 ،2013 ،
استطاعت قوات األمن المركزي والشرطة في مصر فجر  14أغسطس  2013فض

اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة لتفك الحكومة النتقالية إحدى حلقات
الفوضى والعنف المترابطة بين ما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية واعتصامات اإلخوان

والتيارات المؤيدة للشرعية في ميادين رابعة العدوية والنهضة .اإلخوان انتقلوا آنذاك إلى مرحلة نقل
الفوضى من الميادين إلى شوارع القاهرة األخرى وارباك المؤسسات الحكومية واستهدافها أمنيا.

(الدخيل)51 ،2013 ،

ومنذ إعالن بيان القوات المسلحة خرجت العديد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من
مصر ،وأصيب عشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس محمد مرسي يوم الخميس 4
يوليو  ،2013وشن متشددون هجمات أيض ا في شبه جزيرة سيناء المصرية ،فيما أعلن الجيش
حالة الطوارئ القصوى في محافظتي السويس وجنوب سيناء ،أغلقت السلطات معبر رفح الحدودي

مع قطاع غزة يوم الجمعة  5يوليو  2013بعد ساعات من هجمات شنها مسلحون إسالميون
على معسكر لقوات األمن المركزي قرب رفح ومطار العريش القريب ،ونقاط تفتيش يقوم عليها
الجيش والشرطة في المنطقة ،وخرجت مظاهرات يوم الجمعة تحت مسمى (جمعة الرفض)

احتجاج ا على إطاحة الجيش بالرئيس مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيس ا مؤقت ا للبالد

(سالمة. )73 ،2014 ،

ثاني ا :عدلي منصور رئيس ا لمصر:
وفي  4يوليو أدى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية
العمومية للمحكمة رئيس ا مؤقت ا لمصر ،وفي اليوم التالي أصدر ق ار ار بتعيين كل من المستشار
علي عوض محمد صالح مستشا ار دستوري ا له والدكتور مصطفى حجازي مستشا ار سياسي ا وفي
تطور جديد لألحداث ،أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ،الذي عاد إلى منصبه بعد

إقالة النائب العام السابق طلعت عبد اهلل بحكم قضائي ،اعتزامه التقدم بطلب إلى مجلس القضاء

األعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذ ار عن عدم استم ارره في منصبه (سالمة. )74 ،2014 ،
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ثالث ا :المحددات التي دفعت إلى اإلطاحة بحكم مرسي:
هناك كثي ار من األسباب التي أدت إلى إطاحة الجيش بمرسي ،وتوليه زمام الحكم في مصر،

وذكر أهمها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأن الجيش انحاز لرغبة الشعب واستجابة للتظاهرات
التي طالبت برحيله ( ،) 2013، France 24ولمنع استخدام العنف من قبل جماعة اإلخوان
المسلمين تجاه المتظاهرين ،وهناك محددات كانت مدخل حقيقي إلنهاء حكم مرسي.

-1المحدد األيديولوجي:
لم تعتد مصر ومنذ استقاللها على أن يحكمها دين بعينه ،حتى عندما أطلق السادات على

نفسه "الرئيس المؤمن" كان مجرد لقب يساعده في كسب تعاطف العالم اإلسالمي ،واشارة واضحة
منه لإلخوان المسلمين بأنهم ليسوا وحدهم مسلمين ويمثلون الدين اإلسالمي ،وانما كل المسلمين

سواسية تحت حكمه ،وتعتبر مصر من أكثر الدول العربية انفتاح ا ،فهي تعتمد في دخلها القومي
بنسب عالية على السياحة ،أي العرب واألجانب الذين يأتون بشكل مستمر لمصر بسبب شعبها

البسيط الخدوم ،وبسبب انفتاحها ،وعدم فرض أي أوامر أو تعليمات دينية على السياح سواء في

طريقة اللبس أو الرفاهية ،كما أن الشعب المصري في معظمه يمتلك الحس الفكاهي وحس
الدعابة ويعشق الحياة ،رغم حبهم لدينهم سواء اإلسالم أو المسيحية والتزام معظمهم بالصالة،
ولكنهم ل يخلطون بين الدين والعمل ،أو الدين والمعاملة ،في حين أن الرئيس مرسي يتبع لجماعة

اإلخوان المسلمين التي تمتاز بانغالقها على ذاتها ،وأنها تستخدم الدين كفكرة لالنتشار ،وترى في

كثير من التصرفات المصرية البسيطة خروج عن الدين واثم كبير ،كما أنها تناصب العداء ألقباط
مصر في نظرة رافضة لآلخر ،وظهر ذلك في كثير من المواجهات بين اإلخوان واألقباط في

العديد من المدن والمناسبات ،لذلك اجتمع المصريون الذين يرفضون النغالق في التفكير والذين
يرفضون التجزئة والتقسيم والذين عانوا من الرؤية التكفيرية لجماعة اإلخوان المسلمين إضافة إلى

األقباط ،ومن هنا جاءت بداية التظاهرات ضد مرسي ( العربي ،السياسة الدولية).

-2المحدد الحزبي:
حرك  25يناير  2011كانت تميل بالمطلق لصالح الحزب
إن الخريطة الحزبية لمصر قبل ا
الوطني الذي كان ُيقَ ّدر عدد أعضاءه الفاعلين  2مليون عضو ،وباقي األحزاب ل تعتبر صاحبة
وزن ،في حين كانت جماعة اإلخوان المسلمين ل تمتلك حزب ا ،وما أن امتألت الميادين بشباب
الثورة جاء اإلخوان المسلمين و مألوا ميدان التحرير وأصبحوا هم أصحاب الثورة ،فكثي ار ما أشار

ثوار  25يناير إلى أن اإلخوان سرقوا الثورة) ،(shehab, 2013,2وبعد تنحي الرئيس مبارك

شكل اإلخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة الذي خاض انتخابات عام  2012محقق ا فو از كاسح ا
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في النتخابات البرلمانية ،وأصبح له سيطرةا واضحةا على القرار السياسي في مجلس الشعب
ومجلس الشورى ،وكذلك الحال في انتخابات الرئاسة حيث نجح الرئيس مرسي التابع لإلخوان،

اقصاء واضحا من قبل حزب الحرية والعدالة لباقي األحزاب والقوى
وكان المشهد السياسي ُيظ ِهر
ا
السياسية المصرية دون اإلسالمية ،هذا األمر دفع باألحزاب والقوى السياسية المصرية الليبرالية
والناصرية واليسارية والوسطية إلى الشتراك بشكل كامل في التظاهرات ضد مرسي ،الذي أقصاهم

حزبه وسلبهم إنجازات ثورة  25يناير(فرج. )2014،

وكما يحدث في كل دول العالم التي تتغنى بالديمقراطية ،فإن الحزب الفائز في النتخابات
هو الذي يشكل الحكومة ،وهذا ما حدث في بريطانيا وفرنسا وبقية الدول األوروبية ،ففي الوليات
المتحدة األمريكية في حالة فوز رئيس بانتخابات الرئاسة ،فإن كامل طاقم حكمه يشكل من حزب

هو.

-3المحدد االجتماعي:
لم يكن أحد يتوقع أن نتيجة الحراك على نظام مبارك البوليسي ستكون عكسية ،فمنذ أن
تولى مرسي الحكم ،بات هناك انقسام كبير في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض آلليات
وطبيعة حكمه ،وانعكس هذا النقسام على كل جوانب الحياة في مصر ،في كل مدينة وحي وقرية

وشارع ،وأصبح اإلسالميين في جانب معزولين عن بقية الشعب المصري ،وأصبح ظاه ار للعيان
أن هذا النقسام الحاد في الرؤى سوف يؤدي إلى مواجهة حتمية بين المؤيدين والمعارضين لحكم

مرسي ،وهذا ما حصل ،حيث أصبحت جبهة المعارضين كبيرة جدا تتسع لكل من ليس له انتماء
سياسي إسالمي ،فتجد المصريين غير المنتمين سياسيا ورجال المال وموظفي الدولة والطبقات
العليا واألقباط واألحزاب غير اإلسالمية كلها أصبحت جبهة واحدة ضد جماعة اإلخوان المسلمين
وبعض التيارات اإلسالمية المتحالفة معها ،هذا أدى بالضرورة إلى الصطدام عبر التظاهرات

والتظاهرات المضادة (صالح. )2014 ،

-4المحدد االقتصادي:
خالل فترة رئاسة محمد مرسي ارتفعت معدلت الفقر داخل مصر لتصل إلى  %25,5في
عام  2013بعد أن سجلت المؤشرات الرسمية أن معدل الفقر في مصر  %23,5خالل عام

 ،2012كما ارتفع حجم التضخم في مصر وارتفاع األسعار ليصل معدل التضخم ألكثر من
 %17,5في المؤشرات الرسمية في حين أنه كان في حدود %14,5؛ كذلك انخفضت قيمة العملة
المحلية (الجنيه المصري) وخسارته ألكثر من  %18من قيمته أمام الدولر والعمالت األجنبية

األخرى ليسجل الدولر  7,70جنيه في  2013/6/30في السوق السوداء ،و  7,05جنيه في
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السوق الرسمي بعد أن كان في  2012/6/30في حدود  5,95جنيه؛ وعادت إلى مصر السوق
السوداء في العملة بعد أن اختفت من مصر في أواخر التسعينات ،وزاد حجم الدين الداخلي

والخارجي على مصر ،حيث بلغت إجمالي الديون الخارجية  45مليار دولر أمريكي على مصر

في  2013/6/30بعد أن استدانت مصر من قطر وتركيا والسعودية وليبيا وغيرها من الدول بعد

أن كان حجم الدين الخارجي حتى  2012/6/30قدره  34,90مليار دولر ،وأيض ا الدين الداخلي

زاد ليصبح في  2013/6/30مبلغ وقدره  1,365تريليون جنيه ( 1365مليار جنيه مصري) بعد

أن كان  1140مليار جنيه في  .2012/6/30أيضا انخفض الحتياطي النقدي المصري ألقل
مستوياته فقد وصل الحتياطي النقدي في ديسمبر 2010إلى  35,8مليار دولر في حين أنه بلغ

في  30يونيو  2012إلى  15,5مليار دولر عندما تولي الرئيس مرسي الحكم ورغم أنه أصبح
في  30يونيو  2013يبلغ  16,4مليار دولر (حفني.)2013 ،
ومن ناحية أخرى انخفضت الستثمارات األجنبية والعربية في مصر خالل الفترة من يونيو

 2012وحتى يونيو  2013إلى أقل مستوياتها ،فبعد أن كانت الستثمارات األجنبية والعربية
وصلت إلى  13,4مليار دولر خالل عام  ،2009انخفضت خالل عام  2012لتصل إلى 2
مليار دولر ثم انخفضت خالل عام  2013لتصل إلى أقل من مليار دولر .هذا الوضع
القتصادي السيء وحالة الفقر والبطالة المتفشية والقتراب من النهيار دفع الشعب المصري إلى

الثورة على النظام الحاكم الذي يقف عاج از أمام هذا الوضع المتردي.

رابع ا :المآخذ التي سجلت ضد سياسة محمد مرسي:
تعد عملية رصد سياسات الرؤساء وق ارراتهم من األمور المعقدة لكل باحثي الشئون
السياسية لما تعكسه هدة الق اررات من طريقة تفكير وادارة الرئيس للبالد ،وتأثيرها المباشر على
المواطن ،والذي تمنى من الرئيس أن يكون أداة الشعب في تحقيق طموحاته ورغباته التي قام من
أجلها بحراك على النظام السابق ،وساهم عبر تأييده لمشروع الرئيس مرسي المسمى بمشروع
النهضة في وصوله لحكم مصر ولكن المشهد تغير في مصر بعد وصول الرئيس وتفاقمت

األزمات وحدث في مصر عكس ما كان يتوقعه الشعب  ،فأحدث صدعا كبي ار بينه وبين قوى
مدنية وليبرالية وتسببت بتنامي غضب شعبي أنهى حكم مرسي وقاد الجماعة إلى مصير مجهول.

ويمكنن رصد أهم أخطاء الرئيس مرسي في النقاط التالية:
 -مصر كانت تنتظر من الرئيس أن يقودها نحو مصالحة وطنية حقيقية ،تتجسد فيها كل

معاني الوحدة بين األحزاب والتيارات السياسية في مصر من أجل العبور بمصر نحو

المستقبل ،ولكن نرى المشهد السياسي المصري ممزق ،وتسوده حالة من التخوين
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والتشكيك ،وتبادل التهامات بين الفصائل السياسية المختلفة ،وفى نفس الوقت نرى
صمت الرئيس ول نرى أي محاولة لخلق حوار مجتمعي من أجل مشاركة سياسية حقيقية

لكل القوى والتيارات من أجل مصر الحديثة (العزازي ،مدونة افتكاسات).

 مصر كانت تنتظر من الرئيس حكومة ثورية حقيقية شعارها الخبرة معيار الختيار ،ولكنتعيش العكس فرئيس وزراء مصر كان مدير مكتب لوزير الري لمدة عشر سنوات في

عهد مبارك ثم وزي ار للري في حكومات مصر النتقالية ول يعرف له توجه سياسي أو

اقتصادي ،وسياساته على أرض الواقع ضعيفة جدا ،بشكل يجعل المواطن يغرق في

األزمات ،وكذلك اختياره لوزرائه من غير خبرات ،فانعكس ذلك على أداء الحكومة في
الشارع المصري وأصبح المواطنين في محنة.

 -مصر كانت تنتظر من الرئيس عندما يختار مستشاريه أن يختار شخصيات معروفة

عالمي ا في تخصصاتها العلمية واألدبية ،لتساهم في وضع مصر عبر الخريطة العالمية،
ولكن األسماء إما أتباع لتيار اإلسالم السياسي ،أو شخصية غير محددة التوجه ،كما أنهم
ورطوا الرئيس في العديد من المشكالت بسبب تصريحاتهم التي تدخل مصر في مشكالت

محلية ودولية.

 عدم تحقيق الرئيس أهداف الحراك وأهمها العدالة الجتماعية ،وتوفير فرص عمل وغيرهامن طموحات وأمال الشعب المصري ولكن نرى عكس ذلك السياسات القتصادية في

تراجع ومصر تتجه للديون ول يرى تنفيذ الحد القصى واألدنى لألجور.

 -التوقع من الرئيس دعم الشباب بشكل كبير في عمليات التنمية ،ولكن الرئيس لم يحاول

الستعانة بهم في تطوير العشوائيات والمحليات عبر دورات تدريبية تدخلهم العمل

التنفيذي.

 -التوقع من الرئيس أن يكون رئيس ا لكل المصريين ولكن قطاع كبير من الشعب يري أن

الرئيس يجامل تياره السياسي الذي دعمه حتى يكون رئيسا لمصر ،فهم يتحدثون باسمه
ويشعرون الشعب أنهم من يحكمون عبر تصريحاتهم التي تقول للشعب الرئيس ينفذ

يفرق بين كونه زعيم ا حزبي ا ورئيس ا لكل الشعب المصري.
ق ارراتنا ،وكذا لم ّ
 -النتظار من الرئيس حزمة إجراءات لمكافحة الفساد في مصر عبر قوانين تكافح الفساد

اإلداري وتعزز معيار الشفافية في مصر ،فلم يوجد سوى تغيير قيادات وأسماء مع عدم

المساس بقوانين تشكيل وعمل هده الهيئات.

 -استهان مرسي سريعا بمؤسسة الجيش ،وجعلها تحت إمرته وسلطته دون إعارة اهتمام الى

مكانة الجيش في البالد ،فكان الجيش في أول محطة منحا از الى الشعب مدافعا عن

المؤسسات (الشروق التونسية ،)2013،وحدوث أزمة ثقة بين مرسي والمؤسسة األمنية
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بدأت بحالة سخط في المؤسسة العسكرية ،أعقبت سرعة إقالة وزير الدفاع المشير

طنطاوي ورئيس هيئة األركان الفريق سامي عنان ،وانتهت بخروج عشرات من ضباط

وعناصر الشرطة في مسيرات لمساندة حركة تمرد ،بعد اتهام مرسي المؤسسة األمنية

بعجزها عن حماية مقرات الجماعة(زاموش.)2013،

تبين أنه يجهل بأن أي
 تجاوز مرسي حدود التعامل الحذر على األقل ،مع الصحافة ،فقد ّنظام في مصر ،ل يكون أهل القلم ،في عالقة متوازنة معه فإنه ل يمكن أن يثبت في
منصبه ناهيك أن مرسي عادى اإلعالم وعادته الصحافة والثقافة ألنه ل يقبل النقد ول
التركيز على الحقائق ،كذلك بسوء إدارة األمور مع المؤسسات الصحافية ،بل ذهب إلى

وصف اإلعالميين بـ"منتهكي القانون والمتهربين عن الضرائب" .في الوقت نفسه فّضل

وبشكل واضح اإلعالم األجنبي على العالم المصري "الجزيرة".

 اعتبار مرسي لكل ناقد أو معارض أو متفحص في سياسته هو من «الفلول» ومن«أزلم» النظام السابق ..كذلك بتوجيه خطابات تنفيريه لذعة للمعارضة ،وصف فيها من
انتشروا في ميادين مصر بفلول النظام السابق ،وممن ينفذون مخططا تخريبيا بدعم من

الخارج.

 التوقع من الرئيس حزمة إجراءات لمكافحة الفساد في مصر عبر قوانين تكافح الفساداإلداري وتعزز معيار الشفافية ،ولكن في الواقع لم ِ
يأت سوى بتغيير قيادات وأسماء مع
عدم المساس بقوانين تشكيل وعمل هذه الهيئات.

 النتظار من الرئيس ومؤسسة الرئاسة الشفافية والوضوح وعدم تضارب الق اررات وتكررالعتذارات من المتحدث باسم الرئاسة ونفيه أخبار وتكذيبه غيرها.

 إقالة مستشار الرئيس خالد علم الدين ،عضو الهيئة القيادية العليا في حزب النور السلفي،وهذا أحداث أزمة ثقة بين الطرفين دفعت باألخير بعدها الى إصدار بيانات تدعم مطالب

المتظاهرين في الميادين المصرية.

 تمريره للدستور الجديد رغم رفض المسيحيين وجميع القوى المدنية له ،وكان كفيالا بإحداثصدع كبير بين جماعة اإلخوان وباقي القوى المدنية والسياسية.

 عزل النائب العام علم ا بأنه كان مطلب شعبي ومن مطالب الحراك إل انه تأخر ولميستجب لهذا المطلب إل بعد أحكام القضاء ببراءة رموز النظام السابق األمر الذي جعل

كثير من الناس والمعارضين وأهل القضاء ينظرون الى القرار على إنه أمر شخصي،

ولهذا خرج الكثير الى الشارع اعتراضا على هذا ،حتى تم الرجوع في هذا القرار أيضا وتم
تمكين النائب العام من منصبه مرة أخرى (الزيادى.)2012،
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 تراخى فيما حدث في سيناء وعدم القصاص من قتلة الجنود الذين قُتِلوا في رمضان وعدماكتمال عملية نسر لتطهير سيناء من البؤر الجهادية والتكفيرية الساكنة فيها والتي فرضت
سيطرتها على سيناء من بعد الحراك وزاد نشاطها في حق الجنود والضباط في الفترة
الخيرة بشكل غير عادى لدرجة الشعور بأن سيناء أصبحت غير مصرية وأن الشرطة

والجيش مستهدفين للقصاص منهم.

 إصداره قرار رئاسي بإلغاء اإلعالن الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكريوالذي تم انتخابه وفقا لهذا العالن ،والخطأ الشديد إصداره قرار رئاسي برجوع مجلس

الشعب المنحل بحكم قضائي لبطالنه متحديا بذلك حكم القضاء مع أنه أقسم اليمين على

أنه سيحترم الدستور والقانون ثم بعد ذلك يلغى هذا القرار لعدم صحته القانونية.

 قام بأطول خطاب رئاسي في تاريخ مصر فقد قاربت مدة الخطاب على الساعتين ،قامتعلى أثره القناة المصرية بإلغاء إذاعة أذان العشاء واكتفت بتنويه على الشاشة ،باإلضافة

إللقائه خطاباته باللهجة العامية.

 -لم يتم تكريم أسر الشهداء والمصابين من حرب أكتوبر مثلما كان يحدث كل عام ،وعدم

حضور المشير ''طنطاوي'' و ''سامي عنان'' أبطال حرب أكتوبر الحتفال بعيد أكتوبر
مع أنهم مستشارين الرئيس (مصرس.)2012،

 ارتكاب نظام الرئيس مرسي في شهر واحد ثالثة أخطاء قاتلة كفيلة بإسقاط أي نظام فيالدول الديمقراطية ،أبرزها إذاعة مؤتمر سد النهضة بالرئاسة على الهواء مباشرة في حين

أنه من أسرار الدولة التي ل يجوز إذاعتها ،كما أخطأ الرئيس مرسي عندما هدد أثيوبيا

بالحرب إذا لم تحل مشكلة سد النهضة مؤكدا أن أمريكا نفسها ل يمكنها التهديد بذلك،

كما أخطأ مرسي بإشادته بمليونيه "ل للعنف" في رابعة العدوية بعد أن شهدت تهديدا

ساف ار من السالميين لمعارضي مرسي باعتبارهم ضد الشريعة اإلسالمية واإلسالم

(المغربي.)2013 ،

 سوء األوضاع القتصادية وت ارجع معدلت العمل والستثمار خالل حكم الجماعة ،وتماتهام األخيرة بتهميش الفئات المجتمعية بما فيها تلك التي صنعت الثورة ،األمر الذي

أسهم بانضمام فئات جديدة لحركة "تمرد" (زاموش.)2013 ،

 انظر خطاب الرئيس مرسي بتاريخ ( 2013-7-2مصر بعد  25يناير .)2013،
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المبحث الثاني
األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية في ظل سلطة المؤسسة العسكرية
بعد أن عزلت المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي ،أعلنت المؤسسة العسكرية في
بيان خارطة الطريق تعليق العمل بالدستور مؤقت ا؛ وتكليف رئيس المحكمة الدستورية "عدلي

منصور" برئاسة البالد مؤقت ا تمهيدا إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،ويعد المستشار "عدلي

منص ور" هو الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد "صوفي أبو طالب" رئيس مجلس الشعب

من  4نوفمبر  1978حتى  1فبراير  ،1983والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة
عقب اغتيال الرئيس السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من  14-6أكتوبر  1981حتى تم انتخاب

الرئيس السابق حسني مبارك ((موقع . )2013 ،BBC

أوالا :األوضاع السياسية:
وبعد أن تولي الرئيس المؤقت المستشار "عدلي منصور" أصدر الرئيس المصري ق ار ار

جمهوري ا بتشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور برئاسة "عمرو موسى" ،وتشكيل أمانة فنية عامة
لمساعدة أعضاء اللجنة من أعلى هيئة قضائية في البالد ،ومن محاكم الستئناف ،والنقض،
ومجلس القضاء األعلى ،وأساتذة قانون دستوري ،وكافة اإلجراءات األولية لعمل اللجنة وكيفية

اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه ،وازالة كافة المواد الخالفية الواردة في الدستور ،وتحديد
نسبة  %75من إجمالي أعضاء اللجنة األصليين ،للموافقة على تمرير المواد المختلف بشأنها،

وحدد القرار مجلس الشورى كمقر للجنة "الخمسين" ،على أن تنتهي من عملها خالل  60يوم ا من

صدور قرار تشكيلها ،وأنهت اللجنة عملها في  3ديسمبر  ،2013وسلمته للرئيس المؤقت "عدلي

منصور" ألخذ اإلجراءات القانونية بخصوص ذلك ،وتم الستفتاء على تعديل الدستور يومي -14

-15يناير( .2014-نوير)43 ،2013 ،

وكان أبرز مشاهد النظام السياسي المصري بعد ثورة  30يونيو هو قرار مجلس الوزراء

في  25ديسمبر  2013باعتبار اإلخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا قانونيا وسياسيا،


أعلن وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي خريطة طريق تم بموجبها عزل مرسي ،تتضمن "تعطيل العمل
بالدستور بشكل مؤقت ،واجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا (المستشار عدلي

منصور) إدارة شئون البالد خالل المرحلة النتقالية لحين انتخاب رئيسا جديدا.كما تتضمن " تشكيل حكومة كفاءات
وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصالحيات إلدارة المرحلة الحالية" و" تشكيل لجنة تضم كافة األطياف والخبرات لمراجعة

التعديالت الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا ".وتشمل كذلك " وضع ميثاق شرف إعالمي يكفل

حرية اإلعالم واعالء المصلحة العليا للوطن" فضال عن " اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات
الدولة و" تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية".
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والتحفظ على أكثر من  1130جمعية تابعة لإلخوان ،وعلى أموالها ،وفق ا لنص المادة ( )86من
قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار (الطويل"، )13 ،2013 ،أهمها توقيع العقوبات

المقررة قانونا لجريمة اإلرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها

بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ،وكل من يمول أنشطتها ،كما قرر المجلس أيض ا توقيع

العقوبات المقررة قانون ا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيهما بعد صدور
هذا القرار ،واخطار الدول العربية المنضمة لتفاقية مكافحة اإلرهاب عام  1998بهذا القرار،

وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وحفظ األمن القومي المصري
(العناني. )60 ،2013 ،
فقد ترتب على التغير السياسي الذي شهدته البالد وتدخل المؤسسة العسكرية ،تغير
مباشر في الطبقة الحاكمة للبالد والدوائر المرتبطة بها ،وهو ما أدى إلى تغيرات موازية في مالمح

النخبة السياسية في البالد ،وصعود القوى المنتصرة في صراع السلطة ،وتكريس مكانة النخبة

العسكرية ،ويقصد بذلك مؤسسات الدولة المنتصرة تحديدا (الجيش ،وأجهزة األمن ،والقضاء) ،وهذا
ما يرتبط بشكل أساسي بطبيعة القوى التي قادت عملية التغيير السياسي بعد مظاهرات  30يونيو،

حيث قامت المؤسسة العسكرية بعزل "مرسي" من منصب رئيس الجمهورية بعد سحب الجماهير
لثقتها منه ،وعلى الرغم من تولي المستشار "عدلي منصور" رئيس المحكمة الدستورية العليا

لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت؛ إل أن المؤسسة العسكرية ظلت العنصر األكثر تأثي ار في
المشهد السياسي ،وخاصة وزير الدفاع الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" ،ولعل هذا الصعود في

حضور النخبة العسكرية يأتي متسق ا مع الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية منذ أحداث ثورة 25
يناير؛ إذ جاء التدخل العسكري في ذلك الوقت لستبدال نظام مبارك ليحكم سيطرة الجيش على

مفاصل الدولة ،وهو ما ترسخ بسبب عدم وجود قيادة سياسية لحركة الحتجاج الشعبي (الطويل،

. )27 ،2013

وحصل مشروع دستور  2013على موافقة شعبية غير مسبوقة ،وأن ذات األشخاص
الذين نزلوا في ثورة  30يونيو إلسقاط اإلخوان هم ذاتهم الذين نزلوا للتصويت على دستور

 ،2013وأنهم يؤيدون المؤسسة العسكرية في إجراءاتها ،وأهم هذه اإلجراءات خارطة الطريق ،وأن
نتيجة الستفتاء تدل على حب الشعب وقبوله لدعوات الفريق السيسي المتكررة بالنزول إلى

الشوارع للمصادقة على الدستور (شكر.)10 ،2014 ،
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ثانيا األوضاع االجتماعية:
أحدثت ثورة  25يناير  2011مجموعة من التغيرات في مصر ،فقد أدى فوز محمد
مرسي إلى اإلفراج عن المئات من السجون المصرية ،وتدفق العديد من المتطرفين من شتى أنحاء

العالم ،وتوجهوا باألخص إلى شمال سيناء على الحدود مع إسرائيل ،وفي أجواء التوتر المتصاعد

إزاء ثورة  30يونيو في مصر خرجت عناصر تنتمي للجماعة اإلسالمية ،ولتيار اإلسالم
السياسي ،تهدد المصريين بالقتل في حال خروجهم برحيل مرسي ،وصدرت تهديدات مماثلة من

جانب قيادات تنتمي للسلفية الجهادية (جاد.)78-76 ،2013 ،
وبعد أن التئم المصريون وتجمعوا ضد مبارك في حراك  25يناير وظهر الشارع المصري

في أبهى صوره ،حيث كان المتظاهرين في الميادين يد واحدة وجنب ا إلى جنب ،إسالميين
وعلمانيين وليبراليين ومسلمين وأقباط ،الجميع كان في خندق واحد ،وكان ظاه ار توحد كل فئات

المجتمع وتقارب طبقاته في وجه الظلم (سالمة.)32 ،2013 ،

أما خالل ثورة  30يونيو  ،2013فقد انقسم الشارع المصري انقسام ا عميق ا ،بين

اإلسالميين المؤيدين للرئيس السابق مرسي ،والمحتجين على حكمه وسياساته ،وبات هناك بدلا
من الميدان الواحد الذي يشمل الجميع أكثر من ميدان ،ميدان يحتوي على الثوار على مرسي،

وميدان يحتوي على المدافعين عن مرسي ،وانسحب هذا النقسام في الرؤى ليطول الشارع

المصري كله ،حتى وصل األمر حد القتتال والمواجهات بين الطرفين ،بل وأكثر من ذلك ،حين
حرق وهاجم المحتجون اإلسالميون المعارضون على عزل مرسي الكنائس واألقباط  ،فرغم أن

األقباط تعرضوا من ذي قبل ألعمال متطرفة لكنها لم تكن بمنهجه وغير واضح منفذوها ،بل وكان
في الغالب التهام يذهب تجاه القاعدة ،أما أن يتم مهاجمة هذا المكون الجتماعي األساسي في

المجتمع المصري ،من قبل جماعة مصرية إسالمية بحجم اإلخوان ،فهذا ل يبشر بالخير ،أو

بمستقبل جيد لمصر ،ألن ذلك قد يتطور إلى انقسام مجتمعي كامل ،كما بات المجتمع المصري
مهدد بالعديد من النقسامات بين الجماعات اإلسالمية والتيارات الرافضة لها (عارف. )2013 ،

ثالثا :األوضاع االقتصادية:
لم تختلف كثي ار األوضاع القتصادية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور عما كانت

عليه في عهد الرئيس مرسي ،وربما تكون ساءت وتفاقمت أكثر ،حيث إن التقدم في قضايا الحياة

اليومية ووضع السياحة والستثمار في عهد منصور لم يكن ملموس ا أيض ا ،خاصة مع استمرار

الشتباكات وزيادة حدة عنفها ،بل ظهرت أعباء جديدة مع إعالن حالة الطوارئ ،وفرض حظر

التجول في عدة محافظات ،وتوقف قطارات السكك الحديدية ،والتي تعد شريان حياة يربط مناطق
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مصر من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ،وهو التوقف الذي استمر أكثر من  40يوم ،لتعود

فيه جزئيا للعمل لحقا (مصر العربية.)2014/10/6 ،

ووفق ا لبيانات صادرة عن البنك المركزي ،فإن إجمالي الدين العام المحلي سجل رقم ا

تاريخي ا غير مسبوق في تاريخ مصر ،ليبلغ نحو  1.488تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر

 ،2013منه  %82.9مستحق على الحكومة ،و %4.4مستحق على الهيئات العامة القتصادية،

و %12.7على بنك الستثمار القومي ،حيث بلغ  %38.8وسجل الدين العام الخارجي زيادة
تقدر بنحو  4.4مليار دولر ،بمعدل  12.9مليار دولر في نهاية شهر ديسمبر الماضي ،ما

يعادل نحو  271.6مليار جنيه.
وحذر خبراء ومحللون اقتصاديون من استمرار الحكومة في العتماد على القتراض،
سواء من الداخل أو الخارج ،خاصة مع بدء استحقاق أقساط القروض الخارجية منذ يناير ،2014

مشيرين كذلك في تصريحات صحفية للتداعيات القتصادية لستمرار طباعة النقود المتزايدة دون
وجود غطاء ٍ
كاف ،مما يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية وأيضا مستوى األسعار في البالد

(قشقوش.)2014 ،

وان مع ـ ــدلت الس ـ ــتثمار واص ـ ــلت الت ارج ـ ــع مس ـ ــجلة انخفاضـ ـ ـ ا بل ـ ــغ حـ ـ ـوالي الرب ـ ــع األول

م ـ ــن الس ـ ــنة الماليـ ـ ـة الس ـ ــابقة م ـ ــع ارتف ـ ــاع ال ـ ــدين المحل ـ ــي لتريلي ـ ــون و 546ملي ـ ــار جني ـ ــه بنهاي ـ ــة

ديس ـ ــمبر  2013مقارن ـ ــة بتريلي ـ ــون و 294ملي ـ ــار بديس ـ ــمبر  2012وارتف ـ ــاع ال ـ ــدين الخ ـ ــارجي ل ـ ـ ـ
 45.8مليار دولر مقارنة بـ  38.8مليار دولر بديسمبر ( 2012شبكة رصد.)2014 ،
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المبحث الثالث

ردود أفعال القوى السياسية المصرية على إسقاط حكم مرسي وآثارها على
الواقع السياسي المصري.
استطاع الجيش المصري اإلطاحة بالرئيس مرسي في  3يوليو  ،2013وفرض اإلقامة الجبرية
عليه ،واعتقال عددا من مساعديه واصدار  300مذكرة اعتقال ضد أنصاره ،وبعد ذلك فض
الجيش اعتصامات رابعة والنهضة وأسفر عن ذلك عشرات القتلى ومئات الجرحى مما دفع
المعتصمون في رابعة والنهضة لالنتقال للشوارع ،ثم وقعت أعمال عنف في العديد من المحافظات
المصرية ،حيث ذكرت بعض وسائل اإلعالم قيام بعض مؤيدي مرسي بحرق  21قسم شرطة و4

كنائس( .صحيفة الشروق ،)2013/8/14 ،ثم تبع ذلك اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه
والجيش المصري ،وللتعرف على ردود أفعال القوى السياسية حول اإلطاحة بالرئيس السابق

مرسي ،نقسمها إلى ثالثة تيارات:

أوالا :التيار المؤيد لإلطاحة بمرسي:
وهو تيار كبير ،يوافق ويؤيد بشدة اإلطاحة بمرسي ،ويعتبر هذا التيار من أشد المؤيدين للجيش
المصري في اإلجراءات التي اتخذها يوم 3و 4يوليو وأهمها اإلطاحة مرسي ،بل وقام هذا التيار
بدعم الجيش والنزول إلى الميادين والشوارع تأييدا لخطوات الجيش وعزل مرسي.
ويمثل هذا التيار طيف واسع من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ،ويدخل فيه التيار القومي

والتيار اليساري والمدني ،ويضم هذا التيار القوى التي رحبت بتدخل القوات المسلحة لعزل الرئيس

مرسي ،واعتبرته استجابة مشروعة لمطلب شعبي وتصحيحا لمسار ثورة  25يناير ،وحفاظ على

وحدة مصر واستقرارها ،ويالحظ على هذا التيار أن هناك جبهات وتحالفات تم تأسيسها قبل 30

من يونيو وكانت من صفوف المعارضة وظلت متواجدة في المشهد بعد  30من يونيو (شكر،
 ،)2012وأبرز هذه القوى التالي:

 -1جبهة النقاذ الوطني :وهي تكتل سياسي ،يتكون من  35حزب سياسي وحركة سياسية
وثورية وجميعها ذات أيديولوجيات ليبرالية ويسارية ،تشكلت في  22نوفمبر  ،2012بعد
اإلعالن الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي واعترضت عليه أغلبية
القوى السياسية آنذاك ،وقد مثلت الجبهة القطب السياسي األساسي المعارض لحكم
جماعة اإلخوان منذ إنشائها وحتى مشاركتها في  30يونيو ،ورحبت الجبهة بعزل مرسي

واعتبرتها خطوة على الطريق الصحيح (موقع الشاهد.)٢٠١٤ ،
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 -2حركة تمرد :وهي حركة سياسية تشكلت في أواخر أبريل  ،2013من قبل عدد من

الشباب بهدف الحصول على توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس السابق
محمد مرسى ،والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،وذلك إلخالله بوعوده النتخابية

والخروج على أهداف الثورة ،ونجحت الحركة بالفعل خالل شهرين فقط في جمع توقيعات
 22مليون مواطن (موقع الوفد .)2014 ،وتعتبر تمرد هي الحركة التي بادرت بدعوة
الشعب المصري للخروج للشوارع والميادين يوم  30يونيو في ذكرى تولى محمد مرسى
الرئاسة إلعالن مطلبهم بالنتخابات الرئاسية المبكرة ،وأصبحت حركة تمرد بذلك القطب

األساس الثاني من قوى  30يونيو.

 -3جبهة  30يونيو وتنسيقية يوم  30يونيو :تمثل تحالف النشطاء الثوريين واألحزاب
السياسية المصرية المعارضة لحكم جماعة الخوان ،وأُعلن عن تشكيلها في  26يونيو

 2013من قبل حركة تمرد ،وتضم ما يقرب من ثمانين عضوا بصفتهم الشخصية يمثلون
منظمات وحركات شبابية متعددة وأحزاب سياسية يسارية وليبرالية ،وتشكل الجبهة القطب

الثالث لقوى 30يونيو ،إلى جانب اللجنة التنسيقية لشباب  30يونيو ،والتي تضم 32
حركة وحزب منها "جبهة اإلنقاذ والشتراكيين الثوريين والجمعية الوطنية للتغيير وحركة

شباب  6إبريل ،وتحالف القوى الثورية وحركة كفاية ،إضافة لبعض األحزاب األخرى
أبرزها حزب الوفد والدستور والمصريين األحرار (دياب. )27 ،2013 ،

ثانيا :التيار المعارض لإلطاحة بمرسي:
وهو التيار المعارض إلجراءات الجيش وما نتج عنها من اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي ،وقد
اعتبر هذا التيار أن عزل مرسي بتدخل الجيش يمثل انقالب ا كامالا على الشرعية الدستورية ،وعليه
فقد اعتبر اإلجراءات الناتجة عن  3و  4يوليو من تشكيل الحكومة والستفتاء على الدستور
باطلة وتفتقد الشرعية ،وقد اتخذ هذا التيار من المظاهرات وسيلة للمطالبة بعودة الشرعية وعودة

الرئيس السابق محمد مرسي للحكم مرة أخرى ،ويضم هذا التيار باألساس جماعة الخوان
المسلمين واألحزاب التابعة لها أو األحزاب الممثلة للتيار اإلسالمي بجانب أحزاب الجماعات

اإلسالمية ،والتكوين األساس لهذا التيار يعتمد على اإلخوان المسلمين.
 -1ردود الفعل الرسمية لجماعة اإلخوان المسلمين كالتالي:
-

نشر بيان على صفحة الرئيس محمد مرسي الرسمية على موقع فيس بوك رافضا بيان

الجيش ومحذ ار سرقة الثورة ،داعي ا جميع المواطنين مدنيين وعسكريين إلى عدم الستجابة لهذا
النقالب (عارف.)18 ،2013 ،
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-

أدان حزب الحرية والعدالة التابع لإلخوان المسلمين خطوات الجيش ،وذكر أنه سيقف بكل

حسم ضد (النقالب العسكري) ،ولن يتعاون مع إدارة البالد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم

(العناني.)60 ،2013 ،
-

استمرار معارضو عزل مرسي في العتصام بميدان رابعة العدوية وميدان النهضة لفترة

تقارب الخمسين يوما إلى أن تم فض العتصام بالقوة ،ليظهر للوجود عالمة جديدة هي شارة

رابعة التي تحولت إلى عالمة عالمية يرفعها معارضي عزل مرسي حول العالم (علوي،2013 ،

.)95
-

في ردود فعل غير معلنة وغير رسمية ،شهدت األيام التي أعقبت عزل مرسي سلسلة

هجمات استهدفت مقرات أمنية وكمائن للجيش والشرطة ،في مدينة العريش ومدينة الشيخ زويد،

وقتل بعض الجنود بشكل متفرق (دياب.)22 ،2013 ،
-

اعترف القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين "محمد البلتاجي" ضمنا بمسؤولية اإلخوان

المسلمين عن أحداث العنف التي تجري في شبه جزيرة سيناء ،حيث قال (إن ما يحدث في سيناء

سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عن النقالب وعودة الرئيس مرسي إلى مهامه)،
في إشارة منه إلى أن اإلخوان يتحكمون فيمن ينفذ العمليات في سيناء أو على األقل بينهم وبين

جماعات سيناء تنسيق عالي المستوى (العربية نت .)2013 ،وحول بيان المجلس العسكري قال
البلتاجي( :هو انقالب عسكري على السلطة الشرعية المنتخبة ،وألول تجربة ديمقراطية في مصر،
وهو انقالب على الرئيس المنتخب انتخاب حر ومباشر من الشعب المصري ،ولن نقبل بحال من

األحوال هذا النقالب على إرادة الشعب) (إيرونيوز.)2013 ،
وبعد وضوح الرؤية في سيناء وأن من خلفها هي تنظيمات جهادية معادية للدولة المصرية ،مثل
تنظيم أنصار بيت المقدس الذي ينفذ عمليات ضد الجيش والشرطة في سيناء ويعلن عن ذلك،

بات واضح ا أن اإلخوان المسلمين تركز حتى اآلن على أن تكتيكات المقاومة المدنية غير العنيفة
هي سبيلها إلسقاط النظام المسيطر عليه من قبل العسكر ،فقيادة اإلخوان في مصر تفهم أنها
تستطيع الفوز من خالل النتخابات ومن خالل إمكاناتها في تعبئة الشارع ،إلى جانب أن العنف

يعطي ذريعة للجيش لمجابهة اإلخوان بمزيد من العنف وهو األقدر على ذلك (عاشور. )2014 ،
التيار المعارض اتجه لتأسيس تحالفات توحد موقفه وتعبر عنه وكان أبرزها:

تحالف دعم الشرعية :وهو تحالف تم تشكيله قبل عزل الرئيس محمد مرسي (في الجمعة السابقة

على يوم 30يونيو) ،بهدف معارضة دعوات التظاهر إلسقاط الرئيس مرسي ،ويضم التحالف
حزب الحرية والعدالة وبعض حلفاء جماعة اإلخوان المسلمين من األحزاب السلفية مثل :حزب
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الوطن ،حزب الوسط ،الجماعة اإلسالمية ،والبناء والتنمية (الجزيرة نت .)2013/7/4 ،ويمثل

التحالف القطب الرئيسي المعارض لسلطة ما بعد  30يونيو من هذا المعسكر ،كما أنه ل يعترف
بأي اجراءات قد ترتبت على عزل مرسي وذلك باعتبار أن ما تم انقالبا على الشرعية.
هذا إضافة إلى بعض الشخصيات والحركات المشتركة مع جماعة اإلخوان المسلمين في نفس
األيديولوجية السياسية مثل حازم صالح أبو إسماعيل ومؤيديه والسلفية الجهادية ،وقد اقتصر
دورها على المشاركة في المسيرات الداعمة لجماعة اإلخوان ،ولكن انحسر دورها بعد فض

اعتصامي رابعة والنهضة (علوي.)102 ،2013 ،

ثالث ا :التيار الوسطي (قوى المنتصف):
وهي مجموعة من القوى التي يمكن توصيفها بأنها ل تنتمي لمعسكر من المعسكرين السابقين بل
تتخذ موقف قد يقترب في بعض األحيان من إحدى المعسكرين أو يبتعد عن إحداهما ،بمعنى أنها

قد تقترب من معسكر التأييد أو معسكر الرفض ولكن بتحفظ ،وأبرزها التالي:

 -1حزب النور والدعوة السلفية :تم تأسيس الحزب من قبل الدعوة السلفية  ،ويعتبر من أكبر
وأهم األحزاب السياسية السلفية ،منذ إقصاء مبارك في  ،2011كان الحزب في البداية

داعم لحكم الرئيس السابق محمد مرسي ،إل أن عالقة التحالف بين الحزبين ما لبث أن
توترت عقب إقالة الرئيس السابق مرسي لمستشاره الخاص بشئون البيئة والمنتمي لحزب

النور ،وفي نهاية المطاف تبنى الحزب موقف المعارض لحكم الرئيس محمد مرسي

خاصة مع اقتراب  30يونيو ،وقد امتنع الحزب عن المشاركة في تظاهرات  30يونيو
ولكنه أيد إجراءات النتقال السياسي التي قادها الجيش باعتبار أن هذا الحل يجنب مصر

حربا أهلية محتملة ( cnnبالعربية.)2013 ،

 -2حزب مصر القوية :وهو الحزب الذي تم تأسيسيه في أكتوبر  2012بواسطة عبد المنعم

أبو الفتوح ،المرشح الرئاسي السابق ،وهو حزب ذا توجه إسالمي ،وقد رفض الحزب

دستور  2012وشارك في تظاهرات  30يونيو التي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة على
الرغم من وجود انقسامات داخل الحزب حول المشاركة ،كما رفض الحزب تدخل الجيش

في عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووصفه بالنقالب (سليم.)2013 ،

 -3حركة  6ابريل :حركة شبابية أنشئت في  2008لدعم إضراب عمال المحلة ،ولعبت
الحركة دور محوري في تنظيم ثورة  2011التي اسقطت الرئيس األسبق حسني مبارك،

وجدير بالذكر أن الحركة قد شهدت انشقاق نتج عنه انقسامها لجبهتين :جبهة أحمد ماهر
والجبهة الديمقراطية ،وقد عارضت الحركة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وشاركت في
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تظاهرات  30يونيو .وتبنت الحركة موقف ا قريب ا من موقف جبهة اإلنقاذ وقوى أخرى

معارضة فيما يتعلق بخارطة الطريق التي تم اإلعالن عنها ،والتي تشمل انتخابات رئاسية
مبكرة وانتخابات برلمانية وتعديل الدستور (بكير.)2013 ،

 -4الشتراكيين الثوريين :وهي حركة بدأت خالل ثمانينيات القرن الماضي ،ولعبت دور مهم
في مبادرة ” ل للمحاكمات العسكرية ” لتنظيم معارضة لحكم المجلس العسكري في

 ،2012-2011أيدت الحركة  30يونيو بل وكانت جزء من اللجنة التنسيقية ل 30
يونيو ولكنها ترفض تدخل الجيش في الحياة السياسية كما ترفض حكم جماعة اإلخوان

المسلمين (بكير.)2013 ،

 -5الميدان الثالث :حركة الميدان الثالث هي حركة أنشئت في بداية يوليو  2013بواسطة
عدد من النشطاء أبرزهم الشتراكيين الثوريين وحركة شباب  6أبريل وحزب التيار

لكال من جماعة الخوان والحكم العسكري (الجزيرة نت،
المصري وآخرين من المعارضين ا
.)2013/7/4

 -6جبهة طريق الثورة :أنشأها مجموعة من النشطاء والسياسيين في  23سبتمبر ،2013

تضم العديد من الشخصيات العامة والشباب الذين شاركوا بثورة يناير وما تبعها من حراك

وموجات متتالية حتى  30يونيو ،والجبهة قائمة “كما ُذكر في البيان التأسيسي” لرفض

هيمنة المؤسسة العسكرية على المشهد مثلما رفضت من قبل سيطرة اإلخوان على الدولة،
وللحفاظ على أهداف الثورة بحسب البيان التأسيسي للجبهة (موقع القدس.)2013 ،

ويرى الباحث أن حالة المعاداة وعدم قبول اآلخر السائدة في مصر في ظل حكم الجيش

سوف تؤدي إلى مزيد من الكره والحقد وبالتالي التطرف والتشدد ،ومزيد من العمليات اإلرهابية
التي ستضرب عصب الدولة المصرية وستؤثر على قدرتها القتصادية والسياسية ،كما أن مالحقة

اإلخوان لن يأتي باألمن واألمان لمصر ول بالستقرار نظ ار لحجمهم ومدى تماسكهم وتنظيمهم،
فبالتالي مصر مقدمة على مزيد من عدم الستقرار والتدهور ونمو المتطرفين.
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المبحث الرابع

المواقف اإلقليمية والدولية من اإلطاحة بحكم مرسي
تباينت ردود األفعال الدولية واإلقليمية إزاء خارطة المستقبل التي تم اإلعالن عنها من

قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في  3يوليو  ،2013وعزل الرئيس السابق محمد مرسي ،بين
مؤيد ومعارض ،حيث كان هناك تردد من قبل بعض الدول حول توصيف ما حدث في 30
يونيو ،هل هو "ثورة شعبية جديدة" أم "انقالب عسكري ناعم" على الرئيس المنتخب ،وسارعت

كثير من الدول العربية واإلقليمية بتأييدها للموقف الشعبي ومساندة الجيش المصري ،في حين أن
كثير من الدول الغربية والوليات المتحدة المريكية رفضت وحذرت من عزل مرسي ،وسوف
نتناول المواقف اإلقليمية والدولية من عزل مرسي وتولي المؤسسة العسكرية الحكم.

أوالا :المواقف اإلقليمية من اإلطاحة بمرسي:
وينقسم هذا الجزء إلى شقين :المواقف المؤيدة والمواقف المعارضة لإلطاحة بمرسي.
-1المواقف اإلقليمية المؤيدة لإلطاحة بمرسي:
بعث العاهل السعودي ،الملك "عبد اهلل" ،برسالة تهنئة فو ار للمستشار" ،عدلي منصور"،

رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ،الذي عين رئيس ا مؤقت ا للدولة .وقد أشاد في رسالته
بقيادة القوات المسلحة المصرية؛ إلخراجها مصر من نفق اهلل يعلم أبعاده وتداعياته ،كما صرح
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ،أن المملكة العربية السعودية وافقت على تقديم حزمة
مساعدات لمصر قدرها خمسة مليارات دولر ،تشمل ملياري دولر وديعة نقدية بالبنك المركزي،

وملياري دولر أخرى منتجات نفطية وغاز ،ومليار دولر نقدا (سالمة.)2013 ،
وسبب تأييد السعودية لعزل مرسي هو موقفها الرافض لسياسة اإلخوان المسلمين في الدول
العربية ،والمعارض لسياسة حكم مرسي ،وخوفها من تمدد تجربة اإلخوان المسلمين إلى المملكة

ومحاولة تدخلهم في شؤون الحكم أو السياسة ،لذلك أيدت السعودية بل ودعمت النظام المصري
بعد عزل مرسي بكافة المكانات السياسية والمادية ،وأنعكس موقف السعودية الداعم لمصر بعد

مرسي على تأييد كثير من الدول اإلقليمية والغربية لمصر ،حيث تعتبر السعودية من الدول

العربية المؤثرة إقليمي ا ودولي ا.

كما سارع الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" ،رئيس اإلمارات ،بإرسال برقية تهنئة إلى

المستشار "عدلي منصور" ،وذكر فيها" :لقد تابعنا بكل تقدير وارتياح اإلجماع الوطني الذي تشهده

بالدكم الشقيقة ،والذي كان له األثر البارز في خروج مصر من األزمة التي واجهتها بصورة
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سلمية تحفظ مؤسساتها وتجسد حضارة مصر العريقة ،وتعزز دورها العربي والدولي" ،كما قدمت

اإلمارات العربية المتحدة حزمة من المساعدات المالية والنفطية تقدر بمليار دولر ،وقرضا بقيمة
 2مليار دولر وديعة للبنك المركزي (صحيفة الوطن اإللكترونية. )2013 /7/4 ،

وجاء تأييد اإلمارات لخطوات عزل مرسي ،بسبب موقفها المعادي للتنظيم الدولي لإلخوان
المسلمين ،حيث يعتبر نشاط اإلخوان المسلمين في اإلمارات محظو ار ،ألن اإلمارات تعتبر دولة
عربية منفتحة على كل العالم وبها كل الثقافات واألديان وهي بذلك تجسد دور الدولة الحضارية،

وألن اإلخوان المسلمين يعملون وفق منهج وفكر إسالمي ،ارتأت اإلمارات أن ذلك قد يشكل خط ار
على مصالحها وعلى نظام الحكم فيها ،وهو سبب رفضها لنشاط اإلخوان المسلمين ،وتعتبر
اإلمارات دولة ذات نفوذ مالي ولها تأثير عربي ودولي من خالل عالقاتها ومن خالل نفوذها

المالي الواسع.
وأشاد الشيخ صباح األحمد الصباح أمير دولة الكويت بالقوات المسلحة المصرية على

الدور اإليجابي والتاريخي الذي قامت به في الحفاظ على الستقرار .كما عرضت دولة الكويت
تقديم مساعدة تقدر بـ  6مليار دولر ،سواء وديعة في البنك أو مساعدات نفطية( .وحدة البحوث

السياسية ،)2013 ،وأسبابها في التأييد ل تختلف عن أسباب اإلمارات فهي أيض ا تخشى على
نظام حكمها من سيطرة اإلخوان عليه ،ولها تقريب ا نفس التأثير الذي تتمتع به اإلمارات.

كما أرسل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر برقية تهنئة للمستشار "عدلي

منصور" ،وقد كانت قطر ممولا رئيسي ا للجماعات اإلسالمية على مستوى العالم العربي ،وقدمت

مساعدات بمليارات الدولرات لمصر منذ ثورة  25يناير  2011التي أنهت حكم مبارك( .المعرفة،

 ،)2013ويعتبر موقف قطر موقف محير ،حيث كانت وما زالت من أكبر الداعمين لإلخوان
المسلمين ماليا وسياسيا واعالميا ،ولكن األمير حمد ومجيئ األمير تميم ،كان له األثر في هذا
الموقف ،الذي لم يثبت كثي ار على أي حال ،أما أثر موقف قطر ليس له دللت واضحة ،ولكنها
تبحث دوم ا عن التأثير رغم صغر حجمها ،وهي تمتلك المال الذي تمتلك من خالله النفوذ لدى
معظم الالعبين السياسيين في المنطقة ،وكذلك الدور اإلعالمي الكبير لقناة الجزيرة والذي يفوق

أحيان ا تأثير كثير من الدول.

وعن موقف الحكومة العراقية فأكدت أنها تقف إلى جانب الشعب المصري ومستعدة

لتطوير العالقات بين البلدين ألعلى مستوى (وحدة البحوث السياسية.)2013 ،

وموقف العراق هذا جاء متماشيا مع ما تمر به العراق من حالة صراع دائمة مع الحركات

اإلسالمية ،وأيض ا متساوقا مع موقف الدول العربية الكبيرة ،والعراق ل تمتلك تأثير أو نفوذ.
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بينما أعلنت المملكة األردنية الهاشمية عن تأييدها لما حدث ،من خالل تصريح وزير

خارجيتها ناصر جودة ،الذي أكد على احترام بالده إلرادة الشعب المصري ،وأن بالده تكن احتراما

عميقا للقوات المسلحة المصرية (المعرفة.)2013 ،

ولها نفس أسباب باقي الدول العربية المؤيدة والتي تخشى تمدد اإلخوان المسلمين خوف ا على

الحكم ،ولألردن تأثي ار معتدلا في المنطقة المحيطة بها سياستها اإلنغالقية.

وبخصوص سوريا ،ممثلة في نظام بشار األسد ،فقد قالت" :إن الضطرابات التي تشهدها

مصر هزيمة لإلسالم السياسي" ،وأكد أن من يأتي بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح
فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم" (عمار.)258 ،2013 ،
ويأتي موقف سوريا نتيجة للموقف المعادي من اإلخوان ،فاإلخوان المسلمين يخوضون معارك مع
نظام األسد ويعتبرون من أشد المعارضين لحكم بشار ،وهذا التأييد من سوريا إنما هو موقف

انتقامي من اإلخوان المسلمين في مصر والذين يؤيدون ويدعمون اإلطاحة بنظام األسد ،ولم يؤثر

كثي ار هذا الموقف فسوريا الحالية ضعيفة وغير قادرة على التأثير نتيجة للمعارك التي تعصف بها.

في حين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ،أيد ما قام به الفريق عبد الفتاح

السيسي ،وأرسل برقية تهنئة إلى المستشار عدلي منصور ،بعد أدائه اليمين الدستورية كرئيس
انتقالي لمصر ،وقد أشاد بدور الجيش المصري وشعب مصر في اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي،

التابع لجماعة اإلخوان المسلمين ،الذي تربطه عالقات وثيقة بحركة حماس التي تسيطر على

قطاع غزة (عاطف وعبد الوهاب. )2013 ،ويأتي موقف السلطة المؤيد لإلطاحة بمرسي نظ ار
لحالة النقسام التي تعاني منها السلطة وسيطرة حماس على السلطة في غزة ،والتي تعتبر جزءا
من اإلخوان المسلمين ،ونتيجة للدعم الذي لقته حماس من قبل مصر في ظل مرسي ،وهذا

الموقف يصنف أيض ا بالنتقامي ،وليس له تأثير ،كون السلطة الفلسطينية ل تمتلك النفوذ
السياسي أو المالي ول تمتلك التأثير.

أما إسرائيل فعبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في يؤدي تولي عدلي
منصور الرئاسة إلى استئناف التصالت المجمدة بدرجة كبيرة مع الحكومة المصرية .كما قال

عضو الكنيست تساحي هنجبي ،المقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي( :إن عزل مرسي يقوي
الشعور بأننا ربما تجاوزنا الفترة السيئة ،وربما تكون هناك فرصة اآلن لعالقات دبلوماسية مع من

سيتولى حكم مصر في المستقبل القريب أيا كان) ،وذلك عبر تصريح له لراديو الجيش اإلسرائيلي

(دياب.)2013 ،

151

ل يعتبر موقف اسرائيل مستغرب ا ،فإسرائيل ترى أن اإلخوان المسلمين ليس شريك ا ،وتعتبر

وجود حكم اإلخوان المسلمين على حدودها هو خطر محدق بها وبحدودها وبأمن اسرائيل
بالمجمل ،وتعتبر اسرائيل دولة ذات تأثير عسكريا وسياسيا ،ولها تأثير على الحالة المصرية من
خالل الحدود الطويلة بين البلدين ومعاهدة السالم بينهما.

وبخصوص إيران جاء موقفها مؤيدا على استحياء ،على الرغم من تحسن العالقات بينها

وبين نظام الرئيس محمد مرسي ،حيث تبادل الزيارات بين البلدين .وفي هذا الشأن جاء رد الفعل

اإليراني إزاء ما حدث في مصر حذ ار .فقد قال عباس عراقجي ،المتحدث باسم الخارجية اإليرانية:
(بالتأكيد ستحمي األمة المصرية الصامدة استقاللها وعظمتها من النتهازية الخارجية وانتهازية

العدو أثناء الظروف الصعبة التي تعقب ذلك) (إبراهيم.)2013 ،

فاإلخوان المسلمين يعتبرون أن إيران تسعى للتمدد الشيعي في الدول العربية ،وصرح أكثر

من قيادي في إخوان مصر بأن إيران دولة غير مرحب بها وأنها تسعى للحصول على نفوذ
إقليمي ،وهذا ما دعا إيران التي تسعى دوما للتمدد الفكري الشيعي في المنطقة إلى مساندة

إجراءات عزل مرسي ،وايران دولة لها تأثيرها في اإلقليم ،ولها جماعاتها داخل الدول العربية
ولذلك تعتبر مؤثرة.

-2المواقف اإلقليمية المعارضة لإلطاحة بمرسي:
تعتبر تونس من أكثر الدول المعارضة لما حدث في مصر ،وسرعان ما وصفته

بالنقالب العسكري؛ حيث كان يحكم فيها حركة النهضة اإلسالمية والتي تمثل فصيل اإلخوان
المسلمين في تونس ،فقد صرح الرئيس التونسي منصف المرزوقي ،فور ما حدث (أن تدخل

الجيش أمر مرفوض تمام ا ،ونحن نطالب مصر بتأمين الحماية الجسدية لمرسي) (إبراهيم،
.)2013

بينما رفضت تركيا الخطوة التي قامت بها قيادة الجيش المصري .وفي هذا السياق أكد

وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ،أنه من غير المقبول اإلطاحة بحكومة جاءت إلى
السلطة من خالل انتخابات ديمقراطية ،عبر وسائل غير مشروعة بل وبانقالب عسكري .ويعتبر
هذا الموقف مختلف عن موقف شركاء تركيا المحتملين في التحاد األوروبي ،الذي لم يكن

واضح ا في وصف ما حدث في مصر هل ثورة شعبية أم انقالب عسكري ،بل وتباينت مواقف

الدولة األوروبية في هذا الشأن (إبراهيم.)2013 ،

أما موقف التحاد األفريقي فكان واضح ا وصريح ا في أنه اعتبر ما حدث في مصر

انقالب عسكري ويستدعي تعليق عضوية مصر بالتحاد ،وبالفعل تم تعليق عضوية مصر
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بالتحاد األفريقي .وقامت مصر بشرح األوضاع التي شهدتها ،وأكدت أن ما حدث فيها لم يكن

انقالبا عسكريا ،ومن ثم لم يكن هذا أمر معارض للتطور الديمقراطي ،ونجحت في تفعيل

عضويتها بالتحاد مرة أخرى حفظا على المصالح المصرية في القارة اإلفريقية (عاطف وعبد

الوهاب.)2013 ،

ثانيا :المواقف الدولية من اإلطاحة بمرسي:
وتنقسم المواقف الدولية إلى قسمين مواقف مؤيدة موقف معارضة.

-1المواقف المؤيدة.

جاءت ردود الفعل األمريكية على  30يونيو مختلفة ،سواء في قبولها لواقع التظاهرات أو

في تعاملها معها ،فالمؤسسات األمريكية الرسمية (البيت األبيض -الكونجرس -البنتاجون) أبدت
تحفظها في اللحظات األولى بعد بيان السيسي بمهلة الـ  48ساعة ،وأبدت قلقا عميقا على عملية

التحول الديمقراطي ،ولكن في الثالث من يوليو ،وعقب بيان السيسي بتعطيل الدستور وتولي عدلي
منصور –رئيس المحكمة الدستورية -كرئيس مؤقت للبالد ،أصدر أوباما بيان ا حول األوضاع في

مصر) ، ،(jocktson, 2013,13أكد فيه أن الوليات المتحدة منذ ثورة  25يناير تدعم مبادئ

أساسية في مصر ،مبادئ فقط ،ول تدعم أشخاصا أو أحزابا ،وأبدى قلقه من قرار الجيش بعزل
مرسي وتعطيل الدستور ،وطالب الجيش المصري باإلسراع في إعادة السلطة لمدنيين منتخبين،

وفي الوقت نفسه أعلن أوباما أنه أمر بمراجعة المعونة األمريكية لمصر في ظل القوانين األمريكية
في ضوء ما استجد من أوضاع (عبد الحليم. )2013 ،

بينما جاء رد فعل التحاد األوروبي على اإلطاحة بمرسي مؤيدا لرحيله؛ حيث قالت

كاثرين أشتون ،منسق السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي ،إنها تتابع األحداث في مصر عن
كثب ،وأكدت على أنها على علم بالنقسامات العميقة في المجتمع والمطالبات الشعبية من أجل

التغيير السياسي .وحثت أشتون جميع األطراف للعودة سريع ا إلى العملية الديمقراطية ،بما في ذلك

إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ،والموافقة على الدستور ،على أن يتم ذلك بطريقة
شاملة تمام ا ،حتى يتسنى للبالد استكمال عملية التحول الديمقراطي (عبد الحليم.)2013 ،

أما ألمانيا فأعرب رئيسها يواخيم غاوك عن قلقه إزاء تطورات األوضاع في مصر،

وصرح أنه يود أن يوجد سيناريو انتقالي من أجل عودة حكومة تتناسب مع المعايير الديمقراطية،

وفي الوقت نفسه أعرب غاوك عن تفهمه لتخاذ إجراءات استثنائية في موقف يهدد بنشوب حرب
أهلية ،كما وصف ميشائيل بوك سفير ألمانيا لدى مصر ما حدث في  30يونيو بأنه (الموجة

الثانية من ثورة  25يناير) (فيتو.)2013 ،
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-2المواقف الدولية المعارضة.
حذرت و ازرة الخارجية البريطانية ،في  8يوليو ،مواطنيها من السفر إلى مصر عدا

المنتجعات السياحية في جنوب سيناء ومحافظة البحر األحمر؛ بسبب التوتر السياسي الذي تشهده
البالد .وأشارت الخارجية إلى أنها ل تطالب البريطانيين المتواجدين في مصر اآلن بالمغادرة،

ولكنها تنصح بعدم التحرك من األماكن المتواجد فيها البريطانيين ،وأن عليهم أن يعيدوا النظر في

البقاء بمصر .حيث ظهرت بريطانيا بموقف المعارض لعزل مرسي ،فيما انتقدت معظم القنوات

والصحافة البريطانية موقف بريطانيا من األحداث في مصر ،مشيرة إلى أن "وليام هيج" لم يكن

شجاعا كما ينبغي له كوزير خارجية ،ولم يبدي هو ول رئيس الوزراء أدنى ميل في تحدي المعايير

األساسية للسياسة الخارجية ،كما رسخها رئيس الوزراء األسبق توني بلير ،وأضافت أن بريطانيا

لن تفعل أي شيء يغضب أو حتى يضايق الوليات المتحدة .فموقف هيج لم يحرجه هو فقط ،بل
أضر بسمعة بريطانيا أيض ا (منشاوي.)2014،

بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف( :أنه يجب على مصر أن تسعى إلى

انتقال سلمي للسلطة من خالل إجراء انتخابات نزيهة ،فيما يؤكد قلق موسكو بشأن مخاطر وقوع
مزيد من الضطرابات بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي ،وقال لفروف عندما سئل بشأن مصر

في مؤتمر صحفي( :نحن ندعم أي جهود تهدف إلى إنهاء أي مظاهر للعنف والمواجهة ،وتهدف

إلى إشاعة استقرار الوضاع) ،بينما قال الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،في مطلع األسبوع(:أنه

يخشى أن تنزلق مصر نحو حرب أهلية) (نظير.)2015 ،

أما فرنسا فأبرزت صحفها أن الثورة المصرية الثانية هزت الشرق األوسط أكثر من سقوط

الرئيس المصري األسبق محمد حسني مبارك عام 2011؛ حيث حطم السقوط السريع لمحمد

مرسي ولحكومة اإلخوان المسلمين نموذج ا كان يستخدم لقراءة وتحليل الموقف اإلقليمي برمته،
سواء لدى المؤيدين أو المعارضين للربيع العربي .وأكدت على أنه لن يكون هناك سوى الحل

السياسي ومواصلة عملية النتقال الديمقراطي في مصر ،موضحة أن هذا ما تحدث عنه لوران

فابيوس مع نظيره المصري مساء أمس ،قائالا( :من الضروري إيجاد حل وسط واجراء عملية
شاملة للجميع ..ويتعين تنظيم انتخابات شفافة ومفتوحة أمام الجميع في أقصر اآلجال) (منشاوي،

.)2014
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الفصل السادس

احلياة السياسية يف مصر خالل
املرحلة االنتقالية

المبحث األول :األبعاد السياسية والدستورية لتعيين رئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية.
المبحث الثاني :اإلجراءات السياسية والدستورية التي اتخذت خالل المرحلة االنتقالية.
المبحث الثالث :سياسة الحكومة االنتقالية تجاه حركة اإلخوان المسلمين.
المبحث الرابع :االنتخابات الرئاسية المصرية .2014
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تمهيد:
يتناول هذا الفصل الحياة السياسية في مصر خالل الفترة النتقالية التي تولى رئاسة
مصر فيها المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية ،ولتعرف على األبعاد السياسية
والدستورية لتعيينه ،بدلا من سواه ،وما هي أهم اإلجراءات السياسية والدستورية التي اتخذها
الرئيس السابق منصور في مرحلته الرئاسية ،والطالع على أهم مخرجات المرحلة النتقالية على
الصعيد السياسي والدستوري ،كما يبحث هذا الفصل طريقة تعامل الحكومة النتقالية برئاسة حازم
الببالوي وسياستها تجاه جماعة اإلخوان المسلمين ،وطريقة إدارته لدفة الحياة السياسية فترة توليه
رئاسة الوزراء ،ويختم الفصل بالحديث عن النتخابات الرئاسية المصرية عام  2014وطبيعة
المنافسة والحمالت النتخابية ونبذة عن المرشحين وبرامجهم النتخابية.

المبحث األول

األبعاد السياسية والدستورية لتعيين رئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية
في الفترة التي تلت الحراك والتي سميت بالمرحلة النتقالية كان المصريون بحاجة إلى
رئيس مختلف يقودهم لبر األمان ،كان أغلب المصريين قد يئِسوا من وجود رئيس على رأس الدولة
زاهد في الحكم ،طاهر اليدين يسعى إلى مصالح الناس وصالح البلد ل مصالحه أو مصالح من
حوله ،ينتصر إلرادة الشعب ،ويرعى الضعفاء والفقراء قبل األقوياء واألغنياء ،يعيد نعمة األمن

يأمن على شيء أو على نفسه ،فتمكن الرئيس
على الناس التي ضاعت وانتُهكت؛ فلم يكن أحد َ
جانبا؛ وهى ِقيم ومبادئ
الجديد في فترة وجيزة أن يعيد قيما كادت تضيع ومبادئ سامية طُرحت ا
احترام اإلنسان واللتزام بالقانون والعمل والبناء والستقرار ،ويعيد لمصر مكانتها ،ويحرص على
التعاون بينها وبين غيرها من األمم ،وكانت هذه المهمة تحتاج إلى قاضي متزن يحب بلده ول
طموح له بالسلطة ،وكان الرئيس السابق عدلي منصور أفضل من و ِ
ضع في هذا المكان.
ُ
 -1النص الدستوري:
كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في  19مايو 2013على تعيين
المستشار عدلي منصور النائب األول لرئيس المحكمة رئيسا لها ،خلفا للمستشار ماهر البحيري
الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في  30يونيو لبلوغه السن القانونية ،واتجهت األنظار إلى

منصور تلقائياَ ليحكم مصر بحكم الدستور الذي ينص على أنه (في حالة غياب رئيس الجمهورية
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بسبب الموت أو الستقالة ،فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البالد لمدة أقصاها  60يوما

لحين انتخاب رئيس جديد (سكاي نيوز عربية.)2013 ،

وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم  48لسنة 2011

نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس
المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة ،وأتاح هذا التعديل استقاللية أكبر لقضاة المحكمة ورئيسها،
حيث جعل تدخل رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المحكمة مجرد تصديق على اختيار الجمعية
العامة للمحكمة ،بعد أن كان رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس المحكمة ويعينه سواء من

داخلها أو خارجها ،بينما التعديل جعل تعيين رئيسها من داخل المحكمة فقط ،وصدق محمد

مرسي في العاشر من يونيو الماضي على قرار المحكمة الدستورية العليا بتعيين عدلي منصور
رئيسا لها ،لكنه لم يؤد اليمين الدستورية أمامه (صحيفة الشعب اليومية أولين.)3013 ،

 -2الفراغ السياسي:

بعد الخطاب الذي ألقاه مرسي أصبح هناك تجييشا للشارع المصري ،وتأكيدا على النقسام

داخل المجتمع المصري بين فئة مؤيدة للرئيس وأخرى معارضة له .وهذا الفراغ السياسي ،الممثل
في ضعف النخب السياسية ،أصبح غير قادر على تجاوز المرحلة النتقالية ،فبات واجب ا تعيين

رئيس للدولة من شأنه أن يسد فراغ ا سياسي ا ومؤسساتي ا كبي ار خالل المرحلة النتقالية ،ويساعد
العجلة السياسية على الدوران في مصر ،وليسد الباب أمام الدعاوي التي تطالب بعودة الرئيس

مرسي مجددا .وسوف يتيح أمام الو ازرات الجديدة العمل بنجاح وكفاءة يمكن أن تحقق إنجازات
من شأنها أن ترفع من مستوى رضا الجماهير عن الشارع وعن النظام ،وبالتالي هذا سيدفع باتجاه

استكمال مؤسسات الدولة المصرية والنتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة ،إضافة إلى أن دولة
بحجم مصر ومكانتها العربية والقليمية ل يجوز أن تترك بدون وجود رئيس يدير عالقاتها

السياسية والقتصادية الخارجية مع العالم ،ويحافظ على مكانتها في المنطقة ،بل ويسعى إلصالح

ما نتج من قطيعة بين مصر وكثير من الدول العربية ،وانهاء حالة التبعية التي كانت سائدة طوال

فترات ما قبل منصور ( منير. )2015،

 -3عدم جواز تولي العسكر:

كان رؤساء مصر القادمون من خلفية عسكرية منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي

يترأسون األذرع المدنية للكيانات التي يعتمدون عليها في الحكم وفي المجلس التشريعي ،ومعروف

أن تجربة مصر تقول إن الرئيس عبد الناصر ترأس تنظيماَ سياسياَ وكان له األغلبية ،وعندما
توفي انتقل غالبية أعضاء تنظيمه السياسي لتدشين تنظيم جديد مع الرئيس السادات رغم أن هؤلء

كانوا يقفون مع القوانين الشتراكية لعبد الناصر ثم وقفوا مع قوانين النفتاح القتصادي أيام
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السادات ،آخر هذه الكيانات المدنية "الحزب الوطني الديمقراطي" الذي ترأسه مبارك ،وشغل نجله

جمال موقع األمين العام المساعد للحزب لشؤون السياسات .لكن الدستور الجديد حظر على
رئيس الدولة في مادته رقم " "140النخراط في أي من العمل الحزبي ،وقال إنه (ل يجوز لرئيس

الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة) (الساحة. ) 2015 ،

ويعد عدلي منصور رابع رئيس مؤقت في تاريخ مصر بعد كال من جمال عبد الناصر في

الفترة من  25فبراير  1954وحتى  27فبراير  ،1954وزكريا محيي الدين في الفترة من  9يونيو

 1967وحتى  11يونيو  ،1967وصوفي أبو طالب في الفترة من  6أكتوبر  1981وحتى 14

أكتوبر ( 1981ويكبيديا ،قائمة رؤساء مصر).

ويعتبر عدلي منصور الرئيس المدني الثالث بعد كل من الرئيس السابق صوفي أبو طالب

والرئيس السابق محمد مرسي ،أما باقي الرؤساء الذين حكموا مصر فهم من خلفية عسكرية ،أي

من الجيش المصري ،وبعد حكم مرسي وخروج الناس عليه وعزله بدأ الجيش يشعر بعودة ثقة

الشعب به بعد أن أعدمها مبارك ،وبات هناك أصوات إعالمية وسياسية تعلو وتنادي بضرورة أن
يكون الرئيس من الجيش ،فتأكد الجيش بأن الرئيس القادم سيكون منه ولكنه أرادها بالنتخابات.

 -4الرغبة في اسكات الحراك الشعبي:

بعد أن نحج الحراك الشعبي في مصر في إسقاط رئيس حكم مصر فترة طويلة ،عندما
خرجت فئات من الشعب المصري في مظاهرات واحتجاجات في  25يناير  2011مطالبة بإسقاط
الرئيس مبارك ،واضطر على أثرها التنحي عن الحكم ،واستلم المجلس العسكري السلطة وتعهد
بإجراء انتخابات فاز فيها الرئيس مرسي ،ثم قامت في مصر احتجاجات ضد حكم مرسي مما

حدث انقسام في المجتمع تولد عنه عنف ومواجهات بين مؤيد ومعارض لمرسي ،فتحرك الجيش
وعزل الرئيس مرسي واستولى على السلطة ،ثم بعد ذلك لم يسلم الجيش من أنصار الرئيس السابق

مرسي حيث اتهموا الجيش بأنه طامع بالسلطة وبأنه يريد أن يعيد الرئاسة للجيش أي امتدادا
لمبارك ،كما أن حالة كبت الحريات والخوف المالزمة للناس انتهت وباتت التظاهرات ظاهرة

تتكرر يومي ا وبدون دعوات أو مليونيات ،فوجد الجيش أن البلد بحاجة لالستقرار والهدوء ،وانه
يتوجب الحد من التظاهرات ،وكان هناك حاجة إلسكات وارضاء المتظاهرين بتعين رئيس مدني

لفترة مؤقتة.

 -5الميل إلى تشكيل حكومة مدنية:
بعد مرور أسبوعين على عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي واطاحته بنظام اإلخوان

استجابة لنداء الجماهير في الميادين ،إل أن أنصار الرئيس المعزول ل يزالون مصرين على
رفض التعاون مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ،وعلى الرغم من استمرار اإلخوان في التظاهر
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الرافض لإلطاحة بمرسي مطالبين بعودته إلى منصبه ،فإن الجيش والمرشحين المدنيين قرروا
المضي قدما في وضع البالد مرة أخرى على طريق الحكم المدني بدون اإلخوان ،وقام الرئيس
المؤقت عدلي منصور بتكليف حكومة انتقالية يرأسها رئيسا مدنيا ،حيث شكل رئيس الوزراء حازم

الببالوي حكومة تضم  33وزي ار ليس بينهم واحد محسوب على التيار اإلسالمي ،بل إن معظمهم

ليبراليون تكنوقراط ،وأدى رئيس الوزراء المصري المكلّف حازم الببالوي وأعضاء حكومته اليمين
الدستورية أمام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ،وهي أول حكومة بعد عزل الرئيس محمد

وعين الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائبا أول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير
مرسيّ ،
الدفاع إضافة إلى نائبين آخرين لرئيس الحكومة (بوابة أخبار اليوم. )2013،
وفي رد سريع على تشكيل الحكومة رفضت جماعة اإلخوان المسلمين الحكومة الجديدة،
وكذلك رفض حزب النور السلفي أيضا هذه الحكومة على الرغم من مباركته تدخل الجيش
لإلطاحة بنظام اإلخوان ،حيث اتهم التشكيل الحكومي الجديد بعدم الحيادية والنحياز ألحزاب

تفتقر إلى المصداقية (بوابة أخبار اليوم.)2013 ،

ويري الباحث أن الميل لتشكيل حكومة مدنية جاء لمتصاص المعارضة الدولية وخاصة

الوليات المتحدة وبريطانيا ،بسبب ما أقاموه من عالقات دافئة مع نظام اإلخوان أثناء وجوده في
السلطة ،باإلضافة إلى ضرورة استمرار تدفق المعونة السنوية الموجهة باألساس إلى الجيش ،من

قبل الوليات المتحدة ،وتفادي األصوات المصرية المنادية بالحكم المدني.
 -6شخصيته ذات البعد القانوني:

حصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد ودبلوم
الدراسات العليا في القانون العام دور مايو  ،1969ودبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلدارية العام

 ،1970وفي ذات العام تم تعيينه مندوب ا مساعدا في مجلس الدولة ،وتدرج فيه إلى أن وصل إلى
درجة نائب لرئيس المجلس العام  ،1992ثم التحق للعمل عضوا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة

الجمهورية والمحافظات وو ازرات التربية والتعليم والخارجية والعدل ،وفي العام  1992عين نائبا

لرئيس المحكمة الدستورية العليا ،ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ،ثم رئيسا مؤقتا للبالد (سكاي

نيوز عربية ،)2013،وبعدما أمضى حياة حافلة في السلك القضائي المصري ،لم يتخيل المستشار
عدلي محمود منصور ،إبان تصديق الرئيس السابق محمد مرسي ،على قرار توليه مهام عمله

القضائي كرئيس للمحكمة الدستورية العليا ،أعلى محكمة مصرية ،في األول من يوليو  2012أن

يكون هذا القرار طريقه ألن يكون رئيس ا موقت ا لمصر إلدارة المرحلة النتقالية ،بعدما ظل أكثر من

 10أعوام يلعب دور "الرجل الثاني" في المحكمة الدستورية العليا ،حيث اتجهت األنظار إليه

تلقائيا بحكم الدستور الذي ينص على إنه (في حال غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو
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الستقالة ،فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البالد لمدة أقصاها  60يوما لحين انتخاب
رئيس جديد) ،ومعروف عن المستشار منصور البساطة في تعامله وهو مشهود له وسط زمالئه

في المحكمة بالسمعة الحسنة والكفاءة والقوة في حسم األمور(أخبار البوابة.)2013 ،
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المبحث الثاني

اإلجراءات السياسية والدستورية التي اتخذت خالل المرحلة االنتقالية
تشكيل لجنة توافقية لصياغته:
أصــدر المستشــار عــدلي منصــور رئــيس الجمهوريــة المؤقــت ،ق ـ ار ار جمهوري ـا بتشــكيل "لجنــة

الخبـراء لتعــديل الدســتور" ،مؤكـدا أنــه مــن المقـرر أن تباشــر اللجنــة أعمالهـا بمقــر مجلــس الشــورى،
على أن تنتهي من عملها خالل  30يوما من تـاريخ صـدور القـرار الجمهـوري ،وفقـ ا لمـا صـدر فـي

اإلع ــالن الدس ــتوري؛ ون ــص القـ ـرار عل ــى تش ــكيل أمان ــة فني ــة عام ــة ،تق ــوم بمعاون ــة أعض ــاء لجن ــة
التعديالت الدستورية ،وأعلن علي عوض صالح المستشار الدستوري لـرئيس الجمهوريـة ،أن اللجنـة
لــيس لهــا رئــيس بــل جميــع أعضــائها زمــالء يعملــون معــا بشــكل ت ـوافقي وتعــاون تــام ،وأنــه ســيتولى

مهم ــة مق ــرر اللجن ــة؛ وتض ــم اللجن ــة  10أعض ــاء ه ــم (األش ــول )2013 ،المستش ــارون محم ــد عي ــد
محجــوب ،أمــين عــام المجلــس األعلــى للقضــاء ،وحس ـن الســيد بســيوني ،رئــيس محكمــة باســتئناف
القــاهرة ،ومحمــد عبــد العزيــز الشــناوي ،ومحمــد خيــري طــه ،نائبــا رئــيس المحكمــة الدســتورية العليــا،
ممــثالن عــن المحكمــة الدســتورية ،وعصــام الــدين عبــد العزيــز ،النائــب األول ل ـرئيس مجلــس الدولــة

ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس ،ومجدي العجـاتي ،نائـب رئـيس مجلـس
الدولــة ورئــيس قســم التش ـريع بــالمجلس ،ممــثالن عــن مجلــس الدولــة ،والــدكتور فتحــي فكــري ،أســتاذ

متف ــرغ بكلي ــة الحق ــوق جامع ــة الق ــاهرة ،وال ــدكتور حم ــدي عل ــي عم ــر ،عمي ــد كلي ــة الحق ــوق جامع ــة
الزقازيق ،والدكتور صالح الدين فوزي ،أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعـة المنصـورة ،والـدكتور علـى
عبد العال ،أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعـة عـين شـمس ،ممـثالن عـن المجلـس األعلـى للجامعـات

(المصري اليوم.)2013،

االنتخابات:
عمل الرئيس السابق عدلي منصور على تطبيق خارطة الطريق التي تنص على إجراء

انتخابات رئاسية ،فاجتمع بممثلي األحزاب السياسية والشخصيات السيادية للتشاور في تحديد
موعد النتخابات الرئاسية ،وتم التفاق على إجراءها يومي الثنين والثالثاء  26و  27يوليو

 ،2014تنافس في النتخابات ،وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي ،والسياسي
اليساري حمدين صباحي الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الثانية على التوالي؛ وأعلن الرئيس

المصري المؤقت عدلي منصور أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافة واحدة من المرشحين

لنتخابات الرئاسة؛ واعتبر منصور أن مصر بدأت مرحلة جديدة على طريق الديمقراطية ،وأن
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من يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية سيكون عرضة ألن ُيح َكم بمن ل يرعى مصالحه
(سكاي نيوز عربية. )2014،
توجه الناخبون المصريون إلى مراكز القتراع لإلدلء بأصواتهم يومي اإلثنين والثالثاء 26

و 27يوليو  ،2014لنتخاب رئيس جديد للبالد ،وخاض السباق النتخابي وزير الدفاع السابق

عبد الفتاح السيسي واليساري حمدين صباحي ،وترتب على انتخابات الرئاسة المصرية 2014

النتائج التالية:

 حسم وزير الدفاع المصري المستقيل عبد الفتاح السياسي نتيجة السباق الرئاسي الذيخاضه مع زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي ،وحصل السيسي على  %96,9من

األصوات مقابل  %3,9تقريبا لصباحي.

 اعتراف معظم دول العالم بشرعية النتخابات ونزاهتها وحضاريتها .ويعود الفضل في ذلكللرئيس منصور وللجيش ،وبالتالي العتراف بشرعية السيسي.

 بفضل حكم الرئيس منصور وشخصيته غير الطامعة بالحكم ،عاد الحكم المدني لمصر. خروج مصر من نفق الصراع السياسي المحموم على السلطة ،وتحقيق الستقرار السياسيبواسطة انتخابات حرة ونزيهة.

السياسة الداخلية للحكومة االنتقالية وأهم مقوماتها:
في ظل غياب البرلمان ،تولى الرئيس المؤقت عدلي منصور مهمة التشريع واصدار

القوانين ،وأصدر في فترة وليته عددا من القوانين والتشريعات ،التي أثار بعضها جدلا لتضمنه
شبهة عدم الدستورية ،وعلى رأس هذه القوانين المثيرة للجدل قانونا التظاهر والنتخابات الرئاسية

المخالف للدستور ،واصدار قانون ل يسمح بالطعن على التفاقات التي تبرمها الحكومة أمام
القضاء مع قطاع خاص أو شركات وجهات أجنبية ،وتعديل قانون الصحافة الذي صدر على

عجل في مدة ل تتجاوز عدة أسابيع حتى يتمكن المجلس من مباشرة عمله ( المصري

اليوم . )2014،وباشر بمالحقة قادة جماعة اإلخوان المسلمين ورموز النظام السابق ،بعد قرار
الجيش باإلطاحة بمحمد مرسي من رئاسة الجمهورية ،وجاء على رأس قائمة المعتقلين المرشد

العام السابق للجماعة مهدي عاكف ،وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المنحل ،ورئيس حزب الحرية
والعدالة،

ولم يقتصر األمر على هذا حيث تعرضت قنوات تلفزيونية محسوبة على التيار

اإلسالمي لإلغالق بعد دقائق من بيان الجيش ،وفي المقابل حدث انفالت أمني في عدة مدن

وخاصة سيناء نتيجة

للمصادمات والشتباكات التي اندلعت بين أنصار مرسي من جهة

ومعارضيه أو قوات األمن من جهة أخرى وترتب على ذلك نزول الجيش للشارع.
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عاد الجيش المصري إلى صدارة المشهد السياسي إلدارة العملية النتقالية وأعلن "خارطة

المستقبل" التي تتضمن انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات تشريعية في موعدين غير محددين،
إضافة إلى تعطيل العمل موقتا بالدستور (المركز اللبناني للدراسات والستشارات.)،2013،
وتشاور مع األطراف كافة لختيار رئيس الوزراء والتشكيل الحكومي ،كما بعث برسائل إلى

مختلف األحزاب والتيارات السياسية للتقدم بمرشحيها في "لجنة الخمسين" المنوط بها اعتماد

التعديالت الدستورية.

السياسة الخارجية:
رغم ظروف المرحلة النتقالية التي مرت بها مصر ،والتي ازدحمت أجندتها الداخلية
بقضايا خطيرة ومهمة تتعلق بالمستقبل ،إل أن الرئيس السابق عدلي منصور وضع أولوية كبرى
لتحسين سياسات مصر الخارجية ،فقد تعامل الرئيس المؤقت مع الملف الخارجي باحترافية أعادت

إلى مصر منزلتها ومكانتها عبر توظيف ناجح للسياسة الخارجية في بعديها العربي واإلقليمي

والدولي ،واستطاع أن يحقق إنجا از تاريخي ا خاص ا بالقضية الفلسطينية حينما نجحت مصر في

عهده بإقناع حركتي "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاقية المصالحة؛ ونجح كذلك في إعادة توازن
عالقات مصر مع العديد من الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا التي لم تكن من الدول المرحبة

بوصول تنظيم جماعة اإلخوان إلى سدة الحكم في مصر ،على الرغم من زيارة مرسي لها ،حيث

كان هناك اعتقادا لدى روسيا بأن جماعة اإلخوان المسلمين جاءت إلى الحكم بصورة أساسية
لتنفيذ المصالح األمريكية ،وخالل المرحلة النتقالية قام وفد روسي رفيع المستوى متمثل في وزيري
الدفاع والخارجية الروسيين بزيارة مصر ،والتي حملت زيارتهم رسالة سياسية قوية عكست الهتمام

بتطوير العالقات مع مصر من جديد ( اليوم السابع .) 2014 ،

كذلك نجح في الوصول إلى الدول التي اتخذت موقف ا عدائي ا ضد مصر بسبب ثورة 30

يونيو  ،2013وفى مقدمتها جنوب إفريقيا التي تقمصت دور بعض الدول الغربية ،واتخذت موقف ا
عدائي ا ضد الجيش المصري ،حيث استنكرت استخدام القوة من قبل قوات األمن في فض
اعتصامي رابعة والنهضة ،ووصفت ما جرى في مصر بـ"النقالب العسكري" ،وكان الرئيس عدلي

منصور التقى وفدا من جنوب إفريقيا رفيع المستوى على رأسه سيابونجا كويلي وزير أمن الدولة
بجمهورية جنوب إفريقيا مبعوث ا شخصي ا لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا ،حامالا رسالة للرئيس
منصور من نظيره جنوب اإلفريقي تضمنت مساندة جنوب إفريقيا لمصر في المرحلة النتقالية،
وفى حربها ضد اإلرهاب .كما قام الرئيس عدلي منصور بأول زيارة لدولة أوروبية وعقب توليها

رئاسة التحاد األوروبي حيث توجه إلى العاصمة اليونانية (أثينا) في زيارة استغرقت يوما واحدا،
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بهدف دعم العالقات مع اليونان والتحاد األوروبي ،ناهيك عن الكثير من المبعوثين األوروبيين

الذين زاروا مصر في عهده وأكدوا وقوفهم إلى جانب خيار الشعب المصري (ذو الفقار.)2014 ،

أمــا علــى صــعيد العالقــة مــع الوليــات المتحــدة ،فقــد اســتقبل ال ـرئيس ع ـدلي منصــور ،جــون

كيري وزير خارجية الوليات المتحدة األمريكية بالعاصمة المصرية القاهرة في محاولة من الوليـات
المتحدة لسـتعادة النفـوذ األمريكـي فـي مصـر ،وتنقيـة العالقـات الثنائيـة بـين البلـدين ممـا شـابها مـن

تــوترات خــالل الفت ـرة األخي ـرة ،وخاصــة فــي أعقــاب وقــف الوليــات المتحــدة األمريكيــة المســاعدات

العســكرية والقتصــادية لمصــر ،ممــا أدى لظهــور دع ـوات لالســتغناء عــن المعونــة األمريكيــة ،وأنهــا
فرصة ذهبية لتنويع مصـادر السـالح المصـري ،األمـر الـذي جعـل الوليـات المتحـدة األمريكيـة تعيـد
التفكير بموقفها من إجراءات الجيش المصـري بعـزل مرسـي ،وأن تغيـر موقفهـا الـرافض لتصـبح مـع

خيار الشعب المصري ونيله حريته(.)http://cutt.us/1GyCl ، Jbcnews
أما بخصوص عالقاته مع دول الخليج فقد ركز الرئيس منصور على إعادة العالقات

الطيبة بين مصر وكل الدول العربية لشد أواصر الترابط في العالم العربي من خالل قيامه بجولة
خلي جية شملت السعودية والبحرين واألردن والكويت ودولة اإلمارات التي كان لها دور كبير بعد
الثورة في إنعاش القتصاد المصري ،من خالل ضخ عدد من الستثمارات والمساعدات  ،على
الرغم من محاولة

إحداث الوقيعة بين مصر ودولة اإلمارات عقب قيام سلطات األمن في

اإلمارات إلقاء القبض على تنظيم تابع لجماعة اإلخوان المسلمين من المصريين المتواجدين في

دولة اإلمارات ،وعن المملكة العربية السعودية فمن المعروف أن السعودية ساندت بكل قوتها
النظام المصري في حربه ضد "اإلرهاب" ،فقد أكد الملك عبد اهلل بن عبد العزيز وقوف السعودية

شعب ا وحكومةا مع مصر ،وفيما يتعلق بالكويت فقد زارها الرئيس منصور للمشاركة في مؤتمر
القمة العربي الذي عقد بها،

العربي(. )2014 ،Masrawy

مما أكد حرصه على استعادة مصر لدورها القيادي

وبخصوص الموقف القطري أعلن أميرها الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني احترام بالده
لـق ارر الشعب المصري ووقوفها إلى جانبه ،والموقف القطري كان لفت ا كونه كان ُينظَر إليه بوصفه
مصدر دعم سياسي ومادي لـحكم اإلخوان في مصر (المركز اللبناني لألبحاث والستشارات،
.)2013
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الضغوط اإلقليمية والدولية:
تعرض عدلي منصور لضغوط دولية لفتح تحقيق في عملية فض اعتصام رابعة 14
أغسطس  2013بالقاهرة ،والذي خلف مئات القتلى بعد أن أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى
مسؤولية قوات األمن ورجال مسلحين بين المعتصمين في األحداث التي رافقت فض تجمع أنصار
الرئيس المعزول محمد مرسي ،وبحسب منظمة العفو الدولية فقد قُتِ َل  1400شخص معظمهم من

اإلسالميين في مصر في عمليات قمع وذلك منذ عزل محمد مرسي .وأشار المجلس الوطني
لحقوق اإلنسان إلى استخدام "غير متناسب" للقوة من قبل قوات األمن دون أن يدين أي طرف

وطلب إجراء تحقيق قضائي لمعرفة "من قتل من" (صحيفة الشرق األوسط .)2013،وفي بيان

للرئاسة المصرية وجه الرئيس منصور تعليماته إلى وزير العدل بفتح تحقيق قضائي مستقل في
كل األحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية.
كما تعرض لضغوط من الدول الغربية والتي يمكن القول عنها أنها كانت متحفظة أو وصفت
ما حدث بأنه انقالب عسكري ،مع تلويح البعض بسالح المساعدات التي يقدمونها لمصر ،لكن

الموقف األوروبي بدأ بالتغير بعد الزيارة التي قام األمير سعود الفيصل إلى عدد من العواصم

الغربية ،وخاصة فرنسا التي أخذت موقف ا عنيف ا ضد مصر بعد  30يونيو  ،2013ولكن بعد زيارة

األمير سعود الفيصل تغير الموقف الفرنسي وأصبح أكثر هدو اء ،ثم تحول إلى موقف داعم
لخريطة الطريق المصرية ،وكذلك تعرضت مصر لضغوط من الوليات المتحدة ووصف عزل
مرسي بالنقالب وهددت بقطع المساعدات وطالبت بإجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة مدنية

(صحيفة الشرق األوسط .)2013،
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المبحث الثالث

سياسة الحكومة االنتقالية تجاه حركة اإلخوان المسلمين
الحكومة النتقالية أو و ازرة حازم الببالوي ،هي حكومة تشكلت في عهد الرئيس المؤقت

المستشار عدلي منصور ،وبتكليف منه ،على إثر تظاهرات  30يونيو  ،2013ما سمي فيما بعد
بثورة  30يونيو  ،2013وهي الثورة التي أطاحت بنظام حكم اإلخوان المسلمين وبالرئيس
ف رئيس الوزراء حازم الببالوي في  9يوليو ،2013
اإلخواني المنتخب محمد مرسي ،وقد ُكلِ َ
وشكلت الحكومة في  16يوليو ،وكانت الحكومة تضم  35وزي ار ،من ضمنهم الرئيس الحالي

لمصر عبد الفتاح السيسي والذي كان وزير الدفاع واإلنتاج الحربي ونائب رئيس مجلس الوزراء

في الحكومة النتقالية ،وضمت الحكومة الجديدة عدداَ من المسيحيين والنساء ،وأدى السياسي
الليبرالي المسيحي منير فخري عبد النور اليمين وزي ار للتجارة والصناعة ودرية شرف الدين وزيرة

لإلعالم(وفاق برس.) 2013 ،

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد المسلماني أن رئيس الوزراء حازم الببالوي
سيعرض على جماعة اإلخوان المسلمين حقائب و ازرية في الحكومة النتقالية ،غير أنه حين

رفضت جماعة اإلخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية النتقالية حسبما أعلن المتحدث

باسم الجماعة طارق المرسي الذي أشار إلى أن الجماعة ل تتعامل مع من وصفهم بالنقالبين
وترفض كل ما يصدر عما وصفه بالنقالب العسكري ،كما رفضت الجماعة العتراف بالحكومة
المؤقتة وطالبت بإعادة الرئيس المعزول الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان لم يعلن عنه في

حينه ،وخيمت أعمال العنف على الجهود التي بذلتها السلطات لترتيب فترة انتقالية تؤدي الى حكم

مدني كامل بتشكيل حكومة جديدة بعد أن عزل الجيش مرسي ،ومنذ أن تم تكليف الببالوي ازداد

العنف والعمليات التفجيرية والتي كان يتبناها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يتخذ من سيناء مق ار
له ،وكانت في ذلك الوقت جماعة اإلخوان المسلمين تدين عمليات العنف والتفجيرات( غزة اآلن ،

 ، )2013وفرضت الحكومة النتقالية في ظل الرئيس عدلي منصور قوانين الطوارئ ،وهذه

القوانين تمنح الشرطة والجيش نفوذا واسعا يم ّكنها ،بحجة الحفاظ على أمن البالد ،من اعتقال أي
مدني وفرض رقابة على وسائل اإلعالم ،وتطلق يد األمن بشكل واسع وبال قيود أو رقابة على
األجهزة األمنية ،إن هذا ليس جديدا على مصر التي خضعت لمدة ثالثين عام ا وحتى اإلطاحة

بمبارك عام  2011لقوانين الطوارئ .وبالنسبة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ،فإن ذلك
يعتبر خطوة إلى الوراء ويسجل على الثورة ،وتكتب المنظمة في أحدث تقرير لها عن الوضع في

مصر" :أجهزة األمن تنظر إلى القرار كرخصة لستخدام المزيد من العنف المفرط وغير القانوني"،
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خاصة بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في الخامس من سبتمبر  ،2013حيث

ازداد عنف و ازرة الداخلية بشكل ملحوظ ،وقوات األمن المصرية في سياسة الستخدام المفرط

والمميت للقوة في مواجهة الحتجاجات السياسية ،حيث اتهمت السلطات المصرية جماعة اإلخوان

المسلمين بأنها وراء كل العنف والتفجيرات التي تُمارس في مصر ،وهذا ما استهجنته منظمة
هيومن رايتس ووتش حيث وضحت هبة مورايف ،مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في القاهرة
أنه ل يمكن الحديث عن ممارسة واسعة للعنف في صفوف اإلخوان المسلمين ،وانما هناك "أقلية
صغيرة" من اإلسالميين هم من مارسوا العنف أثناء المظاهرات التي جرت في يوليو  ،2013في
حين أن رد فعل الدولة وفق موريف مبالغ به للغاية وأن على الدولة اعتقال مستخدمي العنف دون

تعريض حياتهم للخطر ،وتقديمهم لمحاكمات عادلة وعدم زج كل اإلخوان في هذه األعمال (

صحيفة عربيات. )2013/1/28 ،
وقامت الحكومة النتقالية باعتقال أكثر من ألفي شخص من أنصار مرسي واإلخوان

المسلمين والعتداء على جزء منهم ،كما وضعت قيادة حزب الحرية والعدالة بأكملها في السجن،

كما أن مجموعة تتكون من  64إسالمي ا كانت قد حوكمت منتصف شهر سبتمبر  2013وتلقت

أحكام ا طويلة بالسجن ،واتسمت هذه الفترة بازدياد حالت العتقال الفردية والجماعية من قبل
أجهزة األمن لمناصري ومنتمي جماعة اإلخوان المسلمين وبطرق عشوائية واستخدام العنف المفرط

تجاههم قبل وأثناء العتقال وفي المعتقل ،أما حرية الرأي والصحافة ،فهي عانت أيضا من قيود
كبيرة .إذ تم ترهيب الصحفيين ووسائل اإلعالم القريبة من اإلخوان ،وتم إغالق محطات التلفزيون

التابعة لإلخوان والسلفيين ،وكان هناك إعاقة متعمدة للتقارير التي توثق انتهاكات حقوق اإلنسان

في ظل الحكومة النتقالية ،كما قُتل أربعة صحفيين أثناء فض اعتصام أنصار مرسي في الرابع
عشر من أغسطس  2013دون التحقيق فيمن يقف وراء قتلهم ،وتم وصم كل جهد للمعارضة
بشكل عام على أنه "خيانة للوطن" هذه الوصمة موجهة إلى كل من يتج أر على توجيه نقد

للحكومة النتقالية أو للمؤسسة العسكرية (مندي.)2013،

وبدأ التصعيد من قبل الحكومة النتقالية يأخذ مناحي قانونية أكثر تطرف وصرامة تجاه

جماعة اإلخوان المسلمين ،حيث قرر وزير التضامن الجتماعي في الحكومة النتقالية أحمد
البرعي صباح األربعاء  9أكتوبر  ،2013حل جمعية "الخوان المسلمون" نهائي ا وذلك بعد أن
كلفت اللجنة األمنية التابعة للحكومة المصرية بشطبها من سجل الجمعيات األهلية المعتمدة

بو ازرته .وأعلن الوزير أن حل جمعية "اإلخوان المسلمون" جاء طبقا لإلجراءات القانونية

المنصوص عليها في المادة  42من قانون الجمعيات األهلية ،حيث تمت إحالة مخالفات جمعية
اإلخوان المسلمين للجنة الشؤون القانونية لالتحاد العام للجمعيات ،والتي أصدرت قرارها باإلجماع
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بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها ،ومن بين هذه المخالفات لجوء أعضاء في

الجمعية للعنف واستخدام مقر الجمعية لتخزين السالح ،واطالق الرصاص الحي من مقرها
بالمقطم في القاهرة على المتظاهرين والذي نتج عنه وفاة  9واصابة  91في األحداث المعروفة

بـ"أحداث المقطم" .كما تم وضع جميع أموال الجماعة تحت تصرف لجنة خاصة مشكلة من قبل
الحكومة حتى انتهاء التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بنشاط الجماعة ،وقررت الحكومة

شطب جمعية اإلخوان المسلمين من سجل الجمعيات األهلية وفقا لحكم محكمة القاهرة لألمور

المستعجلة الصادر في سبتمبر  ،2013في حين أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقري ار قضائيا
توصي فيه المحكمة اإلدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب "الحرية والعدالة" التابع لإلخوان

المسلمين ( Bbcعربي  ، ) 2014،ويأتي شطب جمعية اإلخوان المسلمين من قائمة الجمعيات
األهلية في مصر بعد عامين فقط من إدراجها فيه ،علم ا بأن السلطات المصرية تحظر اإلخوان

المسلمين للمرة الثالثة في تاريخها ( Rtاسأل أكثر. ) 2013،

لم يتوقف األمر عند هذا الحد بل زاد من وتيرة العنف في الشارع المصري والمواجهات بين
مؤيدي مرسي وأجهزة األمن ،حتى وصل األمر إلى إصدار محكمة مصرية ق ار ار بمنع ترشح
أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين في النتخابات الرئاسية أو البرلمانية ،فقد صدر القرار يوم

بناء على دعوى رفعها أحد
 2014/4/15من جانب محكمة األمور المستعجلة في اإلسكندرية ا
المحامين في المدينة ،طالبت بالزام اللجنة العليا لالنتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم
قبول أوراق ترشح المنتمين لجامعة الخوان المسلمين أو األعضاء المنشقين عن الجماعة

لنتخابات الرئاسة او البرلمان ،ويعد هذا هو أول قرار قضائي من نوعه يصدر ضد جماعة
اإلخوان منذ حظر أنشطتها في مصر وتصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة النتقالية
) Cnnبالعربية.)2013،
أما على الصعيد األمني فقد ازدادت وتيرة العتقال السياسي بحق كل من يؤيد جماعة

اإلخوان وأكثرهم من طالب الجامعات ،وتشهد الجامعات احتجاجات للطالب المؤيدين لإلخوان
والتي تتخللها اشتباكات مع قوات األمن ،بعد التضييق األمني الكبير على مظاهرات الجماعة في

الشارع ،واتهامهم بارتكاب وقائع واثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والنضمام إلى جماعة "إرهابية"
مسلحة تعمل على خالف أحكام القانون )صحيفة األهرام.)2013/11/1 ،
لم تكتف الحكومة النتقالية بحظر جماعة اإلخوان ،إنما اعتبرت كلمة "إخواني" تهمة

يعاقب عليها القانون بعد قرار تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كجماعة إرهابية ،فهناك من تم
اتهامه بأنه منتمى إلى جماعة اإلخوان المسلمين وهو أشد الكارهين لهم وربما كان مشارك ا في

تظاهرات  30يونيو ضد اإلخوان ولكن هناك من قام بتقديم بالغ ضده لدى الشرطة بأنه "إخواني"
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لتصير الكلمة وحدها تهمة يعاقب عليها القانون ،وعملت الحكومة النتقالية على إقصاء كل من

له عالقة باإلخوان المسلمين من الوظيفة العمومية ،وواجه العديد من العاملين بو ازرة التربية
والتعليم الفصل من وظائفهم والتهمة الموجه إليهم هي النتماء إلى جماعة اإلخوان المسلمين ،ولم

تكتف الو ازرة بفصل كل ما هو إخواني أو مقرب من الجماعة بل قامت الو ازرة بالتحفظ على ما
يقرب من  80مدرسة مملوكة إلى أعضاء من جماعة اإلخوان المسلمين ،حيث قامت لجنة مكلفة

من الدولة بالتحفظ على المدارس اإلخوانية وبلغ عددها  89مدرسة تم قبول تظلمات  7مدارس

ليصبح العدد المتحفظ عليه  82مدرسة بتهمة أنها مملوكة لجماعة اإلخوان المسلمين وقررت
اللجنة تكليف مجلس جديد يدير هذه المدارس) الشربيني. ( 2015،

لم ينته األمر على فصل العاملين بتهمة النتماء إلى اإلخوان أو حتى التحفظ على المدارس
بل وصل األمر في الو ازرة إلى أن تقوم بحرق الكتب وحذف مقررات من المناهج والسبب

"اإلخوان" ،وقامت الو ازرة بحرق مجموعة من الكتب داخل إحدى المدارس الخاصة بمديرية التربية
والتعليم بمحافظة الجيزة ،بحجة أن هذه الكتب تحض على العنف واإلرهاب ،كما تم اعتقال

العشرات من األكاديميين وأساتذة الجامعات ،وفصل مجموعة من طلبة الجامعات وأكاديمية

الشرطة بسبب انتماءهم لجماعة اإلخوان المسلمين ،أما في جهاز القضاء فقد قضى مجلس
التأديب والصالحية بمحكمة الستئناف برئاسة المستشار نبيل عوض زكي ،إحالة  41قاضيا
وقعوا على بيان دعم الرئيس السابق محمد مرسي إلى المعاش واستبعادهم من مناصبهم ،وقد

واجه "قضاة رابعة" اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة ،ومناصرة فصيل سياسي على حساب
الدولة ،من خالل توقيعهم واذاعتهم بيان ا يؤيد الرئيس األسبق ،من مقر المركز اإلعالمي باعتصام
ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو من العام الماضي ( الشربيني.)2015،

ومن القضاء إلى و ازرة الكهرباء حيث لم يختلف األمر كثي ار حيث قال محمد اليماني

المتحدث باسم و ازرة الكهرباء ،أنه تم فصل ما يقرب من  1000موظف من الو ازرة وذلك
بالعتماد على تقارير الجهات األمنية والمختصة ،والستبعاد قد يكون سببه التورط في عمليات

جنائية أو لتعطيل عمليات اتخاذ القرار ،بينما كشفت و ازرة النقل عن أن هناك  650من الموظفين

من المحبين والمتعاطفين والمنتمين لجماعة اإلخوان اإلرهابية على مختلف الدرجات الوظيفية في
قطاعات الو ازرة المختلفة ،وان تحركاتهم مرصودة ويتم إرسال تقارير دورية عنهم إلى الجهات
األمنية للحد من نشاطهم في تعطيل المرافق الحيوية التابعة للو ازرة كما تمت اإلطاحة بأحد

القيادات الكبار بجهاز تشغيل مترو األنفاق ،وكان لألزهر نصيب من الحرب على أعضاء
اإلخوان فقد قرر اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف ،استبعاد عدد من

المدرسين بالمعاهد األزهرية لنتمائهم لجماعة اإلخوان وعرضهم ألفكار تبعد عن منهج األزهر،
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وطلب الطيب تقارير عن جميع المدرسين الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع الطالب بالمعاهد

األزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك حرصا على التزامهم بالمنهج الوسطى لألزهر،

وأثبتت التقارير وجود بعض المدرسين في عدد من معاهد األزهر ينتمون فكريا إلى جماعة

أفكار موجهة تبعد عن منهج األزهر(الرياض .)2013،
اإلخوان واتضح هذا من خالل عرضهم
ا

وعقب فتح باب الترشح للرئاسة ونزول المصريين للشارع لـدفع السيسـي للترشـح فيمـا سـمي

"التفويض الشعبي" ،جاءت استقالة حكومة الببالوي مفاجئة ،حيث كان متوقعـا إجـراء تعـديل وزاري

محــدود يســمح بترشــح المشــير عبــد الفتــاح السيســي قائـد الجــيش للرئاســة ،لكــن يبــدو أن احتجاجــات
عمالي ــة واس ــعة ف ــي معظـ ــم أنح ــاء مص ــر شـ ــكلت ض ــغوط ا كبيـ ـرة علـ ــى الحكوم ــة ،دفعته ــا باتجـ ــاه

السـ ــتقالة ،حيـ ــث أعلـ ــن رئـ ــيس الحكومـ ــة النتقاليـ ــة حـ ــازم البـ ــبالوي اسـ ــتقالة حكومتـ ــه رسـ ــمي ا يـ ــوم
 ،2014/2/24وذل ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي كلم ـ ـ ــة ل ـ ـ ــه أذيع ـ ـ ــت عب ـ ـ ــر التلفزي ـ ـ ــون المص ـ ـ ــري الرسـ ـ ـ ـمي (العربي ـ ـ ــة

نت.)2014/2/24،
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المبحث الرابع

االنتخابات الرئاسية المصرية 2014
أوالا :مسار االنتخابات:
النتخابات الرئاسية المصرية للعام  2014هي ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ
مصر وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة  25يناير ،وقد تم تحديد مواعيد النتخابات طبقا لما

أعلنته اللجنة العليا لالنتخابات؛ تنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل محمد مرسي بعد
المظاهرات التي طالبت برحيله وانهاء حكم جماعة اإلخوان المسلمين (صحيفة المصري اليوم،
.)2014/5/28
وقد أعلنت لجنة النتخابات الرئاسية الفترة من  15إلى  18مايو ( 2014تم تمديدها
حتى  19مايو) لقتراع المصريين في الخارج ،ويومي  26و 27مايو (تم تمديدها حتى  28مايو)
إلجراء النتخابات في الداخل ،وينتخب المصريون في هذه النتخابات الرئيس السادس لجمهورية

مصر العربية ،وقد تمكن من الترشح كل من المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي
(مجلة األهرام الديمقراطية.)2014/9/19 ،
وأعلنت لجنة النتخابات الرئاسية قائمة بأسماء المتقدمين بطلبات الترشح ،وقد استوفوا
أوراقهم ،وتم قبولهم كمرشحين لرئاسة جمهورية مصر العربية ،وهم وفقا ألسبقية تقديم طلبات

الترشح (المعرفة.)2014 ،

 -1عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وترشح في تاريخ  ،2014-4-14مؤيدا من
 188.930ناخب ا.

 -2حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي ترشح في تاريخ  ،2014-4-19مؤيدا من
 31.555ناخبا.

وكان السيد حمدين صباحي ،مؤسس التيار الشعبي المصري ،قد أعلن في يوم السبت الموافق

 8فب اريــر  2014أنــه قــرر رســميا خــوض انتخابــات الرئاســة المقبلــة ،قــائالا( :الم ـواطن حمــدين
صــباحي قــرر أن يخــوض النتخابــات الرئاســية المقبلــة) ،وذلــك خــالل مــؤتمر نظمــه أعضــاء
وشباب التيار الشعبي بحضور حمدين صباحي بمركز إعداد القادة ،وبعد إعالنه القرار ،هتف

ش ــباب التي ــار الش ــعبي خ ــالل م ــؤتمرهم" :حمدين...حم ــدين" ،ورفعـ ـوا ص ــوره ،وق ــد وج ــه الس ــيد

حم ــدين ص ــباحي رس ــالة لش ــباب التي ــار الش ــعبي خ ــالل كلمت ــه ب ــالمؤتمر ،ق ــائالا( :ض ــعوا ف ــي
اعتبــاركم ونحــن نمــارس حملتنــا النتخابيــة ،لبــد أن نحتــرم آراء الم ـواطنين البســطاء مــن ربــات
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البيـوت والصـيادين والعمـال والفالحـين الـذين وقفـوا بجـانبي فـي المعركـة السـابقة ،احترمـوا رأيهـم

أيا كان فنحن منهم وهم منا) (مونت كارلو الدولية. )2014 ،

في ندوة تثقيفيـة نظمتهـا القـوات المسـلحة بمناسـبة المولـد النبـوي قـال الفريـق أول عبـدالفتاح

السيسي  ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربى إنه لن يترشح للرئاسة دون "طلب من الشعب وتفويض من
الجيش" له قبل اتخاذه ق ار ار بالترشح لرئاسـة مصـر ،وقـال السيسـي "إذا ترشـحت لرئاسـة الجمهوريـة

بناء على طلب المواطنين ،ووجدت دعوة السيسـي تفـويض الشـعب والجـيش لـه
فالبد أن يكون ذلك ا
ليترشـح للرئاسـة صـدى كبيـ ار فـي األوسـاط السياســية والتـي اعتبـرت أن السيسـي حسـم األمـر وأغلــق
الباب أمام أي تكهنات بشأن عدم ترشحه للرئاسة ..وكانت قوى سياسـية وشـعبية فـي الفتـرة األخيـرة

دعت السيسي للترشح للرئاسة (رصد.)2014،

أعلن المشير عبد الفتاح السيسي يوم األربعاء الموافق  26مارس  2014تقديم اسـتقالته مـن

منصبه كوزير للـدفاع واإلنتـاج الحربـي ،وأنـه قـرر رسـمي ا خـوض انتخابـات الرئاسـة المقبلـة ،قـائالا:

(اليــوم ،أقــف أمــامكم للم ـرة األخي ـرة بزيــي العســكري ،بعــد أن قــررت إنهــاء خــدمتي كــوزير للــدفاع،
قضيت عمـري كلـه جنـدي فـي خدمـة الـوطن ،وفـي خدمـة تطلعاتـه وآمالـه ،وسأسـتمر إن شـاء اهلل)،

وذلك عبر كلمة متلفزة قال خاللها( :السنوات األخيرة من عمر الوطن تؤكد أنه ل أحد يستطيع أن
يصـ ــبح رئيس ـ ـ ا لهـ ــذه الـ ــبالد دون إرادة الشـ ــعب وتأييـ ــده ،ول يمكـ ــن علـ ــى اإلطـ ــالق أن يجبـ ــر أحـ ــد

المصريين على انتخاب رئيس ل يريدونه ،لذلك أنـا وبكـل تواضـع أتقـدم لكـم معلنـ ا اعت ازمـي الترشـح
لرئاسة جمهورية مصر العربيـة ،وتأييـدكم هـو الـذي سـيمنحني هـذا الشـرف العظـيم) (مرسـي ،مركـز

كارينجي. )2014 ،
وفي مؤتمر صحفي للجنة النتخابات الرئاسية ،يوم األحد الموافق  20أبريل ،2014
أعلن المستشار عبد العزيز سالمان ،أمين عام لجنة النتخابات الرئاسية ،انتهاء الفترة المحددة

لتلقي الترشيحات ،وأعلن أن وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي ورئيس التيار الشعبي
حمدين صباحي هما فقط من تمكنا من جمع التوكيالت الالزمة لخوض سباق الرئاسة وبذلك

فقد أغلق باب الترشح لتنحصر الترشيحات فيهما فقط ،وقال سالمان إن إجراء جولة اإلعادة

بين المرشحين المحتملين واردة فقط حال التساوي في عدد األصوات ( BBCعربي.)2014 ،

وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة األسبق قد أعلن في وقت سابق

عزمه التقدم كمرشح لرئاسة الجمهورية ،إل أنه عاد وأعلن في يوم الخميس الموافق  13مارس

 2014عدم ترشحه لالنتخابات الرئاسية ،وقال عنان في مؤتمر صحفي بمكتبه في الدقي (حرصا
 انظر النص الكامل لخطاب المشير السيسي واعالن ترشحه لالنتخابات الرئاسية (مصراوي.)2013،
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على تفويت الفرصة على المتربصين بالبالد قررت عدم الترشح للرئاسة) ،وكان المستشار مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن يوم األحد الموافق  6إبريل  2014عزمه الترشح لرئاسة
الجمهورية ،إل أنه عاد وأعلن ق ارره بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة في مؤتمر صحفي في يوم

السبت الموافق  19إبريل ( 2014البوابة نيوز. )2014 ،

أتت هذه النتخابات بعد قرابة أحد عشر شه ار من عزل الرئيس محمد مرسي وهو األمر

الذي رفضته جماعة اإلخوان المسلمين والقوى الوطنية الداعمة لمرسي والرافضة لعزله ،وقد دعا

(التحالف الوطني لدعم الشريعة ورفض النقالب) لمقاطعة تلك النتخابات ،وأعلن عدم اعترافه
بها أو بما ينتج عنها من نتائج كما انضم حزب مصر القوية وحركات شبابية في مقدمتها حركة

 6أبريل للقوى الداعية للمقاطعة ،وجاءت دعوات المقاطعة لعدة اعتبارات منها عدم العتراف
بشرعية النظام القائم الذي أدار العملية النتخابية ،وغياب معايير الشفافية والنزاهة (عصمت،

. )2014

ثانيا :البرنامج االنتخابي للمرشحين:
اختلفت البرامج النتخابية بين المرشحين ،حيث نشر صباحي برنامجه النتخابي مبك ار

واضحا وعميقا ،أما السيسي فلم يطرح برنامج مكتوب إل بعد ظهور نتيجة تصويت المغتربين،

األمر الذي أزعج صباحي ( Cnnبالعربية. )2014،
-1البرنامج االنتخابي لعبد الفتاح السيسي:

تضمن البرنامج الكثير من النقاط ،أهمها (عاشور:)2014 ،
 إعادة تقسيم المحافظات ومنح عمق لكل محافظة لزيادة مساحتها بإضافة ما يقرب من 50ألف فدان يتم توزيعها على المواطنين في كل محافظة لتوفير فرص عمل.

 زيادة الظهير الصحراوي للمحافظات واعادة تخطيط وتقسيم المساحات المتاحة مناألراضي وضم مساحات منها للمحافظات.

 -استصالح  4مليون فدان اعتمادا على تربة صالحة مع توفير المياه الالزمة لالستصالح،

وتطوير شبكة الري الموجودة حالي ا مما يوفر  10مليار متر مكعب من المياه يتم

استغاللها في الزراعة.

 -إنشاء  22مدينة صناعية جديدة و 26مدينة ومركز سياحي و 8مطارات.

 إنشاء بنية تحتية وتوفير الخدمات األساسية لتشجيع المستثمرين وكسب ثقتهم في جديةالدولة المصرية في بناء مناخ استثمار مناسب ،وبناء الدولة سيقوم على التعاون بين

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

173

 وضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص وصولا لسياسيات سعريةمنضبطة.

 التأكيد على وجود حلول "غير تقليدية وعاجلة" لترشيد الطاقة وتخفيض استهالك الكهرباءلتشغيل محطات الكهرباء.

 عالج لمنظومة التعليم الموجودة في مصر بما يخرج لنا جيالا منتجاُ ومبتك ار ،وانشاء 20ألف مدرسة جديدة تتكلف  500مليار جنيه ،وبشأن المعلمين ،تضمن البرنامج النتخابي

للسيسي تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعلم وايجاد حلول لمشاكل.

 تحسين الخدمات الصحية بما يلبي طموح الشعب المصري ،وتحقيق الستقرار واألمن فيالبالد ستكون.

 تحسين الخطاب اإلعالمي والديني لتشكيل وعي الجماهير واستعادة اصطفاف المصريين،وتعظيم دور الشباب والهتمام بتأهيله لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية والمشاركة

المجتمعية.

 مستقبل الحريات والديموقراطية سيكون مصانا بنصوص الدستور والقانون الذي اتفق عليهالمواطنون.

 -ل عودة لجماعة اإلخوان المسلمين إذا ما فاز بالنتخابات الرئاسية.

 اختالف المستوى الثقافي والفكري والتعليمي بين الدول الغربية والبيئة المصرية ،ل يمكنأن يخلق ديمقراطية في مصر تتماثل مع النموذج الغربي ،مؤكداَ أنه حتى نرى ديمقراطية
حقيقية في مصر يجب أن نرضى بالنتائج التي يفرزها الواقع المصري.

 الجيش المصري سيتحرك للدفاع عن أي دولة عربية تواجه تهديدا ما ،وجيش مصريحمي ول يهدد ،وهو لحماية األمن القومي العربي.

 مصر تتحرك لمصلحة الفلسطينيين وحل القضية في إقامة الدولة الفلسطينية ،ول بد منإيجاد حل سلمي لألزمة السورية والحفاظ على وحدة سوريا.

-2البرنامج االنتخابي لحمدين صباحي:
جاء برنامج حمدين صباحي متكامالا ،يغطي كل الجوانب التي تهم المواطن المصري ،لذلك

سوف نأخذ أهم الركائز العامة (الشروق.)2014،
-

هدفنا :وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم

الثالث إلى الدول القتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم في ترتيب أقوى

اقتصاديات العالم.

174

 مشروعنا :الطريق إلى نهضة مصر ينطلق من  3محاور رئيسية تمثل مع ا مثلث متكاملنطرح من خالله مالمح برنامجنا:

 أولا :بناء نظام سياسي ديمقراطي.

 ثاني ا :عدالة اجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن في ثروة الوطن.

 العــدل الجتمــاعي هــو هــدف رئــيس مــن أهــداف الثــورة وأحــد الــدوافع األساســية التــي
دفعــت الماليــين مــن الشــعب المصــري للثــورة ضــد الظلــم والفقــر ،والحقــوق القتصــادية
والجتماعيـة هـي المكمـل للحقـوق السياســية والمدنيـة لضـمان ك ارمـة المـواطن المصــري
وحقــه فــي حيــاة عادلــة كريمــة ،وضــمان تلــك الحقــوق هــو الســبيل إلعــادة إحيــاء الطبقــة

الوسطى والرتقاء بالوضع الجتماعي للفقراء .فالتنمية البشرية والكرامة اإلنسـانية همـا
ضمانات وأهداف مشروع النهضة.

 استقالل مصر الوطني واستعادة دورها القومي والقليمي ومكانتها الدولية.
يكتمل مثلث الديمقراطية السياسية والعدالة الجتماعية باستقالل إرادة مصر الوطنية
وحرية قرارها ،ومصر عادت بالفعل بثورتها العظيمة إلى وزنها الطبيعي عربي ا واقليمي ا

ودولي ا ،وما تحتاجه مصر هو تعظيم الستفادة من عالقات الجوار بما يحقق ويعزز
قدرات مصر التنموية في مجالها السياسي والجغرافي والدولي وبما يتناسب مع إمكانياتها
التاريخية والحضارية والبشرية ،لذا فنحن نسعى لعودة مصر إلى دوائرها الطبيعية كقائدة
للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربي ،ورائدة لقارتها اإلفريقية ،وتستعيد عالقاتها
الوثيقة بدول القارة ،ومنارة للعالم اإلسالمي ،ومنفتحة على عالقات ايجابية مع دول

العالم ،وبناء تحالفات استراتيجية تخدم مصالح مصر وتحفظ كرامتها وتساهم في بناء
نظام عالمي جديد أكثر عدالة وانسانية .أما فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية فهي محل

التزام واحترام في إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب
المصري في استفتاء شعبي على أي من المعاهدات التي قد تحتاج مراجعات بما يحافظ

على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقاللها (حمدين صباحي ،فيس بوك.)،

ثالثا :نتائج االنتخابيات:
وفي  3يونيو أعلنت اللجنة المشرفة على النتخابات النتيجة النهائية لالنتخابات وهي فوز
المرشح عبد الفتاح السيسي ،حيث جاءت النتائج النهائية كالتالي (المرصد: )2014 ،
 -عبد الفتاح السيسي 23.780.104

%96.1

 -حمدين صباحي 757.511

%3.9
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أدى عبد الفتاح السيسي اليمين أمام المحكمة الدستورية بحضور المستشار عدلي منصور بصفته

رئيس الجمهورية المؤقت وذلك في تاريخ  ،2014/6/8وحضر أداء اليمين كل من شيخ األزهر
أحمد الطيب ورئيس الكنيسة القبطية في مصر البابا تواضروس الثاني ،والعديد من الزعماء والقادة

والشخصيات السياسية والعامة من داخل مصر وخارجها ،وفيما بعد كلف الرئيس الجديد عبد
الفتاح السيسي السيد إبراهيم محلب كرئيس للوزراء.
وفــي أول خطــاب يوجهــه للمص ـريين بعــد توليــه مهامــه رســميا ،حــذر السيســي مــن أنــه (ل

تهاون ول مهادنة مع من يلجأ إلى العنف) في إشارة واضحة إلى جماعة اإلخـوان المسـلمين ،وقـال
(أتطلــع إلــى عهــد جديــد يقــوم علــى التصــالح والتســامح ،باســتثناء مــن أجرم ـوا فــي حقــه واتخــذوا مــن

العنف منهجـ ا) ،مشـي ار بـذلك إلـى جماعـة اإلخـوان ،وأضـاف (أقولهـا واضـحة جليـة ،مـن أ ارقـوا دمـاء
األبرياء وقتلوا المخلصين من أبناء مصر ل مكان لهم في هذه المسيرة) (قناة العالم.)2014 ،

رابع ا :تكلفة

االنتخابات:

قال مسؤول في و ازرة المالية المصرية إن تكلفة النتخابات الرئاسية بلغت  1.2بليون
جنية ( 168مليون دولر) مقابل  800مليون جنية ( 112مليون دولر) كانت مقدرة من قبل و ازرة
المالية وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا لالنتخابات تمديد القتراع ليوم إضافي ،وكانت تكلفة

إجراء النتخابات الرئاسية لعام  ،2014للمصريين بالخارج بلغت نحو  300مليون جنية (42
مليون دولر) فيما وصلت تكلفة إجراء النتخابات الرئاسية داخل الباد نحو  900مليون جنية

( 126مليون دولر) ،وتلك المبالغ يجري رصدها مقابل عملية الشراف القضائي على الدوائر

النتخابية ،وتجهيز المقار النتخابية ،وتوفير األدوات الالزمة إلتمام عملية القتراع وتوفير

التأمين الالزم له ،وقال مسؤول حكومي (إن النتخابات التي جرت في مصر خالل الثالث
سنوات الماضية ،كلفت الخزانة العامة للدولة نحو  5.7بليون جنية ( 798مليون دولر) ،جرى

تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة) ،وتساوي تلك التكلفة تقريب ا ثالثة أضعاف ما تنفقه
مصر على البحث العلمي خالل العام المالي الجاري البالغ  1.872بليون جنية  262.18مليون

دولر ،كما أن تلك التكلفة تساوي تقريبا ما دعمت به مصر المزارعين خالل ثالث سنوات مالية

(الحياة. )2014 ،

وتلك األموال موزعة بين الستفتاء على التعديالت الدستورية خالل فترة تولي المجلس

العسكري الحكم والذي بلغت تكلفته  500مليون جنية ( 70مليون دولر) ،ثم إجراء انتخابات

مجلس الشعب التي بلغت تكلفتها  600مليون جنية ( 84مليون دولر) ،ثم انتخابات مجلس
الشورى وبلغت تكلفتها  500مليون جنية ( 70مليون دولر) ،ثم انتخابات الرئاسة العام 2012
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التي كلفت الدولة  1.3بليون جنية ( 182مليون دولر) ،ثم الستفتاء على دستور  2012الذي

بلغت تكلفته بليون جنية ( 140مليون دولر) ،وبعدها الستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013

البالغ تكلفته  600مليون جنية ( 84مليون دولر) ،ثم انتخابات الرئاسة  2014وبلغت تكلفتها
 1.2بليون جنية ( 168مليون دولر) (الحياة . )2014/5/29،

خامس ا :ردود الفعل حول نتائج

االنتخابات:

فور اإلعالن رسميا عن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية اتصل صباحي هاتفيا بالسيسي

وهنأه بفوزه في النتخابات ،كما بعث العاهل السعودي الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ببرقية تهنئة
للرئيس عبد الفتاح السيسي معتب ار فوزه "يوم ا تاريخي ا" ،كذلك رحبت دولة اإلمارات العربية المتحدة،

والكويت ،واليمن ،والمغرب ،والبحرين بهذا الفوز ،وأعربوا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب
المصري بالرئيس المنتخب وبقدرته على قيادة مصر نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية
والتحديث وتعزيز األمن والستقرار والوفاق الوطني واستعادة دور مصر القيادي والمحوري على

الصعيدين العربي واإلقليمي ،وفي أول رد فعل غربي ،هنأ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ،
السيسي بفوزه في النتخابات ،كما أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن ثقته في أن
الرئيس المصري الجديد سيقوم بكل ما يمكن فعله من أجل دعم طموحات الشعب المصري في

األمن والديمقراطية ،بحسب بيان )رصد .)2014،

سادسا :العوامل التي ساعدت على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي:
هناك كثير من المختصين واإلعالميين توقعوا فوز السيسي قبل موعد النتخابات ،وكان
هناك مجموعة من األسباب والعوامل والمؤشرات التي جعلت الكثيرين يوقنون أن نتيجة النتخابات

ستكون لصالح السيسي ،وفيما يلي أهم تلك األسباب والعوامل التي مهدت لفوز السيسي في
النتخابات الرئاسية :2014

 -1منذ ثورة يناير والجيش يعتبر درع الثورة والثوار ،كما أن خلع الرئيس اإلخواني محمد
مرسي والذي لم يكن ليحدث إل بتدخل الجيش عزز صورة األخير كحامي لقيم الثورة،

وكون السيسي قائدا للجيش كان لزام ا على الشعب المصري أن يلتف حوله

(محمود.)2014،

 -2عبــد الفتــاح السيســي فــي رأي الكثيــر مــن المص ـريين اســتجاب لــرغبتهم فــي إنقــاذ الــبالد مــن
ـاء شـعبي ا كبيـ ار
حكـم جماعـة اإلخـوان بقيـادة مرسـي) ، (aly 2014, 13ممـا وفـر لـه غط ا
سـيما لـدى الفئتــين العليـا والـدنيا مــن المجتمـع (رجــال أعمـال ،والفئـات محــدودة الـدخل) التــي
تأثرت نتيجة مخرجات الثورة من غياب األمن وتدهور السياحة (ساسة.)2015،
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 -3احتياج مصر لقيادة قوية وذلك للخروج من األزمة القتصادية المستشرية فيها ،فاستقرار

النظام هو األساس في ضخ األموال وجذب المستثمرين ،حيث نجح الجيش خالل ثمانية
أشهر في الحصول على منح سخية من السعودية ودول الخليج ،وعادت المعونة األمريكية

التي تم تجميدها مجددا لمصر (األمير ،)2015 ،كما أن السيسي مدعوم ا مما يعرف
(بالدولة العميقة) والتي تتمثل في اإلدارة البيروقراطية ،ومنظومة الفساد المالي واإلداري،

ورجال المال واألعمال المرتبطين بأجهزة الدولة الشرطية واألمنية.

 -4الخوف الشديد من سيطرة اإلرهاب على الدولة ،في الوقت الذي ل يمر فيه أسبوع بدون
عمليات إرهابية في المدن الكبرى أو الضواحي ،عالوةا على المعركة ضد التنظيمات
التكفيرية في سيناء ،ورغم أن معظم أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين كانوا في السجون
والمعتقالت ،فإن الهجمات اإلرهابية لم تزل حاضرة في الشارع ،وكل يوم تظهر جماعات

جديدة لها صالت تربطها بتنظيم القاعدة اإلرهابي ،ما جعل المصريين أكثر تمسك ا

بشخص السيسي (أبو بكر.)2014،

 -5غياب مرشح جدي وقوي في مواجهة السيسي ،يتمتع بوجود كيان سياسي قوي ومنظم
والتفاف شعبي حوله ،فبالرغم مما يمكن أن يقال حول حمدين صباحي ،فيظل أنه مرشح

حر ،لم يحظ حتى بتأييد ترشحه من الحزب الذي أسسه وهو "حزب الكرامة" ذو التوجه

الناصري ،وفي ظل مقاطعة اإلخوان لالنتخابات فلن يكون هناك كتلة ضاغطة وداعمة إل
للسيسي ،وأمام آلة اإلعالم التي صورت السيسي كجمال عبد الناصر ،فإن قواعد
الناصريين التي يعتمد عليها صباحي ذهبت لصالح الرجل القوي القادم من مؤسسة

العسكر ،مما قلل من اعتبار حمدين كمرشح يتمتع بفرص منافسة قوية ،فضالا عن أن
المزاج العام قد تغير كثي ار بعد الثالثين من يونيو ،وبدا نتيجة الحشد والتأثير اإلعالمي،

أفرز إلى حد ما من "رموز  25يناير" التي استهدفتها دعاية سوداء في اإلعالم والشارع

(قدري. )2014،

نظر لشعبية المشير السيسي الواسعة ،وقيام الكثير من المواطنين العاديين بنشر ملصقات
 -6ا
لصورته في كل مكان ،حتى أن المواطن البسيط أصبح يجد صورة السيسي في كل مكان،
على عكس المرشح المنافس السيد حمدين صباحي الذي لم يكن أوفر حظ ا من المشير

السيسي في هذا النوع من الدعاية الشعبية المجانية (بوابة المصريين في الكويت ،

 ،)2014إلى جانب وسائل اإلعالم والفضائيات التي ساندت السيسي عبر برامجها

المختلفة ،إلى جانب الفنانين الذين تغنوا ليالا نها ار في السيسي وأصبحت أغنياتهم تجوب
األحياء الشعبية وكل المناسبات الخاصة والعامة والتي كانت دعاية مجانية للسيسي.
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 -7يبدو أن صوت التيار السلفي (وهو التيار الوحيد من اإلسالميين المشارك في خارطة

الطريق) ،وبعد أن ذهب باتجاه السيسي ،قد أفاده كثي ار باعتباره رجل متدين وليس علمانيا

أو ليبراليا أو يساريا ،مما دفع الكثيرين من المصريين المتدينين والبسطاء إلى اختيار
السيسي لقربه من الدين (أبو بكر.)2014،
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اخلامتة
النتائج والتوصيات
مرت مصر بمراحل كثيرة من الصراع على السلطة ،منذ ما قبل الستقالل وحتى اآلن،

وتعتبر فترة حكم الرئيس السابق مبارك من أسوأ المراحل التي مرت بها مصر منذ الستقالل،

حيث عانى الشعب المصري من بطش األمن ومن الفقر وفساد الدولة وتزاوج المال بالسلطة ،وهذه

الفترة كانت مقدمة قوية ودافع حقيقي لثورة  25يناير  ،2011والتي جاءت قوية وبكل مكونات

الشعب المصري.

عقب فوز اإلخوان بالنتخابات وفوز مرسي انقسم الشارع المصري بشكل ملموس،

وأصبح هناك حالة من الكراهية غير عادية بين الشعب ورئيسه ،وبين اإلخوان المسلمين وحلفائهم

وباقي الشعب المصري.

اعترض الشعب المصري على طريقة إدارة الرئيس األسبق مرسي للحكم في مصر ،مما

دفع الشباب المصري إلى تشكيل جبهات معارضة للرئيس مرسي وحركات تدعو للتمرد عليه،
وكان أهمها حركة تمرد ،والتي كانت فاتحة لثورة  30يونيو  ،2013التي خاض فيها الشعب

المصري صراع ا غير مسبوق ا بالنزول إلى الميادين بين مؤيد ومعارض لمرسي ،وانقسموا في
الميادين وامتدت هذه التظاهرات لتشمل مواجهات عنيفة ،وصولا إلى سيطرة الجيش على الحكم،
واعالنه عزل مرسي وعودة حكم الجيش مرة أخرى ،وتعيين المستشار عدلي منصور رئيساَ مؤقتا.

إن ثورة  25يناير خلقت حالة من الصطفاف والعداء بين المؤسسة العسكرية وجماعة
اإلخوان المسلمين ،وذلك بسبب قيادة اإلخوان للثورة ومن ثم النجاح الكبير في النتخابات ،وهذه
ثورة على رئيس يتبع للمؤسسة العسكرية ،ولذلك استغل الجيش فيما بعد حالة الكراهية والتذمر

الشديد لدى الشعب على مرسي وقام بالنقالب على سلطته ،ونجح الجيش في إزاحة جماعة
اإلخوان المسلمين ليس فقط من الحكم وانما من المشهد السياسي ككل ،من خالل حظر جماعة
اإلخوان المسلمين ونشاطاتها ،وعودة النخب العسكرية لممارسة دور سياسي جديد من خالل

تفويض الشعب للمشير عبد الفتاح السيسي لخوض النتخابات الرئاسية  ،2014التي فاز بها

السيسي ،وهكذا عاد الجيش مرة أخرى إلى الحكم.
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أوالا :النتائج:
توصلت الدراسة إلى المجموعة التالية من النتائج:
 .1وجود النخب العسكرية داخل بنية النظام السياسي جعل المؤسسة العسكرية تمارس التأثير
على الشأن السياسي المصري.

 .2إن محاولة الرئيس األسبق مبارك تمرير مخطط التوريث ولَّد بروز حالة من السخط والغضب
الشعبي ،وكان ملف التوريث من أهم دوافع الشعب للقيام بالثورة.

 .3عاش الشعب المصري مرحلة طويلة من القهر والمعاناة والفقر والظلم في ظل حكم مبارك،
وكانت مرحلة بوليسية بامتياز ،هذه الظروف دفعت بالشعب المصري إلى الثورة على نظام

قهر لمدة  30عام ،ولم يكتفي إل بسقوط مبارك نفسه.

 .4األسباب الرئيسة لكل الثورات ،هو محاربة الفساد والصالح وقد تحققت إرادة الشعب المصري
بإسقاط نظام استمر أكثر من ثالثة عقود.

 .5تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في الحياة السياسية ونزوله إلى الشارع لم يكن بهدف
الستيالء على السلطة ول الوقوف ضد الحركة الوطنية الشعبية؛ ولكن الحفاظ على األمن

القومي المصري وحماية الثورة ،فقد استطاع قادة الجيش أن يسيطروا على األوضاع ويحموا
البالد من حالة الفوضى ،وكانوا حذرين حتى ل يحدث صدام بين الجيش والثوار ،كما أن
انحيازها إلى مطالب الشعب أجبرت الرئيس السابق "مبارك" على التنحي.

 .6المؤسسة العسكرية قد حددت موقفها مسبق ا من الثورة في عدم قمع المتظاهرين حيث خشي

الجيش من التقسيم والفوضى والتدخالت الخارجية ،لذلك أسرعت بالتدخل ومساندة الثورة

والوقوف بجانب الشعب وهذا عجل بسقوط نظام الرئيس مبارك.

 .7المؤسسة العسكرية أدارت الفترة النتقالية ببراعة ،ولم تدخل في صدام مع الشعب ،وأدى
الجيش واجبه في حماية الثورة ومساعدة الشعب في إسقاط النظام.

 .8أثبتت الدراسة أن ثورة  25يناير  2011في مصر ذاتية األسباب واألهداف وجاءت نتيجة
لتراكم القهر وانسداد في األفق السياسي في ظل تردي األوضاع الجتماعية والقتصادية،
وازدياد ملحوظ في المظاهرات الحتجاجية وتحريض وسائل اإلعالم الخاص

 .9إن للثورة من األسباب والدوافع الداخلية الكثير ،والقول بأن هناك أيدي أجنبية وخفية هي
السبب وراء ثورة  25يناير وثورة  30يونيو هو استخفاف بقدرة وارادة الشعب المصري.

.10

ل تؤثر عالقة الرئيس بقائد القوات المسلحة على موقف المؤسسة العسكرية من إرادة

الشعب ،حيث نجد أن المؤسسة العسكرية أعلنت انضمامها واحترامها إلرادة الشعب ،وتخلت

عن الرئيس في كل من الثورتين ،واستطاع الجيش أن يفصل مصيره عن مصر الرئيس.
181

.11

بعد ثورة  25يناير حدثت حالة من الصطفاف السياسي التي أوجدت شرخ ا اجتماعي ا

وسياسيا كبي ار في الشارع المصري بين مؤيد لإلخوان ومعارض لهم ،األمر الذي دفع اإلخوان
إلى عدم احترام رأي الشارع المصري المطالب بتغيير سياسة حكم مرسي ،مما زاد احتقان

الشارع المصري الذي قام بثورة جديدة إلسقاط حكم اإلخوان.
.12

لم يكن حكم الرئيس السابق مرسي على مستوى طموحات الشعب المصري ولم يلبي

طموحات الشباب ولم يوجد حلول كافية للنهوض بمصر ،ولكن لم ُيعطى الرئيس مرسي الوقت
الكافي للتغيير ،فمدة عام غير كافية على اإلطالق إلصالح حالة الدمار والعبث التي استلمها

مرسي بعد الثورة.

.13

تعتبر ثورة  30يونيو ثورة مضادة لثورة  25يناير فهي انقالب على نتائج النتخابات التي

أتت بمرسي ،وانقالب من الجيش على الرئيس المنتخب ،خاصة أن من نزل إلى الميادين هم

متساويين إلى حد ما بين مؤيد ومعارض لمرسي ،ولم تكن ثورة شعبية كاملة ،فكان هناك
جبهة عريضة مؤيدة لمرسي وجبهة تقابلها رافضة حكمه ،والجيش حسم الخالف بسيطرته

على السلطة ،بطريقة غير شرعية.

.14

وثقت مصر في عهد الرئيس مرسي عالقتها القليمية وخصوص ا مع قطر وتركيا اللتين

اء قروض أو منح دعم ا لقتصادها واستقرارها في
وقفتا بجانب مصر ،وقدمتا المليارات سو ا
هذه الفترة الحساسة والعصيبة التي تعيشها مصر في ظل األزمات والتحديات الداخلية وحالة
عدم الستقرار،

.15

كشفت الدراسة عن حجم التناقضات الجتماعية والفكرية والسياسية بين القوى الثورية في

المجتمع المصري من تباينات من خالل مجموعة من الثنائيات :ثوار مقابل فلول ،ودولة
مدنية مقابل دولة دينية.

.16

أكدت الدراسة أن الثورة المصرية في ظل قيادة مرسى لم تحدث تحولت في السياسة

الخارجية المصرية ،لوجود عوامل أخرى محددة للدور المصري ،منها غياب التوافق الوطني
وتردي الوضع القتصادي ،وأن أغلبية واسعة من النخب الفكرية والسياسية وشرائح كبيرة من
الشعب المصري ترى في سياسات اإلخوان في القتصاد والعدالة الجتماعية والتنمية البشرية

امتدادا لسياسات مبارك.

.17

أحدثت الثورة المصرية تغيرات جوهرية في قيادة مصر ومؤسساتها بخيار شعبي حر بدءاَ

برئيس الدولة ،مرو ار بمجلسي الشعب والشورى ،ثم بإقرار دستور جديد للدولة أجريت انتخابات

برلمانية جديدة على أساسه ،وانتقلت مصر من حكم العسكر إلى حكم مدني ،أطلق عليه

اإلعالم (الجمهورية الثانية) والتي فاز بها اإلسالمين.
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.18

عزل الرئيس محمد مرسي وازاحة اإلخوان عن الحكم نتج عنه انقسام في المجتمع

.19

وجد عزل مرسي ترحيب عربي ودولي كبيرين ،وهذا يدل على أن تجربة اإلخوان في

المصري وأدى بالبعض التجاه إلى العنف والرهاب في تحقيق أهدافه.

الحكم تخيف الدول العربية صاحبة أنظمة التوريث ،والدول الغربية التي تخشى حكم اإلسالم

السياسي.

.20

عادت مصر بعد حكم السيسي إلى حالة من عدم الستقرار وانعدام األمن ،نتيجة

لألعمال التخريبية والنتقامية التي تقوم بها جماعات إسالمية رافضة لعزل مرسي ،وبالتالي

سوف تمر مصر بحالة من اإلرهاق حتى تستقر ثانية.

ثاني ا :التوصيات:
بناء على مجمل الدراسات السابقة ،توصي الدراسة بالتالي:
و ا
 .1على الدولة المصرية بعد نجاح ثورة  30يونيو نشر قيم الديمقراطية في المجتمع ،واصدار
التشريعات التي تحدد فترة حكم الرئيس ،والسماح بالمشاركة السياسية ،والفصل بين السلطات

الثالث داخل الدولة وعدم تركيز السلطات في شخصية الرئيس.

 .2ضرورة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق اإلصالحات العاجلة والملموسة ،ليشعر
المواطن بالتغيير ونجاح ثورته ،كتوفير فرص العمل والهتمام بالزراعة ،والصناعة ،والعمران

والسماح بالتعددية الحزبية ،والتأكيد على ضرورة إرساء الديموقراطية والتنمية القتصادية

واحترام حقوق اإلنسان.

 .3من حق جميع المصريين التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم ،في إطار إيصال المطالب
للمسئولين ،وليس في الفوضى وتعطيل النتاج.

 .4لبد من حماية كل المواطنين من أي قهر للسلطة التنفيذية ،والتأكيد على الحقوق والواجبات
المتساوية لكل المصريين.

 .5تعزيز مفهوم المنافسة الشريفة على السلطة ،عبر صناديق القتراع والنتخابات الحرة النزيهة
والحتجاجات السلمية.

 .6استفادة مصر من المكانيات والثروات المتاحة ،األمر الذي يساعد مصر على الخروج من
أزمتها القتصادية الخانقة والستغناء عن المنح والمساعدات األجنبية التي يقابلها تنازلت

سياسية.

 .7لكي تستعيد مصر دورها القيادي والريادي على المستويين العربي والقليمي الذي فقدته خالل
العقود األربع السابقة تحتاج السياسة الخارجية المصرية إلى إجراء مراجعة وتطوير للمواقف
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في ضوء المستجدات اإلقليمية واعادة هيكلة لمؤسسة الخارجية المصرية ،بما يحقق أماني
الشعب وطموحاته.

 .8على جماعة الخوان المسلمين إعادة صياغة عالقاتها مع الشعب والمؤسسة العسكرية

المصرية وخاصة أن أي ضعف للمؤسسة العسكرية سوف يؤثر على وجود مصر ،وبالتالي

ينعكس على وجودهم أيض ا.

 .9ضرورة تحديد مدة حكم الرئيس لفترتين انتخابيتين كحد أقصى وعدم السماح بالترشح لفترة
ثالثة ،مع وجوب تعيين نائب للرئيس ليتولى تسيير أمور الدولة وقت األزمات والطوارئ.

.10

ل بد من إجراء مصالحة بين الطرفيين من خالل مبادرة (خارطة طريق جديدة) إلنهاء

الصراع بين اإلخوان المسلمين والرئاسة والجيش ،من خالل وساطة بعض الدول العربية
وخاصة المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ،تقوم على حل وسط بين الطرفين من

خالل العتراف بحزب الحرية والعدالة كأحد األحزاب الرسمية في مصر ومكون رئيسي في
المجتمع المصري ،مع السماح له بالترشح لالنتخابات ،والمشاركة في العملية السياسية ،ألن

المشكلة ل يمكن تسويتها إل من خالل الوفاق السياسي بعيداَ عن القوة العسكرية.

.11

بعد نجاح جماعة الخوان المسلمين في النتخابات البرلمانية ( )2012-2011بنحو

 %47من مقاعد البرلمان ،بات لزام ا عليهم أن يدرسوا بجدية التجارب السياسية اإلسالمية

التي وقعت في بعض الدول اإلسالمية وخاصة التجربة التركية والستفادة منها ،وأن تقوم

بمراجعة شاملة لمسيرتها منذ نشأتها وحتى اليوم وتتبني أساليب علنية إلحداث التغيير والتخلي
عن أساليب التغيير السري أو العنف التي ل حاجة لها بعد الثورة المصرية.

.12

ضرورة إجراء انتخابات جديدة نزيهة بإشراف ومراقبة وضمانات دولية ،وتشارك فيها جميع

األحزاب واألطياف السياسية المصرية ،ويكلف الفائز فيها باستالم الرئاسة ،وتشكيل الحكومة

المصرية.

.13

على الشعب المصري بكل مكوناته وأطيافه السياسية الحيطة والحذر من مشاريع التقسيم

والفوضى والتدخالت الخارجية من قبل الدول الستعمارية ،وعدم النجرار نحو حرب أهلية

كما يحدث في بعض الدول العربية.
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 .73الجولني ،عاطف ،خارطة القوى السياسية والحزبية ،شهرية الشرق األوسط ،حسن األنباري
وآخرون ،الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات ،ط ،1العدد  ،22مركز دراسات

الشرق األوسط ،عمان.2012 ،

 .74جيبرهيوت ،مولوجيتا :ورقة عمل مقدمة ،معهد الدراسات الخاص بقضايا األمن والسلم،
جامعة أديس أبابا2013 ،م

 .75حمزاوي ،عمرو ،وآخرون ،حال مصر " 2010عام قبل الثورة" ،منتدى البدائل العربي
للدراسات ،القاهرة.2011 ،
 .76حنفي ،رانيا ،تقييم الوضع القتصادي في عهد مرسي ،صحيفة األهرام ،عدد ،46239
.2013/7/12
 .77الدخيل ،خالد ،ما بعد اإلخوان :إعادة بناء جديد للعالقات المصرية-الخليجية ،مجلة

السياسة الدولية ،العدد  ،194المجلد  ،48أكتوبر  ،2013مركز األهرام للدراسات السياسية
والستراتيجية ،القاهرة.2013 ،

 .78دياب ،أحمد ،المواقف المتراوحة :المأزق الدولي تجاه مصر بعد عزل مرسي ،مجلة السياسة
الدولية ،مركز األهرام ،العدد  ،194المجلد  ،48أكتوبر .2013
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 .79دياب ،خالد ،التداعيات اإلقليمية لـ  30يونيو ،مركز األهرام للدراسات السياسية
والستراتيجية ،القاهرة.2013/7/15 ،

 .80رجب ،إيمان أحمد ،المفاهيم الخاصة بانهيار النظم السياسية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد
 ،184المجلد  ،46القاهرة ،ابريل.2011

 .81الرياض  ،50حكومة الببالوي تبدأ مهام اإلصالح السياسي واإلنقاذ القتصادي،
 ،2013/7/18العدد .16460

 .82سالم ،عالء ،ثورة  25يناير وارتباك الموقف األمريكي ،األهرام الستراتيجي ،مركز األهرام
للدراسات السياسية والستراتيجية ،القاهرة،
 .83سعودي ،محمد ،األزمات التي أطاحت بمرسي تهدد السيسي ،صحيفة المصريون ،تحقيق
صحفي ،القاهرة 27 ،يونيو .2014
 .84السعيد ،شريف طلعت ،مسار التجربة الحزبية في مصر ،)1995-1994( ،مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية ،أبو ظبي ،عدد .20054 ،104

 .85سعيد ،هبة ،تشكلت بعد 11فبراير ..واجتماعاتها كانت سرية ،اللجنة التنسيقية ..كيف وقع
الشقاق؟  ،صحيفة األهرام اليومي  14 ،فبراير .2012

 .86السالم ،محمد عبد ،حرب الحوثيين .فرص الحسم العسكري ،مجلة السياسية الدولية ،العدد
 ،179المجلد  ،45القاهرة.2010 ،

 .87سالمة ،معتز 30 ،يونيو واعادة الكتشاف اإلقليمي ،مجلة السياسة الدولية ،مركز األهرام،
العدد  ،194المجلد  ،48القاهرة ،أكتوبر .2013
 .88سالمة ،معتز ،إعادة بناء العالقات المصرية-الخليجية ،بعد عزل مرسي ،مجلة السياسة
الدولية ،تحليالت،2013-7-16 ،
 .89سالمة ،معتز ،الدور السياسي للنخبة العسكرية في مصر الثورة ،مجلة الديمقراطية ،العدد
 ،53يناير .2014

 .90سليم ،محمد السيد ،الوطن العربي وموازيين القوى اإلقليمية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد
 ،179مجلد ،45القاهرة .2010

 .91السيد ،خالد نصر ،توفيق ،نيفين محمد ،العدالة النتقالية ،وحدة الدراسات والبحوث
البرلمانية واألكاديمية ،مركز السياسة المصري ،القاهرة.2012 ،
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 .92شافعي ،بدر ،الوليات المتحدة والثورة المصرية-تحديات الواقع وأفاق المستقبل ،دراسة
منشورة على موقع الهيئة العامة لالستعالمات المصرية.

 .93الشريف ،أشرف ،اإلخوان المسلمون ومستقبل اإلسالم السياسي في مصر ،مركز كارينغي
للشرق األوسط،2014/10/21 ،

 .94شكر ،عبد الغفار ،القوى السياسة وتعديل دستور  ،2012مجلة الديمقراطية ،مركز األهرام
للدراسات السياسية والستراتيجية العدد  ،53القاهرة ،يناير .2014

 .95صحيفة األهرام ،2013/11/1 ،السنة  ،138العدد .46351
 .96صحيفة األهرام ،2013/11/1 ،السنة  ،138العدد .46351
 .97صحيفة األهرام 12 ،فبراير  ،2011العدد .45358
 .98صحيفة األهرام 13 ،فبراير  ،2011العدد .45359
 .99صحيفة األهرام ،2012-6-1 ،العدد .45496
 .100صحيفة الحياة،2014/5/29 ،
 .101صحيفة الشروق التونسية ،األخطاء العشرة التي أطاحت بـ«مرسي» 05،جويلية .2013
 .102صحيفة الشروق.2013/8/14 ،
 .103صحيفة الشروق 30 ،مارس .2011
 .104صحيفة الشروق.2010/9/12،

 .105صحيفة الشعب.2012/12/14 ،
 .106صحيفة القدس العربي .2014/1/13
 .107صحيفة المدينة.2012/10/13 ،
 .108صحيفة المشهد،2013/6/16 ،
 .109صحيفة المصري اليوم ،القاهرة.2014/5/18 ،
 .110صحيفة المصريون ،القاهرة 16 ،سبتمبر .2013
 .111صحيفة الوطن اإللكترونية ،تهديد أمريكي وتأييد سعودي إماراتي بعد خلع مصر لمرسي،
.2013-7-4
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 .112صحيفة عربيات ،واشنطن قلقة من التصعيد ضد اإلخوان ،العدد  ،2186بيروت،
.2013/1/28

 .113صحيفة عقيدتي.2011-3-17 ،
 .114الطويل ،أماني ،معركة حكم المصريين بين الجيش واإلخوان ،مجلة سياسات عربية،
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،العدد  ،4سبتمبر .2013
 .115عارف ،نصر ،الدائرة الجبرية :نهاية اإلسالموية الحداثية لإلخوان المسلمين ،مجلة

السياسة الدولية ،مركز األهرام للدراسات السياسية والستراتيجية ،العدد  ،194المجلد ،48

أكتوبر .2013

 .116عاشور ،سماح ،الدستور تطرح أهم مالمح البرنامج النتخابي للسيسي ،الدستور،
.2014/5/30
 .117عاطف ،إيمان ،عبد الوهاب ،لبنى ،تداعيات  30يونيو :قراءة في المواقف اإلقليمية

والدولية من تحولت المشهد السياسي المصري ،موقع المعهد المصري الديمقراطي ،أوراق

تحليلية.2013-7-14 ،

 .118عامر ،أيمن ،حوار مع كريمة الحفناوي ،لصحيفة المسائية ،شعار  25يناير هدف اليسار
المصري عبر نضاله التاريخي  7فبراير .2014
 .119عبد الحليم ،إيمان ،تحجيم المخاطر :كيف تعاملت مصر مع التهديدات الغربية بقطع
المساعدات ،مجلة السياسة الدولية ،تحليالت2013/8/28 ،

 .120عبد الرحيم ،أحمد ،األزهر وثورة  25يناير :رصد توثيقي وقراءة موضوعية ،معهد العربية
للدراسات ،الرياض.2012 ،

 .121عبد الشافعي ،عصام ،السياسة الخارجية للرئيس محمد مرسي ،مجلة السياسة الدولية.

 .122عبد الفتاح ،بشير ،األدوار المتغيرة للجيوش في مرحلة الثورات العربية ،ملحق تحولت
استراتيجية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،184مجلد ،46القاهرة ،ابريل .2011

 .123عبد اللطيف ،أميمة ،السلفيون في مصر والسياسة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات (معهد الدوحة) ،الدوحة.2011 ،

 .124عبد المجيد ،وحيد ،نهاية اإلهانة :ثورة  25يناير ضد النظام الهش في مصر ،مجلة
السياسة الدولية ،العدد  ،184المجلد  ،46القاهرة ،ابريل.2011

 .125عبد الوهاب ،أيمن ،المجتمع المدني وتحدي اإلصالح مجلة الديمقراطية ،العدد،46،
القاهرة ،ابريل .2012
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 .126عثمان ،طارق ،اإلخوان المسلمون والسلفيون في مصر :قراءة تحليلية في طبيعة ومسار
العالقة ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،أبحاث نماء.2012،

 .127العربي ،محمد مسعد ،ما بعد مرسي :أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد  30يونيو،
السياسة الدولية.

 .128عزباوي ،يسري ،مستقبل األحزاب السياسية الجديدة ،في مؤتمر بعنوان :تحديات التحول
الديمقراطي في مصر خالل المرحلة النتقالية ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ومركز
فريد لألبحاث بإسبانيا وصندوق األمم المتحدة للديمقراطية 27-26 ،يونيو ،القاهرة.

 .129علوي ،مصطفى ،الجيش بين الثورة والسياسة :حالة مصر ،مجلة الديمقراطية العدد ،62
ديسمبر .2013

 .130علوي ،مصطفى ،كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد
 ،184المجلد  ،46القاهرة ،ابريل.2011

 .131عماد ،عبد الغني ،اإلسالميون بين الثورة والدولة :اشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2013 ،
 .132عمار ،رضوى ،تأثيرات األزمة المصرية في موازيين القوى اإلقليمية ،مجلة السياسة
المصرية ،تحليالت.2013-8-25 ،

 .133العناني ،خليل ،نقطة تحول :سقوط حكم اإلخوان ومستقبل اإلسالم السياسي ،مجلة
السياسة الدولية ،مركز األهرام ،العدد  ،194المجلد  ،48أكتوبر .2013

 .134عوض ،منى عام من حكم مرسي ،مجلة شؤون فلسطينية ،عدد  ،254-253بيروت،
.2014

 .135العوضي ،هشام ،اإلسالميون في السلطة ..حالة مصر ،مجلة المستقبل العربي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،413يوليو  ،2013بيروت .2013

 .136العوضي ،هشام ،صراع على الشرعية :اإلخوان المسلمون ومبارك (،)2007-1982
مركز دراسات الوحدة العربية.2009 ،
 .137فايد ،عمار أحمد" ،السلفيون في مصر :من شرعية الفتوى إلى شرعية النتخاب"،
 ،2012مركز الجزيرة للدراسات.
 .138فرج ،زياد ،الخارطة السياسية والحتجاجية المصرية قبل الستحقاق الرئاسي ،معهد
العربية للدراسات 2014/4/23
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 .139فرسخ ،موني ،مصر بين ثورتين ،المستقبل العربي ،السنة  ،34العدد  ،395يناير
.2012

 .140قشقوش ،محمد ،الدور القتصادي للجيوش ،مجلة الديمقراطية ،العدد  ،53القاهرة ،يناير
.2014

 .141كامل ،أحمد خميس ،الدبلوماسية المتحركة ،مجلة السياسة الدولية ،القاهرة.
 .142اللبان ،شريف درويش ،إعادة تقييم للدور :حركة تمرد تنهي حكم اإلخوان ،المركز العربي
للبحوث والدراسات2014 ،

 .143مجلة األهرام الديمقراطية ،القاهرة.2014/9/19 ،
 .144مركز الجزيرة للدراسات ،مرسي :أعباء القيادة في مواجهة التركة الثقيلة ،تقدير موقف4 ،
نوفمبر .2012

 .145معجم المصطلحات الثورية لربيع الثورات العربية،صحيفة القدس العربي2011/11/20،
العدد.6975

 .146مكاوي ،نجالء ،اإلخوة الفرقاء .حزب النور واإلخوان المسلمون قبل وبعد مرسي ،معهد
العربية للدراسات ،العربية نت 5 ،أغسطس .2013

 .147منشاوي ،إبراهيم ،مواقف متناقدة :عالقة التحاد الوروبي بمصر بعد  30يونيو ،المركز
العربي للبحوث والدراسات.2014-10-25 ،

 .148النجار ،أحمد السيد ،القتصاد المصري ومعضلة الفقر والتهميش كمحصلة للسياسات
القتصادية العامة ،الجزيرة نت-مركز الجزيرة للدراسات.2011/2/10 ،
 .149نصار ،هبة ،بعض اآلثار الجتماعية لبرامج اإلصالح القتصادي في مصر ،في جودة
عبد الخالق وهناء خير الدين (محرران) ،اإلصالح القتصادي وآثاره التوزيعية ،أعمال

المؤتمر العلمي بقسم القتصاد 23-21 ،نوفمبر  ،1991دار المستقبل العربي ،القاهرة،
.1994

 .150نظير ،مروة ،المحددات واألفاق :العالقات المصرية-الروسية بعد  30يونيو ،المركز
العربي للبحوث والدراسات.2015/3/5 ،

 .151نوير ،عبد السالم ،تكييف  30يونيو في سياق الحالة الثورية العربية ،مجلة السياسة
الدولية ،مركز األهرام ،العدد  ،194المجلد  ،48اكتوبر .2013
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 .152الهباء ،مؤمن ،الصراع السياسي في مصر بين علمانية النخبة واسالمية الجمهور ،موقع
مجلة المجتمع.2013-1-19 ،

 .153وحدة البحوث السياسية ،المواقف الدولية م  30يونيو ،المركز العربي للبحوث والسياسات،
القهارة.

 .154الويشي،

رائف،

مبارك.2014/1/24،

من

فقه

التوريث:

الملف

الصحي

للمصريين

في

عهد

 .155اليسار والثورات العربية ،أوراق مؤتمر القاهرة  25-24أبريل  ،2013روافد لنشر
والتوزيع ،القاهرة.20113 ،

 .156اليماني ،شريف ،بعد عام على حكم مرسي ،صحيفة الشرق األوسط،2013/6/25 ،
العدد .12628

رابع ا :المواقع االلكترونية:

 .157إبراهيم ،أمير ،وآخرون ،البديل،2015 /1/25،

http://cutt.us/0OUKt

 .158إبراهيم ،مصطفى ،الصندوق األسود لعصر مبارك ...انتفاضة األمن المركزي ،صحيفة
http://cutt.us/LYdtY

الشعب الجديد،

 .159إسماعيل ،دنيا األمل ،مدى مساهمة حركة كفاية في الحراك السياسي المصري ،الحوار
المتمدن-العدد،2010/7/12 ،3061 :

http://cutt.us/zkxK

 .160األحزاب الليبرالية وحكم مرسي ،وكالة أنباء مسيحيي الشرق األوسط 23 ،نوفمبر ،2013
www.mcndirect.com/showsubject-ar.aspx?id=39671

 .161األخبار ،استثمارات قطر في مصر :مكافأة على مواقف مرسي من سوريا؟ ،العدد ١٨٠٣
http://cutt.us/W1yt

السبت  ٨أيلول،٢٠١٢

 .162اسأل أكثر  ، Rtوزير التضامن الجتماعي المصري يقرر حل جمعية الخوان المسلمين
http://cutt.us/4nB8

نهائيا،2013/10/9 ،

 .163أسباب اقتصادية ومعيشية ساهمت في اإلطاحة بنظام مرسي ،اليوم السابع،

www.1youm7.com/21/7/2013

 .164األسواني ،عالء ،مؤتمر مصر األول :الشعب يحمي ثورته ،موقع المجلس الوطني
http://cutt.us/NvjJ

المصري،

 .165األشول ،محمد ،الموجز،2013/7/21 ،

http://cutt.us/usV0q

 .166اإلعالن-الدستوري-المصري-خارطة-طريق-الذي أصدره الرئيس عدلي منصور ،المسلة
http://cutt.us/0nat
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 .167اقتصادي حر ،لماذا  30يونيو ،رؤية اقتصادية ،القتصاديون الجدد.2013/6/30 ،

http://cutt.us/I26nH

 .168األمير ،سيلينا ،الصحف األجنبية ترصد أسباب استئناف المساعدات األمريكية لمصر:

النجاح البارز لـ"السيسى" ..تقارب القاهرة وموسكو ..الخوف من داعش،2015/4/1 ،
http://cutt.us/KN4Yn

صدى البلد،

 .169انتخابات الرئاسة المصرية،2014/5/29 ،

www.bbc.uk/arabic/middleeast/2014/05/140529

 .170النتخابات الرئاسية المصرية  ،2014المعرفة2014 /5/24 ،

www.marefa.org/index.php،

 .171أنصار بورسعيد ،نتائج زيارة الرئيس مرسي للهند فاقت كل التوقعات2013 ،

http://cutt.us/KGFPV

 .172أنس ،كي ،بالك بلوك :لعب جديد بميادين مصر ،الجزيرة نت،

http://cutt.us/u2oT

http://cutt.us/uLdJ

 .173ائتالف شباب ثورة الغضب ،الجزيرة نت،2011-2-8 ،

http://cutt.us/WQjn

 .174إيرونيوز ،موقع يوتيوب،2013/7/4،

 .175أبو بكر ،محمود ،سيناريو النتخابات الرئاسية المصرية ..عشرة أسباب ترجح فوز
http://cutt.us/EXF04

السيسي،2014/4/6 ،

 .176بكير ،ريهام ،شباب  30يونيو تدين هتافات  6إبريل ،موقع صدى البلد 20 ،يوليو
http://cutt.us/yiAS

 ،2013متاح على الرابط التالي

 .177بوابة المصريين في الكويت 5 ،أسباب تشير إلى فوز السيسي في النتخابات،
http://cutt.us/XwR5L

،2014/5/26

 .178البنا ،هاني ،الزراعة المصرية والمنظمات الدولية والقليمية ،صحيفة األهرام الرقمي،
،2011/6/5

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=562288&eid=860

 .179ثورة  25يناير ،نص خطاب عمر سليمان 11،فبراير .2011

http://cutt.us/CMbUp

 .180جاد ،محمد ،منظمة الشفافية الدولية ،مصر أكثر فسادا في ،2013/7/10 ،2013
http://cutt.us/nQUc

الشروق،

 .181جبهة الضمير لمواجهة جبهة اإلنقاذ ،العربية نت 12 ،فبراير ،2013

http://cutt.us/TC9a
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 .182الجزيرة نت ،حركة 6أبريل ،الثنين2011 /7/2

http://cutt.us/HQFq

 .183الجزيرة نت ،مواقف القوى المصرية من عزل مرسي، 2013/7/4 ،

http://cutt.us/dOKx

 .184الجزيرة نت،

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122

 .185الجماعة اإلسالمية في مصر ،الجزيرة نت2011/3/6 ،

http://cutt.us/a1Ldg

 .186الجمعية الوطنية للتغيير ،المعرفةwww.marefa.org/index.php ،

 .187جورج ،مجدي ،خارطة األح ازب الدينية في مصر ،الحوار المتمدن ،العدد -10 ،2453
http://cutt.us/sz4t

،2011-11

 .188الجورنال ،لماذا يزور د.محمد مرسى باكستان والهند اآلن ، 2013،

http://cutt.us/2f56l

 .189جي بي سي نيوز ، Jbcnewsعدلي منصور :مصر حريصة على العالقات

http://cutt.us/1GyCl

الستراتيجية مع أمريكا،

 .190الجيش المصري يكلف رئيس المحكمة الدستورية رئيس ا للبالد ،موقع قناة -7-3 ،BBC
،2013

 .191حركة كفاية ،العربية نت 1 ،مايو ،2013

http://cutt.us/9EUKv

http://cutt.us/6bGO

ي؟ ،نبض
"تمرد" من الشارع المصر ّ
 .192حسين ،ولء ،في الذكرى الثانية إلنشائها ...أين ّ
http://cutt.us/VBZq
مصر2015 ،
 .193حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ،موسوعة الجزيرة ،الجزيرة نت،
 .194حزب مصر الثورة ،ويكبيديا ،حزب مصر الثورة

http://cutt.us/tcZ41

www.wikipedia.org/wiki

 .195حمزاوي ،عمرو ،ثمانية أسباب لدعوة المعارضة لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة،
http://cutt.us/flqG
 .196خريطة التحالفات النتخابية البرلمانية ،البوابة نيوز ،2014/6/13

http://cutt.us/jbHqJ

 .197خطاب الرئيس محمد مرسى يدافع فيه عن شرعيته ،مصريات2013-7-2 ،

http://cutt.us/fCAwj

 .198خنافر ،محمد ،أعضاء المجلس األعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر .سيرة ذاتية،
http://cutt.us/Rxt7

موقع المنار ،لبنان، 2011/3/1 ،

198

 .199خليفة ،د .محمد ناجي حسن ،البطالة والنمو القتصادي في جمهورية مصر العربية

http://cutt.us/fFOOb

 .200ذو الفقار ،نور ،رجل المرحلة الصعبة ،اليوم السابع،2014/5/10 ،

http://cutt.us/oYQPf

 .201رصد ،11،السيسي يطلب تفويض الشعب والجيش ليكون رئيس2014/01/

http://cutt.us/LSnq

 .202بن زاموش ،سهام ،أخطاء قاتلة أنهت حكم محمد مرسي في عام واحد ،العربية
http://cutt.us/zMhlC

نت2013،

 .203زكي ،أنس ،بالك بلوك :لعب جديد بميادين مصر ،الجزيرة نت،

http://cutt.us/Bocli

 .204الزيادى ،عبد الفتاح ،مرسى والخطاء السبع ،الوفد البوابة اللكترونية2012/11/24،

http://cutt.us/gRb9r

 .205زيتون ،سلوى ،حملة «البداية تمرد جديدة أم حركة ثورية؟،ساسه ،2015، sas

http://cutt.us/jg1Rn

 .206ساسة ،دراسة ألمانية :رؤى وخطط السيسي للتنمية (عوامل الفشل والنجاح)،2015 ،

http://cutt.us/UMa1

 .207سالم ،حمدي السعيد ،الفقر في مصر صناعة بشرية نجمت عن فشل سياسات التنمية،
الحوار المتمدن ،العدد ،2011/11/13 ،3545

http://cutt.us/xCvXD

 .208سامح ،أحمد 30 ،يونيو بداية ثورة التصحيح المصرية ،الرأي،2013/6/23 ،

http://cutt.us/oGl2

 .209السبع ،عماد مسعد محمد ،الثورة واليسار الغائب في مصر ،الحوار المتمدن ،العدد
http://cutt.us/Tgo6m

،2011/7/7 ،3419

 .210سرحان ،همام  ،أداء الرئيس مرسي في عيون المصريين  ،سويس إنفو،2012/10/10 ،
http://cutt.us/5MyfK

 .211سعد ،ريم ،انقاذ الزراعة في مصر  ..الفالح أول ،الشروق،2013/3/25 ،

http://cutt.us/NjCuG
http://cutt.us/Izg51

 .212سكاي نيوز عربية ،2014/07/03،

 .213سلطان ،محمود ،الحركات الحتجاجية واألحزاب في مصر ،نوافذ 19 ،إبريل ،2011
http://cutt.us/XIJ7f

رابط،
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 .214السلفيون مقلقون أكثر من اإلخوان ألنهم يؤثرون على ثلث الشعب ،المصري اليوم1 ،
http://cutt.us/uzsD

مايو .2011

 .215سليم ،منى  ،موقع السفير ،مصر  30يونيو  ..مالمح جديدة لثوب “العتقال”،
http://cutt.us/DjHjd

،2013/11/27

 .216سليمان ،سرحان ،الزراعة المصرية بين الفساد والختراق السرائيلي ،الوفد،2012 ،

http://www.alwafd.org

 .217السموأل ،راجي ،حزب العمال الشيوعي ضرورة التاريخ وجحود المناضلين ،الحوار
المتمدن ،العدد ،2012/1/21 ،3614

http://cutt.us/F4iE0

 .218سمير ،ياسمين ،أحداث األمن المركزي بعد  27عاما ،صدى البلد

http://cutt.us/CFnQ

 .219السياسة الخارجية للرئيس محمد مرسي ،معهد العربية للدراسات والتدريب ،العربية نت،
http://cutt.us/bC1p6

 12سبتمبر ،2012

 .220شباب الثورة :ممارسات السلفيين هي الخطر الحقيقي على ثورة  25يناير ،المصري اليوم،
 1مايو .2011

 .221شبكة السراء والمعراج اسراج ،البيان رقم " "1للمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية،
الخميس 10شباط  /فبراير 2011م2015 ،

http://cutt.us/IGHxY

 .222شبكة رصد ،النقالب يصل بالديون المحلية والخارجية ألرقام تاريخية،2014/2/ 16،

http://cutt.us/x4QoN

 .223الشربيني ،عصام ،وعاشور ،حسن ،باألرقام ..خطة الحكومة إلقصاء اإلخوان من
مؤسسات الدولة ،صحيفة المصريون،2015/4/30 ،

http://cutt.us/FzGl

 .251الشروق ،نص اإلعالن الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي2012/12/9 ،

http://cutt.us/ZyO4s

 .224الشروق ،البرنامج النتخابي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي،2014/5/12 ،

http://cutt.us/gfpQ

 .225الشعب حزب سلفي جديد في مصر ،الرسالة نت،2012/10/17 ،

http://cutt.us/v5bn

 .226شكر ،عبد الغفار ،قوى الثورة من  25يناير إلى  30يونيو ،موقع األهرام الرقمي،

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1476382&eid=9517

 .227شمت ،خالد ،جبهة اإلنقاذ .تحالف المعارضة المصرية ،الجزيرة نت،2012/12/18 ،

http://cutt.us/W9V9S
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 .228الصاوي ،عبد الحافظ ،إيجابيات وقف الغاز المصري إلسرائيل ،الجزيرة نت،
http://cutt.us/dqRk

،2012/4/24

 .229الصباح"،الوايت بلوك" يتحدثون لـ«الصباح» 3 :مهندسين وطالبان أسسوا حركة لردع
http://cutt.us/ddfZ

"البالك بلوك" 31 ،يناير ،2013

 .230صالح ،حمزة ،مجلة أمريكية :مصر بعد مرسي،2014/7/8 ،
 .231صالح ،حمزة ،مصر العربية2014/5/ 27

http://cutt.us/ZDYj

http://cutt.us/1lMX

 .232صالح ،محمود ،يرصد ملف "سري للغاية" الحقيقة والخيال ،اليوم السابع

http://cutt.us/KSz2

 .233طه ،أحمد ،الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة ..بين النطالق والتعثر ،موقع جدلية،
 .234عاشور ،عمر ،بروكينجز،2014/7/30 ،

http://cutt.us/J8Lj

www.brookings.edu/ar/research/opinions

 .235عبد التواب ،مصطفى 6 ،أبريل :نستعد للحشد في ذكرى ثورة  25يناير ،اليوم السابع،
،2014-12-15

www.youm7.com/story/2014/12/15/6-1990947

 .236عبد الستار ،ابتسام ،فريدوم هاوس :اإلخوان المسلمون أنشأوا جها از أمنيا خاصا لمالحقة
نشطاء اإلنترنت في عهد مرسي ،شبكة اإلعالم العربية،2013/10/14 ،
http://cutt.us/R7wc8

 .237عبد المنعم ،عبد الفتاح ،لماذا انقلب الشارع السياسي على مرسي واإلخوان ،اليوم السابع،
 11يونيو،2013

http://www.youm7.com/story/2013/6/11

 .238عبد الوهاب ،أيمن السيد ،التفريق بين رئاستي الجمهورية والحزب الحاكم مطلب
اصالحي ،الجزيرة نت-المعرفة.2005/5/20 ،

http://cutt.us/8FlL

 .239العربية نت ،مفكر مصري :سر تخلي أوباما عن مبارك ثم الخوان  ،األربعاء  26محرم
 .240العربية نت،2013/7/8 ،

1436هـ  19 -نوفمبر 2014م http://cutt.us/K0d3

www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/07/08

 .241العربية نت ،استقالة حكومة حازم الببالوي المصرية،2014/2/24 ،

http://cutt.us/41ST

 .242العربية 30 ،يونيو  ،2013حركة "تجرد" تجمع  26مليون توقيع مؤيد لمرسي
201

http://cutt.us/2iI0r

 .243العربية ،حركة كفاية تشن "حملة تمرد" إلسقاط مرسي2013 /5/ 1،م

http://cutt.us/Yxqq

 .244عز العرب ،خالد ،خريطة األحزاب السياسية في مصر بعد الثورة ،BBC ،القاهرة23 ،

http://cutt.us/1hltn

يونيو ،2011

 .245العزازى ،إيهاب ،الملف الكامل " :اخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الرئيس محمد مرسى " ،مدونة افتكاسات،

http://cutt.us/v4oH

 .246عزيز ،أشرف ،نبذه عن تطور الحياة النيابية في مصر ،موقع شبكة عمران القانونية-3 ،

http://cutt.us/4ps9r

،2009-3

 .247عصمت ،محمد ،الستحقاق الثاني ....السيسي قائد الثورة «رئيس ا» ،النهار،
http://cutt.us/Y0Rn،

2014/6/30

غدا  ..مرتضي منصور يعلن ترشحه للرئاسة |2014،م،البوابة نيوز
 .248ا
http://cutt.us/dzfJl
 .249غزة اآلن،2013/12/25 ،

http://cutt.us/sfP4F

 .250الفاروق ،آمين ،محمد مرسي رئيس ا للجمهورية ،2013،

http://cutt.us/fKp9S

 .251فاروق ،عبد الخالق ،السلطة والثروة والعالقة الشهواء :كيف تحول الفساد إلى بنية
مؤسسية متكاملة في مصر؟ ،الجزيرة نت – مركز الجزيرة للدراسات ،2011/2/3 ،على

الرابط،

 .251فجر مصر ،نص خطاب مبارك  28يناير،2011

http://cutt.us/F3OE6
http://cutt.us/nl3G

 .252فجر مصر ،نص الخطاب الثاني للرئيس محمد حسنى مبارك بتاريخ 1شباط  /فبراير
http://cutt.us/gmOGD

2011م،

 .253فجر مصر ،نص بيان التنحي الذي ألقاه السيد عمر سليمان  11شباط  /فبراير 2011م،
http://cutt.us/1dIlz

 .254فجر مصر نص خطاب مبارك األخير 10فبراير http://cutt.us/6TxxW ،2011
 .252فخري ،إنجي وحيد ،السياسة الخارجية في الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية ،الحوار

http://cutt.us/waBSX

المتمدن ،العدد ،2013/5/8 ،4086

 .253فرانس ( ،)France 24السيسي يتحدث ألول مرة عن أسباب إطاحة الجيش بمحمد
مرسي،2013/7/15 ،

 .254الفقر في مصر ،الجزيرة نت،2011/3/10 ،
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http://cutt.us/EhQf

http://cutt.us/bBOQp

 .255فهيد ،تسنيم وناجي ،نورا ،في ذكرى تأسيس تمرد :هل كانت حركة شعبية أم خدعة

http://cutt.us/P7a2y

مخابراتية؟ ،التقرير2015 ،

 .256فيتو ،سفير ألمانيا لدى مصر :ما حدث في " 30يونيو" موجة ثانية من ثورة
http://cutt.us/fCCr

يناير،2013/7/17

 .257قدري ،عبد اهلل ،حزب النور 9:أسباب تحسم فوز السيسي في الجولة األولى ،مصراوي،

http://cutt.us/0ohVK ،2014/5/3

 .258القرموطى ،نور "عمل وبطالة – منظمة العمل العربية " البطالة في البلدان العربية هي
www:mowaten.org

األسوأ بين جميع مناطق العالم

 .259قناة العالم ،السيسي يؤدي اليمين اليوم والدعوات تستثني تركيا وقطر،2014/6/8،

http://cutt.us/jbeG

 .260محرم ،رياض حسن ،اليسار المصري ..الجذور ..الواقع ..اآلفاق ( ،)4موقع حركة مصر
http://cutt.us/mXmGQ

المدنية،2014/9/27 ،

 .261محسن ،هبة ،باألرقام..الفقر في مصر خالل العام (انفوجراف)،2014/9/4 ،

http://cutt.us/hiP3

 .262محمود ،محمد ،هآرتس 3 :أسباب لفوز السيسي برئاسة مصر ،صحيفة المصريون،
http://cutt.us/X9DWM

،2014/4/25

 .263محمود ،أحمد" ،اإلخوان المسلمون وثورة  25يناير" ،الجزيرة نت ،على الرابط،

http://cutt.us/gSTT

 .264المدهون ،رانية عبد الرحيم ،أزمة اليسار المصري (الماركسي) قبل وبعد ثورة  25يناير،
شبكة األخبار العربية،2014/2/10 ،ANN ،

 .265مرسي ،أحمد ،مركز كارينجي،2014/7/15 ،

http://cutt.us/Ngg5

http://cutt.us/zhrg

 .266المرصد العربي للحقوق والحريات ،التقرير النهائي لرصد النتخابات الرئاسية المصرية،

www.elmarsad.org/ar

،2014/5/29

 .250المركز اللبناني لألبحاث والدراسات ،منصور أدى يمينيين رئيساَ للبالد والدستورية5،
تموز،2013

http://cutt.us/QuGa

السيسي،2014/10/6،

http://cutt.us/th3uz

 .255مصر العربية" ،مقارنة" بين  100يوم من حكم مرسي ..وعهد منصور-
 .256مصرس ،األخطاء ال 18التي وقع فيها الرئيس الدكتور مرسي2012 – 10- 07،
 .257المصري اليوم،

http://cutt.us/Ug0n

www.almasryalyoum.comLnewsLdetailsL284302
203

 .258مصريات ،بيان القوات المسلحة المصرية وقرأه عبد الفتاح السيسي الذي عزل الرئيس
http://cutt.us/FAAZ

محمد مرسي2013 /6/4 ،

 .259مصريات ،النص الكامل لخطاب المشير السيسي واعالن ترشحه لالنتخابات الرئاسية،

http://cutt.us/Dpykc

2014/3/27

http://cutt.us/24TN

 .260المعرفة،2013-12-3 ،

 .261المغربي ،طلعت ،أحوال مصرية (أخطاء مرسي القاتلة) ،بوابة الوفد اللكترونية 03،يوليو
http://cutt.us/ZjQtm

2013

 .262مندي ،كلوديا ،حكومة مصر النتقالية...انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان ،موقع قنطرة،
http://cutt.us/Anl0 ،2013/9/30

 .263منير ،جاكلين ،عدلي منصور رئيسا لمصر ،اليوم السابع،2015/4/19 ،

http://cutt.us/ZLWVT

 .264مهدي ،راجي ،عن الحركة الشيوعية المصرية ( ،)1الحوار المتمدن ،العدد ،3777
http://cutt.us/cTtv1

،2012/7/3

 .265مؤشر الديموقراطية  2007مجلة اإليكونوميست،

http://cutt.us/u9Y6

 .266موقع الشاهد ٢٦ ،يناير ،٢٠١٤

www.eshahed.com
www.cutt.us/6X4Q

 .267موقع الوفد 29 ،يناير2014

 .268موقع سي ان ان باللغة العربية ،حزب النور :تشكيل الحكومة واإلعالن الدستوري تم دون

http://cutt.us/GAkb

مشاورتنا 29 ،أكتوبر2013

 .269موقع فرفش ،أخطاء ارتكبتها جماعة اإلخوان خالل حكم مرسي انهت حكمها،
 .267مونت كارلو الدولية ،خاص النتخابات المصرية،2014/5/26 ،

http://cutt.us/IaX

http://cutt.us/sbwk

 .270مصر بعد  25يناير ،نص خطاب الرئيس المصري محمد مرسي يوم الثالثاء -2
http://cutt.us/P2JY

،2013-7

 .271نافذة مصر ،نتائج زيارة الرئيس مرسي للهند ،2013،

http://cutt.us/T5k8u

 .272نافذة مصر http://cutt.us/RolU 2014/7/17،

 .273نص الخطوط العامة للبرنامج النتخابي لحمدين صباحي 30 ،مارس ،2011 ،فيس بوك
http://cutt.us/jCuLT

 .274نوارة ،وائل ،جذور الثورة ،في :مستقبل األحزاب الليبرالية بعد ثورة  25يناير-2-1 ،
،2012
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http://cutt.us/svbfG

 .275هاشم ،مصطفى ،مصر :تمرد داخل حركة "تمرد" يهدد مستقبلها السياسيdw ،موقع،
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