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الأحزاب والقوى ال�سيا�سية

الأحزاب والقوى ال�سيا�سية

مقدمة:

مقدرات  على  الواحد  احلزب  و�سيطرة  الظلم  من  مديدة  حقبة  يناير   25 ثورة  اأنهت 

الدولة امل�رشية، غري اأن الطريق اإىل حتقيق �سعار الثورة “عي�ص، حرية، عدالة اجتماعية، 

وكرامة اإن�سانية” مل يكن مفرو�ساً بالزهور، فاأركان الدولة العميقة وفلول النظام ال�سابق 

واملت�رشرين املحليني واخلارجينّي من الثورة، عملوا منذ يوم �سقوط مبارك على و�سع 

املعوقات من اأجل اإف�سال حتقيق اأهداف الثورة.

وجد مر�سي نف�سه بعد اأن ت�سلم زمام احلكم اأمام حتديات عدة، حتديات من ال�سعب 

مواجهتها مبفرده، خ�سو�ساً بعد اأن عزفت االأحزاب والقوى ال�سيا�سية، التي مل ت�سعها 

امل�ساركة  عن  ال�سيا�سية،  العملية  قيادة  يكنها  مكان  يف  الت�رشيعية  االنتخابات  نتائج 

ال�سيا�سي،  العمل  واأ�سول  قواعد  وفق  �سيا�سية  معار�سة  قيادة  حتى  اأو  باحلكومة 

من  النيل  االأول  همها  كان  جهات  مع  التحالف  وف�سلت  واملبادرات  احلوار  ورف�ست 

مكت�سبات الثورة لتحقيق ماآربها ال�سيقة.   

االأحزاب  مبقدور  وبات  م�رش،  يف  جديداً  �سيا�سياً  واقعاً  يناير   25 ثورة  اأوجدت 

والقوى ال�سيا�سية اأن تتحرك يف هام�ص كبري من احلرية والديوقراطية مل تعهده خالل 

تاأتي يف مقدمتها  والتي  ال�سيا�سية،  العملية  اأن تطور  املخلوع مبارك، غري  الرئي�ص  عهد 

العالقة املتبادلة بني ال�سلطة ال�سيا�سية واالأحزاب من جهة، وعالقة االأحزاب فيما بينها 

من جهة اأخرى، بعد ذلك، مل ي�سل اإىل امل�ستوى الذي طمح اإليه ثوار 25 يناير. 

ا�ستقرار  الال  حالة  من  والع�سكر  مبارك  نظام  وفلول  العميقة  الدولة  اأركان  ا�ستفاد 

العديد من  ا�ستفادوا من موقف  ال�رشعية والديوقراطية، كما  القيام باالنقالب على  يف 

الدول العربية التي مل ترحب مبخرجات الربيع العربي، وعملت على دعم الثورة امل�سادة 

بالو�سائل ال�سيا�سية واالقت�سادية.

حتاول هذه الدرا�سة مناق�سة االأو�ساع احلزبية وعالقات القوى ال�سيا�سية بني عهدي 

مر�سي وال�سي�سي، والتي تعدُّ اأحد اأكرث املراحل التاريخية ح�سا�سية يف تاريخ م�رش، كما 
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تتناول املبادرات التي ُطرحت بعد االنقالب، وت�ستعر�ص اأثر الدولة العميقة على احلكم 

وكذلك اأثر التدخالت اخلارجية على االأحداث.

متهيد: 

القوى  ت�سمل  والتي  ال�سيا�سية؛  واملكونات  احلاكمة  ال�سلطة  بني  العالقة  حتتل 

واالأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة منها واملوالية على ال�سواء، كما ت�سمل موؤ�س�سات املجتمع 

املدين، حيزاً مهماً يف احلياة ال�سيا�سية ملختلف اأنظمة احلكم، حيث ُتعّد هذه العالقة معياراً 

اأ�سا�سياً لقيا�ص مدى تطبيع الديوقراطية مبفهومها العملي داخل هذه االأنظمة.

مع اندالع ثورة 25 يناير يف م�رش، �ساد التفاوؤل يف اإمكانية التاأثري على منط الثقافة 

الباب الإمكانية ن�سوء ثقافة �سيا�سية جديدة تك�رش  القائمة، وفتح  ال�سلطوية  ال�سيا�سية 

خالل  القائمة  بال�سلطة  واملواطنني  االأحزاب  عالقة  اإطار  يف  الثابتة  الت�سورات  بع�ص 

النظام البائد، والتي كانت مبنية على ثقافة اخلوف واخل�سوع واخلنوع.

ويف اأعقاب انتخاب حممد مر�سي رئي�ساً للبالد، بدا اأن التحدي االأبرز الذي �سيواجهه 

ر هذه العالقة، والتي قوامها احلرية وحفظ  الرئي�ص هو القدرة على غر�ص قيم جديدة توؤطِّ

الكرامة وامل�ساركة ال�سيا�سية.

اتهمت القوى املح�سوبة على النظام ال�سابق وكذلك االأحزاب املعار�سة لالإ�سالميني 

التعبري  حرية  حالة  من  م�ستفيدة  باحلكم،  والتفرد  االإق�ساء  �سيا�سة  باتباع  مر�سي 

امل�ستجدة والف�ساء االإعالمي غري املُقيّد التي �سادت بعد الثورة وا�ستمرت يف عهد مر�سي، 

ت�رشرت  وجهات  بقوى  منها  الكثري  ارتبط  اإعالم  وو�سائل  منابر  بتوظيف  قامت  كما 

من نتائج ثورة 25 يناير؛ من اأجل التحري�ص �سّد مر�سي والتقليل من االإجنازات التي 

حتققت يف عهده.

افتقدت هذه االتهامات يف كثري من االأحيان اإىل اأدلة حقيقية، كما كان هدف جزء كبري 

منها التقليل من اإجنازات تيار “االإ�سالم ال�سيا�سي” الذي نال اأغلبية برملانية بعد الثورة، 

احلكم،  يف  االإ�سالمي  النهج  تر�سيخ  اأمام  الطريق  لقطع  االإ�سالمية”  “التجربة  واإف�سال 

والتي راأت القوى واالأحزاب الي�سارية والعلمانية فيه خطراً حمدقاً وتهديداً وجودياً لها 

على امل�ستوى ال�سيا�سي واالأيديولوجي.
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على  واخلوف  والتوج�ص  االمتعا�ص  حالة  من  واالأحزاب  القوى  هذه  ا�ستفادت 

امل�سالح، التي اأ�سابت اأركان “الدولة العميقة”، وفلول احلزب الوطني املنحل، ومراكز 

النفوذ داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية، لي�سكلوا معاً جبهة وا�سعة قوية من اأجل تنفيذ انقالب 

3 يوليو.

مل تلجاأ هذه االأطراف اإىل الو�سائل الد�ستورية املتمثلة بال�رشعية االنتخابية الإق�ساء 

مر�سي، الأنها تدرك اأن ر�سيدها ال�سعبي ال يّكنها من حتقيق ذلك، معولة على تقا�سم 

ال�سلطة فيما بينها يف اأعقاب االإطاحة مبر�سي. 

التي باركت االنقالب على  القوى واالأحزاب  النقي�ص من ذلك، مل حت�سل هذه  على 

مر�سي على مبتغاها؛ حيث ا�ستاأثر اجلي�ص وَمن خلفه بكل ال�سلطة وعمل على اإق�ساء هذه 

االأحزاب والقوى من امل�سهد ال�سيا�سي، مقيداً احلريات، مف�سالً قانوناً انتخابياً ي�سمن 

له جمل�ص نواب موالياً له، وفار�ساً قانوناً ينع التظاهر بغري ر�سا ال�سلطات احلاكمة.

3 يوليو قادرة على ت�سكيل تهديد  مل تعد هذه االأحزاب والقوى التي دعمت انقالب 

حقيقي لنظام ال�سي�سي لعدة اأ�سباب، منها اأوالً، انف�سا�ص الكثري من امل�رشيني من حول 

اإىل  باالإ�سافة  وا�سح،  �سيا�سي  برنامج  اإىل  معظمها  افتقر  التي  واالأحزاب،  القوى  هذه 

عدم متتع اأغلبها بقاعدة �سعبية معتبة، خ�سو�ساً بعد اأن انك�سف امل�ستور عن حقيقة 

ثانياً،  مظلم.  نفق  يف  ال�سيا�سي  امل�سار  ودخول  والقوى،  االأحزاب  هذه  ونوايا  دوافع 

تعطيل و“حتجيم” القوة االأكرث تنظيماً وتاأثرياً، اأي جماعة االإخوان امل�سلمني، بعد توايل 

ال�رشبات االأمنية القمعية وحمالت االعتقال املنظمة التي طالت الهيكل التنظيمي والكادر 

ال�ساحة  اأفرغ  مما  تقدير؛  اأقل  على  اجلماعة  لهذه  والثاين  االأول  ال�سف  من  القيادي 

احلزبية من قوة اأ�سا�سية فاعلة، فباتت االأحزاب املوجودة على ال�ساحة غري قادرة على 

التاأثري على جمريات االأحداث، فيما لو قررت ال�سري يف ركب امل�سار املعار�ص للحكم.

ال �سّك اأن جزءاً كبرياً من مكت�سبات ثورة 25 يناير تبخرت، واحلريات اأعيد تقييدها، 

واالأحزاب بع�سها ُزج بقيادتها يف ال�سجون والبع�ص االآخر ُهّم�ص وُحّجم واأق�سي.

حيث  م�رش،  يف  ال�سيا�سية  احلياة  على  وخيمة  اآثار  يوليو   3 انقالب  عن  نتج  وهكذا 

املوؤيدين،  من  فريق  قمع  مّت  كما  الديوقراطي،  امل�سار  قادت  التي  القوى  ا�ستئ�سال  مّت 

باالإ�سافة اإىل ع�سكرة مفا�سل الدولة، وحماولة اإنتاج معار�سة جديدة م�سطنعة.
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امل�سلحة مر�سي، عن تعطيل  القوات  التي مبوجبها عزلت  الطريق  واأ�سفرت خريطة 

ن�سبة حتمل  2014/1/18 حاز على  ا�ستفتاء يف  واإقراره يف  تعديله  ثم  بالد�ستور،  العمل 

العنيف  القمع  اأجواء  ويف   ،%98.1 وهي  م�سداقيتها  حول  كبرية  ا�ستفهام  عالمات 

الد�ستور  ال�سيا�سية. واال�ستفتاء على  الع�سكر واالأمن على االأجواء  للمعار�سة وهيمنة 

هو املرحلة االأوىل فيما �سماه قادة االنقالب الع�سكري العملية “االنتقالية الديوقراطية” 

.
1
التي حددتها خريطة الطريق التي قاموا بو�سعها

كما فاز قائد االنقالب امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي برئا�سة اجلمهورية يف 2014/6/3 

عودة  على  خطرية  دالالت  حتمل  ن�سبة  وهي  االأ�سوات،  من   
2%96.91 بن�سبة 

الناخبني عن  انتخابات �سهدت عزوفاً كبرياً من  املعدة �سابقاً، يف  الديكتاتورية والنِّ�سب 

الت�سويت ح�سب و�سائل االإعالم املحلية والعاملية، جاءت الن�سبة التي اأعلنت عنها اللجنة 

.
3
العليا لالنتخابات وهي نحو 29% لت�سب يف ال�سياق نف�سه

اإق�ساء  اأ�سلوب  الطريق  خريطة  لتنفيذ  طريقها  يف  االنقالب  �سلطات  اتبعت 

مّت   2013/8/14 ففي  االإعالمي.  والت�سويه  واالعتقال  بالقتل  املعار�سني  وت�سفية 

قوات  وقتلت  دم،  بحمام  واجليزة  القاهرة  يف  والنه�سة  العدوية  رابعة  اعت�سامي  ف�ّص 

اآخرون اآالف  وجرح  مر�سي،  حممد  الرئي�ص  موؤيدي  من  املئات  وال�رشطة  اجلي�ص   من 

.
4
بر�سا�ص حّي

كما ا�ستهدفت قوات االأمن قيادات جماعة االإخوان وحزبها احلرية والعدالة، وكل من 

اأيد مر�سي اأو رفع “عالمة رابعة”، ثم مّت حظر اجلماعة بحكم ق�سائي يف 2013/9/23، 

كما اأو�ست هيئة مفو�سي املحكمة االإدارية العليا بحّل حزب احلرية والعدالة وت�سفية 

.
5
اأمواله و�سمها اإىل خزينة الدولة

دون  يتظاهر  من  كل  على  العقوبات  �سدد  الذي  التظاهر  قانون  احلكومة  واأ�سدرت 

موافقة وزارة الداخلية، وت�سدت ب�سكل عنيف ملظاهرات “جبهة �سمود الثورة”، وحملة 

�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2014/1/21.  
1

�سحيفة احلياة، لندن، 2014/6/4.  
2

اإعالم م�رش واالنتخابات.. ال�سي�سي يف مواجهة ال�سعب، موقع اجلزيرة.نت، 2015/10/19، انظر:  
3

http://bit.ly/1ODMOvV

http://bit.ly/1tc78vG :حممد العلي، م�رش.. عام على االنقالب، اجلزيرة.نت، 2014/6/30، انظر  
4

http://bit.ly/25Nnahy :موقع العربية.نت، 2013/9/23، انظر  
5
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“ال للمحاكمات الع�سكرية”. وا�ستهدفت قوات االأمن عدداً من القوى ال�سبابية والثورية 
التي اأيدت االنقالب من قبل، متهمة اإياها باخليانة والف�ساد والعمالة، فاأ�سدرت اأحكاماً 

اأبرزهم:  ومن  وال�سغب،  بالتظاهر  تتعلق  باتهامات  عنا�رشها  �سّد  بال�سجن  قا�سية 

الفتاح. كما اعتقلت مئات غريهم،  اأحمد ماهر، واأحمد دومة، وحممد عادل، وعالء عبد 

من اأكرث  اعتقال  عن  اأ�سفرت  والتي  يناير،   25 ثورة  ذكرى  مواجهات  يف   خ�سو�ساً 

.
6
األف �سخ�ص ووفاة اأكرث من مئة متظاهر يف يوم واحد

عام،  ب�سكل  االنقالب  ومعار�سي  االإخوان  �سورة  لالنقالب  املوؤيد  االإعالم  و�سّوه 

كما  التحقيق.  لنتائج  انتظار  دون  البالد،  يف  وقعت  التي  العنف  اأعمال  كل  بهم  واأل�سق 

حّملهم اآثار ما عانته م�رش من ف�ساد طوال عهد مبارك، وامل�سكالت االقت�سادية واالأمنية 

.
7
واالأزمات التي متر بها البالد

ظهرت جماعات �سبابية جديدة اكت�سبت ح�سوراً وزخماً متنامياً يف ال�سارع، اأبرزها 

حركة “�سباب �سّد االنقالب” ثم حركة “طالب �سّد االنقالب” املتفقتان مع “التحالف 

اأدائه  على  التحفظ  مع  مر�سي،  عودة  حول  االنقالب”  ورف�ص  ال�رشعية  لدعم  الوطني 

.
8
“غري الثوري”، واالحتفاظ بهويتهما ال�سبابية الثورية امل�ستقلة

25 يناير، ولديها حتفظات  اإال بثورة  كما برزت جمموعة من القوى التي ال تعرتف 

الع�سكر والفلول واالإخوان، مثل  ت�سميه حكم  ما  الطريق، وترف�ص عودة  على خريطة 

.
“جبهة �سمود الثورة” وما اأطلق عليه “امليدان الثالث”9

الثوريني،  واال�سرتاكيني  اأبريل،   6 حركة  مثل:  واأحزاباً  حركات  القوى  تلك  وت�سم 

و�سباب من اأجل العدالة واحلرية، وحزب التيار امل�رشي، وحزب م�رش القوية، باالإ�سافة 

.
10

اإىل عدد كبري من الن�سطاء امل�ستقلني الذين تعر�ست مظاهراتهم لقمع اأمني عنيف

حممد العلي، مرجع �سابق.  
6

املرجع نف�سه.  
7

املرجع نف�سه.  
8

املرجع نف�سه.  
9

املرجع نف�سه.  
10
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اأوًل: احلوار وامل�ساحلة الوطنية:

18 فر�سة ذهبية للحوار بني امل�رشيني على امل�ستوى  الـ  اأيام الثورة امل�رشية  كانت 

القاعدي؛ ذلك اأن ميدان التحرير وغريه من ميادين الثورة يف املحافظات احت�سنت قوى 

�سيا�سية واجتماعية متنوعة، وخمتلفة، ومت�سارعة، مل تلتِق من قبل يف عمل م�سرتك اإال 

امل�رشيني  اكت�ساف  الوجيزة مبثابة فر�سة الإعادة  الفرتة  يف حدود �سيقة، وكانت هذه 

اأو ب�رشي. خالل  لبع�سهم، والتعرف على بع�سهم ب�سكل مبا�رش دومنا و�سيط معريف 

تلك الفرتة تعّرف الليباليون والي�ساريون على فرق االإ�سالميني املختلفة بعد اأن كانوا يف 

معظمهم ينظرون اإليهم باعتبارهم �سيئاً واحداً.

الي�سار  لفرق  ينظرون  معظمهم  كان  الذين  االإ�سالميني  مع  حدث  ذاته  واالأمر   

والليباليني باعتبارهم �سيئاً واحداً، لكن اخلروج ال�رشيع من امليدان بعد خلع الرئي�ص 

اإىل مرحلة  التي مل تكن قد و�سلت  2011/2/11 قطع تلك احلوارات  ح�سني مبارك يوم 

الن�سج واالإثمار. وبعد اخلروج من امليدان بداأت حرب الغنائم، والبحث عن مكان الئق يف 

م�رش اجلديدة، وجاءت الدعوة للتعديالت الد�ستورية واال�ستفتاء عليها يف 2011/3/19، 

ولتت�سكل  القدية،  والءاته  اإىل  فريق  كل  وليعود  جمدداً،  اال�ستقطاب  بذرة  لتبذر 

خريطة  مثّلت  التي  التعديالت،  تلك  من  للموقف  وفقاً  واالجتماعية  ال�سيا�سية  اخلريطة 

طريق و�سعها املجل�ص الع�سكري للمرحلة االنتقالية، تبداأ باالنتخابات البملانية، يليها 

�سياغة د�ستور جديد، ثم االنتخابات الرئا�سية، وهو امل�سار الذي اأيده االإ�سالميون على 

خمتلف فرقهم وقوى اال�ستقرار املجتمعي، فيما عار�ص هذه اخلريطة القوى الليبالية 

يف  جرت  التي  التعديالت  تلك  على  اال�ستفتاء  نتيجة  وجاءت  وامل�سيحية.  والي�سارية 

اأن  اإال  الوا�سحة  االأغلبية  77.7%، وبالرغم من هذه  بلغت  باأغلبية موؤيدة   ،2011/3/19

منذ اال�ستقطاب  حالة  وت�ساعدت  وموؤثر،  عال  �سوت  �ساحبة  ظلت  الراف�سة   القوى 

تلك اللحظات.

1. الإخوان امل�شلمون والدعوات للحوار:

مبارك،  الرئي�ص  عزل  بعد  االأوىل  االأيام  وخالل  اال�ستقطاب  مرحلة  يف  الدخول  قبل 

اجلولة  هي  احلوار  من  جديدة  جلولة  بديع  حممد  امل�سلمني  لالإخوان  العام  املر�سد  دعا 
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اخلام�سة من احلوار الوطني “حوار من اأجل م�رش”، والذي كان قد بداأ جوالته االأربع 

من  البالد  اإخراج  وكيفية  امللحة ،  امل�رشية  الق�سايا  يف  للتباحث  يناير،  ثورة  قبل  االأوىل 

.
11

اأزماتها الراهنة

اال�ستفتاء  قبل  اأي   ،2011/3/16 يف  احلوار  من  اجلولة  لتلك  موعداً  بديع  حدد  وقد 

من  مبادرة  البناء..  نبداأ  “معاً  �سعار:  حتت  اأيام،  بثالثة  الد�ستورية  التعديالت  على 

وقادة  روؤ�ساء  للجماعة  البملانية  الكتلة  مبقر  ُعقد  الذي  االجتماع  ح�رش  م�رش”.  اأجل 

اأحزاب الوفد، والتجمع، والنا�رشي، والد�ستوري احلر، والكرامة، والعمل، واالأحرار، 

للجمعية  العام  املن�سق  م�سطفى  اجلليل  عبد  من  كل  العامة  ال�سخ�سيات  ومن  والغد، 

 الوطنية للتغيري يف حينها، وحممد طمان، ووحيد عبد املجيد، وال�سفري اإبراهيم ي�رشى،

وعبد اخلالق فاروق، وحامد �سديق من جبهة حماية الثورة، وم�سطفى الفقي، وحممد 

.
12

زارع، وطارق احليوان، وحممد ع�سمت �سيف الدولة

مبادئه  على  ووافقت  االإخوان،  جماعة  طرحته  الذي  املبادرة  م�رشوع  وت�سمن 

اقرتاحات  �سيا�سية،  و�سخ�سيات  حقوقية  ومنظمات  امل�ساركة  اأحزاب  االأ�سا�سية 

واحلريات  ال�سيا�سي  واملجال  االإن�سان،  بناء  جمال  هي:  جماالت،  ثمانية  يف  لالإ�سالح 

العامة، واملجال االقت�سادي، واملجال االجتماعي، واملجال الزراعي، واملجال اخلارجي، 

واإ�سالح ال�رشطة.

التنفيذ،  وقررت القوى ال�سيا�سية ت�سكيل جلان ل�سياغة املبادرة وو�سعها مو�سع 

االنتخابات  خو�ص  على  وافقت  حال  يف  لها  االنتخابي  البنامج  ع�سب  تكون  اأن  على 

�سعد  حممد  اجلماعة  با�سم  املتحدث  اأعلن  ح�سبما  مفتوحة،  وطنية  بقائمة  الت�رشيعية 

.
13

الكتاتني

امل�ساركة  االأحزاب  بع�ص  مقرات  بني  تنقلت  تالية  جل�سات  يف  احلوار  توا�سل  وقد 

خ�سو�ساً حزبي الوفد والغد برئا�سة اأين نور )قبل ت�سميته غد الثورة(، حتى تو�سلت 

الوطني  “التحالف  وثيقة  �ُسميت  التي  الوثيقة  وهي   ،2011/9/5 يف  متكاملة  وثيقة  اإىل 

اجلزيرة  مركز  موقع  اخلارج،  وتدخالت  الداخل  �رشورات  م�رش:  يف  وامل�ساحلة  احلوار  العربي،  قطب   
11

http://bit.ly128T3ZYk :للدرا�سات، 2014/3/26، انظر

املرجع نف�سه.  
12

املرجع نف�سه.  
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ذلك  من  الوفد  راأ�سها  على  االأحزاب  من  العديد  خروج  من  الرغم  وعلى  الديقراطي”، 

اأعلنت  الوثيقة كمرجعية �سيا�سية، كما  التزامها بهذه  ا�ستمرار  اأعلنت  اأنها  اإال  التحالف، 

اأنها �ستعود للتن�سيق داخل البملان انطالقاً من مبادئ هذه الوثيقة.

اأن  لبث  ما  لكنه  ثورياً،  وائتالفاً  وحركة  حزباً   42 بـ  بداأ  قد  بداياته  يف  التحالف  كان 

�سيغته  يف  وليتقل�ص  والوفد،  والعدالة  احلرية  حزبا  اأبرزها:  كان  فقط،   34 اإىل  تقل�ص 

11 حزباً فقط لي�ص من بينها حزب الوفد، اأو التجمع، اأو احلزب النا�رشي،  النهائية اإىل 

اأو حزب اجلبهة الديوقراطية. وقد حدث ذلك نتيجة اخلالف على ح�س�ص التمثيل يف 

بقيادة  الديوقراطي  الوطني  التجمع  مبكراً  التحالف  من  ان�سحب  فقد  التحالف؛  قوائم 

حممد البادعي، ثم تبعه التجمع الوطني بقيادة املهند�ص ممدوح حمزة، واأخرياً حزب 

2011/10/5، الذي طالب بح�س�ص م�ساوية حل�س�ص االإخوان يف القوائم، ومل  الوفد يف 

يقبل بالتنازالت الب�سيطة التي قدمها له االإخوان من ح�ستهم )كانت 45% يف البداية ثم 

تراجع االإخوان اإىل 33%، واإن كانوا قد ح�سدوا عملياً 42% من املقاعد ب�سبب تر�سحهم 

يف غالبية املقاعد الفردية التي عجزت عن الرت�سح لها االأحزاب ال�سغرية االأخرى، بينما 

.
14

التزم االإخوان بن�سبتهم املقررة يف القوائم(

الثورة،  وغد  والكرامة،  والعدالة،  احلرية  اأحزاب:  التحالف  اأع�ساء  قائمة  و�سمت 

والعمل، واالإ�سالح والنه�سة، واحل�سارة، واالإ�سالح، واجليل الديوقراطي، وم�رش 

االأحزاب  اأعداد  قلة  من  الرغم  وعلى  والتنمية.  واحلرية  واالأحرار،  اال�سرتاكي،  العربي 

اأن  بعد  الثورة،  بعد  االأوىل  التوافق  جتربة  تعد  اأنها  اإال  معظمها  و�سعف  امل�ساركة 

الرئي�ص حول  االإخوان  مر�سد  اجلولة  هذه  بدايات  يف  اأي�ساً  طرحها  التي  الدعوة   ف�سلت 

.
15

التوافقي

يف  فعلياً  انطلقت  والتي   2011 فباير  �سباط/  يف  للحوار  االإخوان  دعوة  كانت 

2011/3/16، هي املبادرة االأوىل للحوار بعد الثورة، لكنها مل تكن الوحيدة؛ اإذ اإن جمل�ص 

.
16

الوزراء برئا�سة ع�سام �رشف اأطلق دعوة للحوار الوطني لبحث م�ستقبل البالد

املرجع نف�سه.  
14

املرجع نف�سه.  
15

اإيالف  �سحيفة  موقع  البالد،  الإدارة  مدين  جمل�ص  ت�سكيل  اإىل  ودعوات  الوطني  احلوار  انطالق  عديل،  اأحمد   
16

http://elaph.com/Web/news/2011/3/643042.html :االإلكرتونية، 2011/3/31، انظر
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الثورة بعد  م�رش  يف  االأوىل  الرئا�سية  لالنتخابات  الثانية  اجلولة  انتهاء   عقب 

)17-2012/6/18(، ومع التلكوؤ يف اإعالن النتيجة ر�سمياً، ت�ساعدت املخاوف يف ال�سف 

الثوري باإ�سالمييه ومدنييه من اأن هناك نوايا للمجل�ص الع�سكري الإعالن فوز املر�سح 

اأحمد �سفيق، على الرغم من اأن النتيجة غري الر�سمية التي كانت تظهرها عمليات الفرز 

اأو�سحت فوز املر�سح حممد  باأول، وتظهر على الف�سائيات، قد  اأوالً  يف مراكز االقرتاع 

املخاوف،  هذه  ملواجهة  معهم  الثوري  ال�سف  حل�سد  االإخوان  حترك  هنا  من  مر�سي. 

والتقى  والليبالية،  الي�سارية  القوى  رموز  من  عدد  من  ا�ستجابة  حتركاتهم  ولقيت 

النتيجة  اإعالن  اأيام فقط من  20 و2012/6/21، قبل ثالثة  اجلميع يف فندق فريمونت يف 

ر�سمياً. وعلى مدار يومني، دار نقا�ص معمق وانتقادات متبادلة انتهت اإىل �سياغة بيان 

طلق عليه وثيقة فريمونت، ُن�رِش يف 2012/6/21، وت�سمن �ستة بنود 
ُ
اأ لل�رشاكة الوطنية 

اأ�سا�سية، هي:

التاأكيد على ال�رشاكة الوطنية وامل�رشوع الوطني اجلامع الذي يعّب عن اأهداف الثورة  اأ. 

وعن جميع اأطياف ومكونات املجتمع امل�رشي، وُيثَّل فيه املراأة واالأقباط وال�سباب.

اأن ي�سم الفريق الرئا�سي وحكومة االإنقاذ الوطني جميع التيارات الوطنية، ويكون  ب. 

رئي�ص هذه احلكومة �سخ�سية وطنية م�ستقلة.

و�سمان  احلايل  الو�سع  مع  للتعامل  وطنية  رموزاً  ي�سمل  اأزمة  اإدارة  فريق  تكوين  ج. 

ا�ستكمال اإجراءات ت�سليم ال�سلطة للرئي�ص املنتخب وفريقه الرئا�سي وحكومته ب�سكل 

كامل.

الرئي�ص  وي�سلب  ع�سكرية،  لدولة  يوؤ�س�ص  والذي  املكمل  الد�ستوري  االإعالن  رف�ص  د. 

اتخذه املجل�ص  الذي  القرار  الت�رشيعية، ورف�ص  ال�سلطة  �سالحياته وي�ستحوذ على 

ال�سعبية، وكذلك رف�ص قرار ت�سكيل جمل�ص  الع�سكري بحل البملان املمثل لالإرادة 

الدفاع الوطني.

ال�سعي لتحقيق التوازن يف ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية مبا ي�سمن �سياغة م�رشوع  هـ. 

د�ستور لكل امل�رشيني.

ال�ساحة  ت�سهدها  متغريات  من  ي�ستجد  ما  كل  يف  ال�سعب  مع  والو�سوح  ال�سفافية  و. 

.
17

ال�سيا�سية

قطب العربي، مرجع �سابق.  
17



14

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

وعلى الرغم من اأن هذا احلوار كان تالياً لعملية الت�سويت، اأي اأنه وخالفاً ملا ي�سيعه 

الكثريون مل يكن له تاأثري على عملية الت�سويت ل�سالح مر�سي، اإال اأنه كان اأحد عنا�رش 

اأن من  الرغم  وعلى   .2012/6/24 يف  مر�سي  فوز  نتيجة  اإعالن  يف  الرئي�سية   ال�سغط 

مر�سي ا�ستقبل يف الق�رش اجلمهوري عقب تن�سيبه مبا�رشة اأع�ساء جبهة فريمونت، اإال 

.
18

اأن اجلبهة تفككت الحقاً، وكالت االتهامات ملر�سي بعدم تنفيذ ما مّت االتفاق عليه

بالعودة اإىل بنود االتفاق يكننا القول، اإنه مّت حتقيق بع�سها دون بع�ص، مثل: عدم 

ت�سكيل جلنة االأزمات، ووجود ال�سفافية، لكنها مل تكن كاملة كما يرى البع�ص، كما اأن 

هناك اختالفاً يف تقييم مدى االلتزام، فبينما يرى الرئي�ص مر�سي اأنه التزم بتعيني رئي�ص 

حكومة من غري االإخوان وهو ه�سام قنديل ومعه عدد حمدود من وزراء االإخوان وعدد 

من ممثلي بع�ص االأحزاب االأخرى مع غالبية من اأهل اخلبة وفقاً للوثيقة، فاإن اجلانب 

اختيارها  م�ساورات  يف  ي�سارك  مل  اإنه  وقال  قنديل،  حكومة  على  موافقاً  يكن  مل  االآخر 

ح�سبما ن�ست الوثيقة. كما يحاجج مر�سي باأنه �سّكل فريقاً رئا�سياً متنوعاً �سّم ممثلني 

لكل القوى الثورية واالإ�سالمية ومن بينهم م�ساعدون لرئي�ص اجلمهورية بينهم قبطي 

اأن الفريق الرئا�سي مل يكن  وامراأة، وفقاً ملا طالبت به الوثيقة، لكن اجلانب االآخر يرى 

اإعادة  مّت  اأنه  مر�سي  اأن�سار  يرى  التاأ�سي�سية  اجلمعية  يخ�ص  وفيما  قرار.  �ساحب 

ت�سكيلها بالتوافق )50% للقوى املدنية ومثلها للقوى االإ�سالمية(، واأن اجلمعية با�رشت 

90% منه قبل اأن حتدث موجة االن�سحابات الغام�سة،  عملها بالفعل واأجنزت اأكرث من 

اإن اجلمعية مل تكن متوازنة، كما قام الرئي�ص مر�سي  لكن الفريق االآخر يوا�سل القول 

مبوجبه  اأقال  جديداً  اإعالناً  م�سِدراً   2012/8/12 يف  املكمل  الد�ستوري  االإعالن  باإلغاء 

.
19

قيادات املجل�ص الع�سكري يف املرحلة االنتقالية

2. اأزمات “تاأ�شي�شية” الد�شتور وت�شكيل جبهة الإنقاذ:

كان احلوار حول الد�ستور �سواء يف اجلمعية التاأ�سي�سية االأوىل اأم الثانية حواراً خ�سناً 

اال�ستفتاء على  التي ظهرت بقوة خالل عملية  ال�سيا�سي  اال�ستقطاب  بعد ت�ساعد حالة 

خ�سارتها  بعد  التقليدية  املدنية  القوى  فبع�ص  2011/3/19؛  يف  الد�ستورية  التعديالت 

ملعركة التعديالت ومن بعدها معركة انتخابات جمل�ص ال�سعب، اأبدت نوعاً من االقرتاب 

املرجع نف�سه.  
18

املرجع نف�سه.  
19
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من املجل�ص الع�سكري طلباً لتعوي�سها عن �سعف قوتها يف ال�سارع. وطالب بع�ص رموز 

با�ستمرار  الديوقراطية،  اجلبهة  حزب  رئي�ص  حرب  الغزايل  اأ�سامة  مثل  القوى،  تلك 

املجل�ص لعامني حتى يتم و�سع الد�ستور وحتى تاأخذ القوى املدنية فر�ستها يف اال�ستعداد 

.
20

لالنتخابات البملانية

لكن ال يكن تعميم ذلك على كل القوى املدنية التي ظّل اجلزء الثوري فيها، خ�سو�ساً 

تعر�سها  بعد  خ�سو�ساً  الع�سكري،  املجل�ص  مع  خالف  على  ال�سبابية،  االئتالفات 

النتهاكات ج�سيمة �سواء يف اأحداث حممد حممود اأم ما تالها من تظاهرات واعت�سامات. 

يف املقابل ارتفعت ثقة القوى االإ�سالمية ب�سعبيتها التي ظهرت يف اال�ستفتاء واالنتخابات 

التاأ�سي�سية، وهو ما جنحت فيه  القوى على اجلمعية  تلك  اأن تعك�ص  واأرادت  البملانية، 

فعالً اإىل حّد كبري، لكنه يف الوقت نف�سه زاد حدة التوتر لدى ما ي�سمى “القوى املدنية”، 

ا�ستقواء  باأنه  االإ�سالميون  ف�رشه  ما  وهو  التاأ�سي�سية،  اجلمعية  من  ان�سحابها  فاأعلنت 

ما  وهو  التاأ�سي�سية؛  اجلمعية  بحل  جديد  حكم  ف�سدر  الع�سكرية،  واملوؤ�س�سة  بالق�ساء 

بنوده  اأحد  يف  ح�ّسن   ،2012/10/22 يف  د�ستوري  اإعالن  الإ�سدار  مر�سي  الرئي�ص  دفع 

التي قررت يف  املدنية”  “القوى  الفعل قوياً من  التاأ�سي�سية من احلل، وجاء رّد  اجلمعية 

.
21

اليوم ذاته تاأ�سي�ص مظلة واحدة جتمعها، هي جبهة االإنقاذ الوطني

والقوى  واحلركات  االأحزاب  معظم  مظلتها  حتت  الوطني  االإنقاذ  جبهة  �سمت 

الد�ستوري،  االإعالن  الإ�سقاط  �سعبياً  للتحرك  اجلبهة  وعمدت  والي�سارية،  الليبالية 

ُعِرف  ما  وهو  و2012/12/5؛   4 يف  اجلمهوري  الق�رش  ملحا�رشة  اأن�سارها  فح�سدت 

بني  حوار  اإىل  الرئا�سة  موؤ�س�سة  دعت  االأحداث  هذه  وعقب  االحتادية،  باأحداث  اإعالمياً 

 .
القوى ال�سيا�سية حول الد�ستور يف 222012/12/8

الد�ستوري  االإعالن  باإ�سقاط  مطالبة  احلوار  مقاطعة  قررت  االإنقاذ  جبهة  اأن  غري 

2012/12/15، وعلى الرغم  وتاأجيل موعد اال�ستفتاء على الد�ستور الذي كان حمدداً يف 

“الأنه م�ص قاعد  اأ�سامة الغزايل حرب يف حوار مع )ال�رشوق(: اأمتنى اأن يبقى )الع�سكري( يف ال�سلطة لعامني   
20

http://bit.ly/28ZCWhB :على نف�سنا”، �سحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2011/9/29، انظر

قطب العربي، مرجع �سابق.  
21

قوى املعار�سة ترف�ص دعوة الرئي�ص امل�رشي للحوار قبل حتقيق مطالبها، �سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن،   
22

2012/12/8، انظر:

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=707818&issueno=12429#.Uv-5IvldWic
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من اأن موؤ�س�سة الرئا�سة اأبدت مرونة فيما يخ�ص اإمكانية تاأجيل موعد اال�ستفتاء، وتعديل 

بع�ص الن�سو�ص، اإال اأن جبهة االإنقاذ اأ�رشت على رف�ص احلوار، يف الوقت الذي �سارك 

يف احلوار اإىل جانب القوى االإ�سالمية بع�ص القوى الليبالية، مثل: اأين نور زعيم حزب 

رئي�ص  لكح  ورامي  والتنمية،  االإ�سالح  حزب  رئي�ص  ال�سادات  اأنور  وحممد  الثورة،  غد 

وحركة  حزباً   54 اإن  الرئا�سة:  )قالت  بدوي  ثروت  الد�ستوري  والفقيه  م�رشنا،  حزب 

و�سخ�سية �ساركوا يف احلوار(. وقد جنح احلوار يف اإلغاء االإعالن الد�ستوري بالفعل يف 

 .
2012/12/9 مع اإبقاء موعد اال�ستفتاء على الد�ستور يف موعده املقرر يف 232012/12/15

وجبهة  ناحية  من  واأن�سارها  الرئا�سة  موؤ�س�سة  بني  املوقف  تاأزم  ا�ستمرار  مع 

العام  القائد  ل�سان  على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دعت  اأخرى،  ناحية  من  واأن�سارها  االإنقاذ 

للقوات امل�سلحة الفريق عبد الفتاح ال�سي�سي اإىل حوار و�سفته بـ“حوار مّل ال�سمل” ُقرِّر 

ما  ب�سبب  اإلغاء هذا احلوار  الع�سكرية قررت الحقاً  املوؤ�س�سة  اأن  2012/12/12، غري  يف 

على  موافقتها  اأعلنت  االإنقاذ  جبهة  اأن  من  الرغم  على  الفعل،  ردود  ب�سعف  و�سفته 

الرئا�سية  املوؤ�س�ستني:  بني  مكتوم  توتر  باأنه  مراقبون  ف�رّشه  ما  وهو  فيه،  امل�ساركة 

.
24

والع�سكرية

كانت خطوة اإلغاء االإعالن الد�ستوري حالً و�سطاً، دفع جبهة االإنقاذ لتغيري موقفها 

الراف�ص لال�ستفتاء؛ حيث دعت اأن�سارها للم�ساركة والت�سويت بـ“ال”، ولكن مرة اأخرى 

اجلديد،  الد�ستور  على  بـ“نعم”  تقريباً   %64 بت�سويت  الآمالها  خميبة  النتيجة  جاءت 

وظلت القوى املدنية الرئي�سية متم�سكة بتحالفها يف اإطار جبهة االإنقاذ، م�ستهدفة اإ�سقاط 

.
25

الد�ستور اجلديد، واأ�سافت الحقاً هدفاً جديداً هو اإ�سقاط الرئي�ص املنتخب

مل يكن قد مّر �سهران على اال�ستفتاء حتى تعالت االأ�سوات بانتخابات رئا�سية مبكرة، 

ت�ساعدت وتريتها يف �سباط/ فباير واآذار/ مار�ص 2013، على األ�سنة رموز جبهة االإنقاذ، 

وحتى رموز من خارج جبهة االإنقاذ مثل عبد املنعم اأبو الفتوح، ثم تطورت الفكرة ليتم 

اإلغاء االإعالن الد�ستوري واال�ستفتاء مبوعده، �سحيفة الوفد، القاهرة، 2012/12/8، انظر:  
23

http://bit.ly/25OMx2g

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=70 انظر:   ،2012/12/13 الأو�شط،  ال�رشق   
24

 8486&issueno=12434#.VnlDHbZ95Mx

قطب العربي، مرجع �سابق.  
25



17

الأحزاب والقوى ال�سيا�سية

تطالب  توقيعات  جلمع  ن�سطاءها  جنّدت  التي   ،2013/4/26 يف  “مترد”  حركة  تاأ�سي�ص 

ب�سحب الثقة من الرئي�ص وتدعو النتخابات رئا�سية مبكرة، وحددت موعداً ملظاهراتها 

الكبرية يف 2013/6/30. واأعلنت جبهة االإنقاذ دعمها للحركة حتى جنحت تلك اجلهود يف 

ح�سد ماليني امل�رشيني يف ال�سوارع، داعني الإ�سقاط الرئي�ص يف 2013/6/30؛ وهي الدعوة 

التي تلقفها وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي ليعلن انقالبه يف 3 يوليو باإ�سقاط الرئي�ص 

انتخابات  الإجراء  واال�ستعداد  الد�ستور،  وتعطيل  ال�سورى،  جمل�ص  وحّل  املنتخب، 

.
26

برملانية ورئا�سية جديدة

3. مبادرات ما بعد النقالب:

اأ. مبادرات حملية:

واأن�سار  االنقالب  �سلطة  بني  ال�سفرية”  “املعركة  مواجهة  ويف  املوقف،  تاأزم  مع 

يف  و�سّمنها   2013/7/3 يف  اأعلنها  التي  الطريق  بخريطة  االأول  مت�سك  حيث  ال�رشعية؛ 

الثالث  الثاين بعودة كاملة لل�رشعيات  الطرف  2013/7/8، ومت�سك  اإعالن د�ستوري يف 

)الرئي�ص، والد�ستور، وجمل�ص ال�سورى(، و�سعى البع�ص لتقدمي مبادرات للخروج من 

هي  اجلادة  املحاوالت  اأوىل  وكانت  خارجية،  واأخرى  حملية  مبادرات  منها  كان  املاأزق، 

مبادرة ه�سام قنديل رئي�ص الوزراء ال�سابق التي اأعلنها يف 2013/7/25، وت�سمل مبادرة 

قنديل للخروج من االأزمة ثالث مراحل:

املرحلة االأوىل: اأن يكون هناك فرتة تهيئة اأجواء وتهدئة من الطرفني، والتي 

قد ت�سمل:

االإفراج على جميع املعتقلني الذين مّت القب�ص عليهم بعد 2013/6/30.  •

جتميد جميع الق�سايا ووقف جتميد االأموال.   •

اأعمال جلنة تق�سي حقائق م�ستقلة، حول مذابح احلر�ص اجلمهوري  تفعيل   •

والنه�سة وغريها.

الدكتور حممد مر�سي رئي�ص اجلمهورية، لالطمئنان على  بزيارة  قيام وفد   •

�سحته.

تهدئة حملة الهجوم االإعالمية من الطرفني، وت�سعيد لغة مّل ال�سمل للم�سلحة   •

الوطنية.

عدم اخلروج يف م�سريات وااللتزام باأماكن حمددة للتظاهر.  •

املرجع نف�سه.  
26
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املرحلة الثانية: هي االتفاق على املبادئ العامة والتي يكن التفاو�ص على 

تفا�سيلها بعد ذلك.

اأما املرحلة الثالثة من املبادرة فت�سمل تفا�سيل خارطة الطريق، والتي حتقق 

.
27

يف االأ�سل االلتزام بال�رشعية، واال�ستماع ل�سوت ال�سعب يف كل اإجراءاتها

وقد اأبدى قادة حتالف دعم ال�رشعية وقادة االإخوان موافقة مبدئية على هذه املبادرة 

يف حني رف�ستها �سلطة االنقالب، وهو ما تكرر مع مبادرة �سليم العّوا وامل�ست�سار طارق 

 ،2013/7/27 يف  املثقفني  كبار  من  عدداً  اأي�ساً  �سّمت  والتي  هويدي  وفهمي  الب�رشي 

وت�سمنت املبادرة: 

ا�ستناداً ملادتي 141 و142 من الد�ستور يفو�ص رئي�ص اجلمهورية �سلطاته  اأوالً: 

الكاملة، لوزارة موؤقتة جديدة يتم التوافق عليها يف اأول جل�سة �سيا�سية.

اأول اجتماع لها النتخابات جمل�ص النواب خالل  تدعو الوزارة املوؤقتة يف  ثانياً: 

60 يوماً.

بعد االنتخابات ت�سكل وزارة دائمة. ثالثاً: 

رابعاً: يتحدد بعد ذلك اإجراءات انتخابات رئا�سية وفقاً للد�ستور.

.
28

خام�ساً: اإجراء التعديالت الد�ستورية املقرتحة

االإ�سالمية،  واجلماعة  والعدالة،  احلرية  وحزب  امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  رحبت 

والدعوة ال�سلفية، باملبادرة، كما اأن حزب النور رحب مبدئياً باملبادرة، فيما رف�ست معظم 

القوى واالأحزاب املن�سوية يف اإطار جبهة االإنقاذ وقادة االنقالب املبادرة، فلم يكتب لها 

. وقد قطع ف�ّص اعت�سام رابعة العدوية وميدان النه�سة يف 2013/8/14 الطريق 
29

النجاح

على اأّي اإمكانية حلل االأزمة ال�سيا�سية من خالل احلوار.

يف  اإليها  دعا  التي  االأزهر  مبادرة  اأي�ساً  مهدها  يف  ماتت  التي  املحاوالت  ومن 

اأ�سحابها  املبادرات واالأفكار، ودعوة  لكل  2013/8/10، والتي كانت عبارة عن جتميع 

م�رش.. ه�سام قنديل يعر�ص مبادرة للخروج من االأزمة، العربية.نت، 2013/7/25، انظر:  
27

http://bit.ly/25OLkYV

�سحيفة امل�رشي اليوم، القاهرة، 2013/7/27، انظر:  
28

http://www.almasryalyoum.com/news/details/241592

امل�رشي اليوم، 2013/7/28، انظر:  
29

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=391424



19

الأحزاب والقوى ال�سيا�سية

لهذا  ملناق�ستهم فيها، وحماولة التوفيق بينها للخروج مببادرة جديدة، وقد كان مقرراً 

والنه�سة،  رابعة  اعت�سامي  ف�ّص  عملية  �سهد  الذي  اليوم  وهو   ،2013/8/14 يف  احلوار 

.
30

وبالتايل مل يتم اللقاء

ب. مبادرات خارجية:

من  ينطلقان  حمليني  اإطارين  متثالن  اللتني  والعّوا  قنديل  مبادرتي  اإىل  واإ�سافة 

املاأزق،  من  اخلروج  ت�ستهدف  التي  التنازالت  بع�ص  تقدمي  مع  الد�ستورية  ال�رشعية 

هناك الو�ساطة الدولية التي �سارك فيها م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكي ويليام برينز 

برناردينو   European Union )EU( االأوروبي  االحتاد  ومندوب   ،William Burns

االإماراتي  ونظريه  العطية  خالد  القطري  اخلارجية  ووزير   ،Bernardino León ليون 

.
31

عبد اهلل بن زايد

االأزمة،  العديد من قيادات طريف  اأو منفرداً  الدويل جمتمعاً  الرباعي  الوفد  التقى  وقد 

حمب�سه  يف  االإخوان  جلماعة  العام  املر�سد  نائب  ال�ساطر  خريت  بزيارة  الوفد  قام  كما 

بالتوجه  الدويل  الفريق  ن�سح  والذي  املوؤثر،  ال�سوت  �ساحب  باعتباره   2013/8/4 يف 

 .
32

القرار و�ساحب  ال�رشعية  عنوان  وحده  باعتباره  مر�سي  حممد  املعزول  الرئي�ص  اإىل 

وبالرغم من كل هذه اجلهود املكوكية للوفد اإال اأنه مل ي�سل اإىل نتيجة، وقد تركزت مهمة 

الوفد الدويل يف اإقناع االإخوان بقبول ما حدث يف 3 يوليو وطّي �سفحة مر�سي، مع تقدمي 

الو�سع  على  احلفاظ  مع  القيادات،  بع�ص  �رشاح  اإطالق  يف  ممثلة  لهم  احلوافز  بع�ص 

القانوين وال�سيا�سي للجماعة واحلزب، واإعادة فتح القنوات الف�سائية املغلقة، وال�سماح 

 ،
33

اجلماعة رف�سته  ما  وهو  ت�سييق،  دون  انتخابات  اأّي  بخو�ص  اجلماعة  ملر�سحي 

 ،2013/7/7 يف  من�سور،  عديل  املوؤقت  الرئي�ص  عهد  يف  الرئا�سة  موؤ�س�سة  اأعلنت  وبالتايل 

.
34

ف�سل جهود الو�ساطة الدولية حلل االأزمة، وحّملت االإخوان امل�سوؤولية عن ذلك

http://bit.ly/1YdJaw3 :ا2013/8/11، انظر ،i24news موقع  
30

اليوم ال�شابع، 2013/8/4.  
31

�سبكة �سي اأن اأن، 2013/8/5، انظر:  
32

http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/8/5/shatter.visit

موقع قناة احلرة، 2013/8/5، انظر:  
33

http://www.alhurra.com/content/egypt-usa-efforts-morsi-political-crisis-brotherhood/230231.html

�سحيفة النهار، بريوت، 2013/8/8.   
34
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قادة  زارت  التي  االإفريقي  لالحتاد  التابعة  احلكماء  جلنة  جهود  كثرياً  تختلف  ومل 

، بعد اأن التقت م�سوؤولني ر�سميني، 
التحالف يف اعت�سام رابعة مطلع اآب/ اأغ�سط�ص 352013

لكنها على كل حال عادت اإىل االحتاد االإفريقي بتقييمها للموقف والذي ثبّت قرار االحتاد 

االإفريقي بتجميد ع�سوية م�رش فيه.

واملالحظ ب�سكل عام على املبادرات التي �سبقت ف�ّص اعت�ساَمي رابعة والنه�سة هو 

طريف  مت�سك  ولكن  اأ�سخا�ساً،  اأم  هيئات  اأم  دوالً  كانوا  �سواء  اأ�سحابها  وقوة  جديتها، 

اأن  ال�سياق  هذا  يف  ذكره  يجدر  ومما  اخرتاق،  اأّي  حتقيق  دون  حال  مبوقفه  كّل  االأزمة 

اأطراف مدنية مثل حركة الفرتة، جاءت من  اإعالمياً خالل تلك  اأخرى ُطرحت   مبادرات 

وبع�ص  القوية،  م�رش  وحزب  الثورة،  غد  وحزب  الديوقراطية(،  )اجلبهة  اأبريل   6

العلماء، �سورى  جمل�ص  مثل  اإ�سالمية  حتى  اأو  املدين،  التيار  من  وال�سيا�سيني   املثقفني 

الطرح  تتجاوز  مل  ولكنها  ح�سان؛  حممد  وال�سيخ  امل�سلمني،  لعلماء  العاملي  واالحتاد 

االإعالمي با�ستثناء حماولة ال�سيخ ح�سان يف االأيام االأخرية لالعت�سام، والتي ت�سمنت 

تلك  من  مظاهرات  خروج  عدم  مقابل  بالقوة  االعت�سام  ف�ّص  بعدم  ال�سلطة  من  تعهداً 

بالقوة  ذلك  بعد  مّت  الف�ّص  لكن  الحقاً،  الكاملة  امل�ساحلة  الأجواء  كتهيئة  االعت�سامات، 

.
36

وانتهت بذلك تلك املبادرة

ج. ف�ّس العت�شامات وعودة لالن�شداد:

مل يوقف ف�ّص اعت�سامي رابعة والنه�سة املبادرات، بل جاءت مبادرة هذه املرة من 

اأي بعد   ،2013/8/21 قلب ال�سلطة وحتديداً من زياد بهاء الدين نائب رئي�ص الوزراء يف 

بنداً،   12 الدين  بهاء  التي طرحها  املبادرة  باأ�سبوع واحد. وتت�سمن  االعت�سامات  ف�ّص 

اأهمها نبذ العنف، وا�ستكمال خريطة الطريق مبا ي�سمن م�ساركة كل القوى، مع رف�ص 

للمبادرة جاء من داخل احلكومة، وحتى ال  الرف�ص  ال�سيا�سي، لكن  االإق�ساء  اأو  العزل 

ذلك  وكان  منا�سب،  غري  التوقيت  لكن  جيدة  املبادرة  اأن  عّدت  فقد  رئي�سها  نائب  حترج 

رئي�ص  قبلها  والتي  احلكومة  من  الحقاً  الدين  بهاء  ال�ستقالة  االأ�سباب  اأحد  هو  املوقف 

 .
احلكومة حازم الببالوي يف 372014/1/30

امل�رشي اليوم، 2013/8/3.  
35

مبادرات التوافق الوطني ومع�سلة عودة مر�سي، امل�رشي اليوم، 2013/8/12، انظر:  
36

http://www.almasryalyoum.com/news/details/319556#

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082013&id :ال�رشوق، 2013/8/20، انظر  
37 

=0575af79-5613-42ca-9d09-8cd05162d861
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ومع اال�ستعداد لالحتفال بذكرى 6 ت�رشين االأول/ اأكتوبر والذي واكب مرور اأربعني 

يوماً على ف�ّص االعت�سامني، جتددت التحركات، وكان اأبرزها لقاء املفكر الكبري والفقيه 

الد�ستوري اأحمد كمال اأبو املجد مبمثلني عن حتالف دعم ال�رشعية يف 5 ت�رشين االأول/ 

اأكتوبر، وهم: حممد علي ب�رش وزير التنمية املحلية ال�سابق، وعمرو دراج وزير التخطيط 

.
38

ال�سابق، وعماد عبد الغفور م�ساعد رئي�ص اجلمهورية ال�سابق

ت�سهم  علّها  واحللول  واالآراء  االأفكار  من  جمموعة  اللقاء  خالل  املجد  اأبو  طرح  فقد 

بع�ص  مب�ساورة  ووعد  مكتوبة،  واالآراء  االأفكار  هذه  ب�رش  وت�سلّم  االأزمة،  حلحلة  يف 

املجد  اأبو  مبادرة  ت�سمنته  ما  واأهم  قليلة.  اأيام  خالل  عليها  والرد  اجلماعة  يف  القيادات 

هو �رشورة اال�ستقرار على احلل الد�ستوري وال�سعي فوراً وبجدية تامة نحو التهدئة، 

ووقف حمالت املالحقة واالعتقال واالعتداء على املظاهرات ال�سلمية، ومعاملة ال�سهداء 

وامل�سابني معاملة واحدة مثل معاملة �سهداء وم�سابي ثورة 25 يناير. ومن الوا�سح اأن 

مبادرة اأبو املجد كانت عملية، وقد راعت ن�سبياً احتياجات الطرفني دون اأن حترج طرفاً 

ب�سكل مبا�رش، فعلى الرغم من اأنها مل تت�سمن تو�سيفاً ملا حدث باأنه انقالب اأو ثورة، كما 

مل تت�سمن ن�ساً مبا�رشاً عن عودة مر�سي، اأو عودة جمل�ص ال�سورى، اإال اأنها حتدثت عن 

احلل الد�ستوري وفقاً لد�ستور 2012 الذي ما يزال �ساحلاً براأي البع�ص )التحالف( مع 

.
39

احتياجه لبع�ص التعديالت

بذكرى  االحتفال  قبيل  جاءت  التي  املجد  اأبو  مبادرة  توقيت  حول  ت�ساوؤالت  اأثريت 

التحركات  زخم  امت�سا�ص  حماولة  اأي  ورائها؛  من  والهدف  اأكتوبر،  االأول/  ت�رشين   6

اأزعجت  كبى  ُعّدة  لالحتفال  اأعّدت  قد  كانت  التحالف  قوى  اأن  خ�سو�ساً  ال�سعبية، 

ال�سلطات االأمنية، وكانت املبادرة بعد توا�سل مع اأع�ساء املجل�ص الع�سكري الذين باركوا 

، ولكن بعد مظاهرات 2013/10/6 التي �سقط فيها 
40

الفكرة ح�سبما �رّشح اأبو املجد نف�سه

الكثريون، هداأت حتركات اأبو املجد، بل اأدىل بت�رشيحات �سحفية ت�سمنت نقاطاً مل ترد 

يونيو،   30 بثورة  ال�رشعية  وحتالف  االإخوان  اعرتاف  �رشورة  �ساكلة  من  املبادرة  يف 

ال�رشوق،  مرفو�ص..،  باخلارج  واال�ستقواء  مقبولة..  الوطنية  الو�ساطة  واالعتقاالت..  الت�سعيد  وقف   
38

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09102013&id=b01ae08f- :2013/10/9، انظر

6926-4c57-afce-dc5216b0c879

املرجع نف�شه.  
39

امل�رشي  )حوار(،  التهدئة  مبادرة  اأف�سلت  طرة  �سجن  يف  “االإخوان”  قيادات  املجد:  اأبو  كمال  اأحمد  الدكتور   
40

http://www.almasryalyoum.com/news/details/331931 :اليوم، 2013/10/24، انظر
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علي  حممد  اإعالن  يف  ت�سبب  ما  وهو  اجلي�ص؛  و�سعها  التي  الطريق  بخريطة  واالإقرار 

. يف 
41

ب�رش رف�سه لهذه املبادرة بعد اأن اأظهر اأبو املجد انحيازه لطرف على ح�ساب طرف

. غري 
املقابل، قال اأبو املجد: “اإن قيادات االإخوان يف ال�سجون هي من رف�ست الو�ساطة”42

اأن اأبو املجد اأقّر يف حوار مع موقع التحرير ُن�رش يف 2015/7/7، اأي بعد مرور عام على 

“قناعتي  حكم ال�سي�سي، اأن م�رش تعي�ص يف ظّل حكم ع�سكري بلبا�ص مدين، حيث قال 

الكاملة وما اأراه، توؤكد يل اأننا نعي�ص حالياً يف ظّل حكم ع�سكري يتدثر بغطاء مدين ولي�ص 

العك�ص، واأريد اأن اأقول هنا يف هذا االإطار اإن ال�سخ�ص الع�سكري اإذا راأى �سيئاً يقول له 

.
“كن فيكون”، ونزع هذه العقيدة �سعب للغاية”43

اأ�ستاذ  2013/10/17، كان ح�سن نافعة  اأبو املجد، وحتديداً يف  اأيام على مبادرة   بعد 

العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، اأحد وجوه املعار�سة حلكم الرئي�ص مر�سي قد طرح 

املبادرة  وتت�سمن   .2014/2/4 يف  طرحها  اأعاد  التي  ذاتها  املبادرة  وهي  اأي�ساً،  مبادرة 

بع�ص االإجراءات التي متهد مل�ساحلة وطنية �ساملة ونهاية لالأزمة الراهنة، من خالل:

والعوا،  الب�رشي،  اأع�سائها  بني  ومن  هيكل  برئا�سة  حكماء  جلنة  ت�سكيل   •
وهويدي، وحجازي.

املفاو�سات  الإجراء  ال�رشاع  طريف  بقبول  يحظى  حمايد  و�سيط  تعيني   •
واالت�ساالت.

املظاهرات  وقف  ت�ستهدف  للتهدئة  هدنة  املفاو�سات:  اأهداف  راأ�ص  على   •
واالحتجاجات والق�سف االإعالمي املتبادل، مقابل االإفراج عن القيادات التي 

مل يثبت تورطها يف جرائم يعاقب عليها القانون.

وقعت  التي  العنف  اأعمال  يف  للتحقيق  حمايدة  حقائق  تق�سي  جلنة  ت�سكيل   •
منذ 25 يناير، على اأن تنتهي اللجنة من تقريرها خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة 

اأ�سهر.

الن�ساط  اأحزاب وممار�سة  اأياً كانت مرجعيتها احلق يف ت�سكيل  التيارات  لكل   •
ال�سيا�سي.

اليوم ال�شابع، 2013/10/19، انظر:  
41

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1302636#.Vv5dfJx95Mw

امل�رشي  )حوار(،  التهدئة  مبادرة  اأف�سلت  طرة  �سجن  يف  “االإخوان”  قيادات  املجد:  اأبو  كمال  اأحمد  الدكتور   
42

اليوم، 2013/10/24.

بالفيديو وال�سور.. اأحمد كمال اأبو املجد: ال�سي�سي اأ�سبح خميفاً، موقع التحرير، 2015/7/7، انظر:  
43

http://www.tahrirnews.com/posts/251610
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يف  ثم  البملانية  االنتخابات  يف  اجلميع  م�ساركة  ت�سمن  اآلية  عن  البحث   •
.
44

االنتخابات الرئا�سية

وعلى الرغم من اأن مبادرة ح�سن نافعة مل تلَق ردوداً اإيجابية من طريَف االأزمة اآنذاك، 

اإىل حّد ما من طريَف االأزمة، وذلك بذكره  اأنها قدمت تو�سيفاً يبدو مقبوالً  اإال اأن ميزتها 

وك�سب  االآخر  الطرف  ك�رش  من  اأحدهما  متّكن  ال  والتي  طرف،  كل  وقوة  �سعف  نقاط 

املعركة ب�سكل كامل. 

من  وهو  احل�ساري  البديل  حزب  اأطلقها  مبادرة  اأي�ساً،  املبادرات  ومن 

مناه�سي االنقالب، وتقوم املبادرة:

 على اأ�سا�ص فكرة اال�ستفتاء على خارطة الطريق وانتظار موقف ال�سعب منها،

املتولني  بالفر�ص من قبل  ال�سعبية، ولي�ص  ال�رشعية  تاأخذ �رشعيتها من  بحيث 

اعتمادها  يتم  ال�سعبية على اخلارطة،  املوافقة  واأنه يف حال  الدولة حالياً.  اإدارة 

وموؤ�س�سات  الف�سائل  كل  من  مكّون  مدين،  رئا�سي  جمل�ص  وت�سكيل  ر�سمياً 

بعد والبملانية  الرئا�سية  لالنتخابات  واالإعداد  الدولة  باإدارة  يقوم   الدولة، 

�ستة اأ�سهر من تاريخ توليه. اأما يف حالة رف�ص اخلارطة من قبل ال�سعب، فيعني 

بتفوي�ص  ويقوم  احلكم،  �سدة  اإىل  مر�سي  حممد  املعزول  الرئي�ص  عودة  ذلك 

باإدارة  ويقوم  ال�سيا�سية،  القوى  عليه  يتفق  وزراء  جمل�ص  لرئي�ص  �سالحياته 

.
45

البالد واالإعداد النتخابات رئا�سية وبرملانية مبكرة يف مدة ال تتجاوز 6 اأ�سهر

واإذا كان االإعالم احلكومي واخلا�ص قد قام مبهمة الرف�ص للمبادرة نيابة عن ال�سلطة 

اأعلن  قرقر  جمدي  ال�رشعية”  لدعم  الوطني  “التحالف  با�سم  املتحدث  فاإن  احلاكمة، 

 رف�ص التحالف لها اأي�ساً، التزاماً بروؤيته اال�سرتاتيجية التي اأ�سدرها يف ت�رشين الثاين/

.
نوفمب 462013

الرئا�سة،  موؤ�س�سة  عمدت  جديدة  مبادرات  تقدمي  واحتماالت  املبادرات  تعدد  واإزاء 

وعلى ل�سان الرئي�ص املوؤقت عديل من�سور، لالإعالن عن اإغالق باب الت�سالح مع االإخوان، 

وت�ساءل  االإخوان،  م�سوؤوليتها  حّملت  التي  و“االإرهاب”  العنف  اأعمال  تزايد  بحجة 

http://bit.ly/22XfQdZ :سحيفة امل�رشيون، القاهرة، 2014/2/4، انظر�  
44

مبادرة جديدة.. “البديل احل�ساري” يطالب باال�ستفتاء على خارطة الطريق، امل�رشيون، 2014/2/12، انظر:   
45

http://bit.ly/1VPTD0e

�سفحة التحالف الوطني لدعم ال�رشعية ورف�ص االنقالب  الر�سمية، موقع التوا�سل االجتماعي “في�ص بوك”،   
46

https://www.facebook.com/AllianceSupportingLegitimacy :انظر
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من�سور “اإذا كنت تتحدث عن امل�ساحلة مع جماعة االإخوان امل�سلمني، فبعد اأن ا�ستعاد 

ال�سعب امل�رشي وعيه ال�سيا�سي... هل يكن اتخاذ اأّي قرار يف هذا ال�ساأن دون موافقته 

. يف الوقت نف�سه، حر�ص التحالف الوطني لدعم ال�رشعية على 
اأو ر�ساه؟ اأ�سك يف ذلك”47

تو�سيح موقفه من املبادرات يف بيان خا�ص حمل عنوان “موقف التحالف الوطني لدعم 

ال�رشعية الثابت من املبادرات املطروحة للخروج من االأزمة امل�رشية”. واأ�سار التحالف 

يف بيانه اإىل الثوابت التي ينبغي احرتامها لقبول اأّي مبادرة، ومنها:

العي�ص، واحلرية، والعدالة  25 يناير املجيدة يف  اأهداف ثورة  ال�سعي لتحقيق   •

لالنقالبيني  املمنهجة  اخلطة  مواجهة  يف  االإن�سانية،  والكرامة  االجتماعية، 

لتفتيت هذه الثورة منذ بدايتها. 

اإنهاء االنقالب الع�سكري والدولة البولي�سية، والعودة اإىل امل�سار الديوقراطي   •

واحرتام اإرادة ال�سعب يف تقرير م�سريه. 

التاأكيد على هوية م�رش العربية االإ�سالمية، باملفهوم احل�ساري، الذي �سارك   •

يف بنائه كل اأبناء م�رش من م�سلمني وم�سيحيني على ال�سواء. 

عن  الع�سكري  املجل�ص  يد  رفع  ي�ستلزم  مبا  القومي،  االأمن  على  احلفاظ   •

ال�سيا�سة وعودة اجلي�ص لثكناته.  

ا�ستقالل القرار الوطني، واحلفاظ على الدولة امل�رشية، وعلى وحدة الوطن   •

ومتا�سك اأبناء ال�سعب. وبناء عليه، فاملناخ احلايل الذي تعي�سه م�رش ال يكن 

معه اإجراء اأّي حوار جاد اأو اأن ي�ساعد على جناح اأّي م�ساع خمل�سة للخروج 

 .
48

من االأزمة

ثانيًا: �سلوك ال�سي�سي جتاه الإخوان وقوى املعار�سة:

1. دور املجل�س الع�شكري يف احلياة ال�شيا�شية بعد النقالب: 

يف 2014/3/26، وبعد �سهور من التكهنات، اأعلن امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي ا�ستقالته 

من من�سب وزير الدفاع امل�رشي وتر�سحه للرئا�سة. ومّت ترقية �سدقي �سبحي، رئي�ص 

موقع هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2014/2/3، انظر:  
47

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/02/140203_egypt_interim_president.shtml

موقع اأمل االأمة، 2014/2/16، انظر:  
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اأقل  —وهي  اأول  فريق  رتبة  اإىل  ال�سي�سي،  قيادة  حتت  ال�سابق  امل�رشي  اجلي�ص  اأركان 

حني  يف  اجلديد،  الدفاع  وزير  من�سب  لتويل  وُر�سح  واحدة—  بدرجة  م�سري  رتبة  من 

واأف�ست عملية  امل�سلحة.  القوات  الرئي�ص اجلديد الأركان حرب  اأ�سبح حممود حجازي 

اأقرب حلفاء  اإىل تعيني  اإعادة هيكلة املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة )املجل�ص الع�سكري( 

ال�سي�سي يف منا�سب رئي�سية، واإمداده بقاعدة قوية للدعم الع�سكري والنفوذ بعد فوزه 

.
49

بالرئا�سة

تلك  خالل  تطّورين  بروز  اأعقاب  يف  اأي�ساً  مار�ص  اآذار/  من   26 الـ  اإعالنات  وجاءت 

و20   18 القانونني  من�سور  عديل  املوؤقت  الرئي�ص  اأ�سدر   ،2014/2/24 ففي  الفرتة؛ 

اأن  القانون االأول اجلديد على  1968. وقد ن�ّص  4 ل�سنة  القانون رقم  اأجزاء من  لتعديل 

يلعب  اأن  ويجب  االأقل،  على  اأعوام  خم�سة  ملدة  لواء  رتبة  ي�سغل  اأن  يجب  الدفاع  وزير 

القانون بعد �سهر تقريباً  امل�سلحة قبل تعيينه. وقد مّت ن�رش  القوات  دوراً مركزياً داخل 

خلو�ص  الع�سكري  املجل�ص  موافقة  على  وح�سوله  م�سري  رتبة  اإىل  ال�سي�سي  ترقية  من 

املا�سية،  لالأحداث  وا�ستعادة  ا�ستقالته.  من  فقط  اأ�سابيع  قبل  الرئا�سة،  انتخابات 

االأ�سا�ص  بو�سع  وقامت  ال�سي�سي،  ا�ستقالة  تتوقع  يبدو  ما  على  احلكومة  كانت 

خليفة �سبحي،  �سدقي  قيادة  حتت  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  لعمل   القانوين 

.
50

ال�سي�سي املعني

الع�سكري  املجل�ص  الر�سمي على هيكل  الطابع  اأ�سفى  الذي   ،20 لقانون رقم  ووفقاً 

هيئة  ورئي�ص  الدفاع  وزير  فيهم  مبن  ع�سواً،   25 من  املجل�ص  يتكون  ومهمته،  اجلديد 

االأركان. وباإمكان الرئي�ص ووزير الدفاع، اللذين �سيبقيان يف من�سبهما خالل فرتتني من 

رئا�سة اجلمهورية، تعيني اأع�ساء يف املجل�ص الع�سكري، و�سوف ي�ستمر وزير الدفاع يف 

رئا�سة املجل�ص اإال عند ح�سور الرئي�ص الأحد االجتماعات. اأما االأمني العام لوزارة الدفاع، 

حممد فريد حجازي، الذي له تاريخ طويل كم�سوؤول ع�سكري، في�سغل من�سب �سكرتري 

اأن املجل�ص الع�سكري �سوف  اأو�سع، ن�ّص القانون على  املجل�ص الع�سكري. وعلى نطاق 

حتقيق  على  ت�ساعد  بطريقة  امل�سلحة”  للقوات  اال�سرتاتيجية  واملهام  االأهداف  “يحدد 

جلعاد وينج، كبار قادة اجلي�ص اجلدد يف م�رش، موقع معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق االأدنى، 2014/3/26،   
49

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-new-military-brass :انظر
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على  االإ�رشاف  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيا�سية”،  القيادة  حتددها  التي  ال�سيا�سية...  “امل�سالح 
.
51

جميع الق�سايا الع�سكرية والدفاعية ذات ال�سلة

املجل�ص  اأع�ساء  ت�سكيل  اإعادة  ال�سي�سي  قرر  اجلديدين،  القانونني  اإ�سدار  وعقب 

التغيريات  هذه  مثل  اأن  اإىل  بالنظر  تقليدية  غري  خطوة  وهي   ،2014/3/17 يف  الع�سكري 

جتري عادة مرتني كل �سنة، يف كانون الثاين/ يناير ومتوز/ يوليو. وقد اأبقى ثالثة مقاعد 

التقاعد  ال�رشيف على  اإبراهيم ن�سوحي وم�سطفى  اإحالة  املجل�ص من خالل  �ساغرة يف 

التفتي�ص”.  لـ“هيئة  رئي�ساً  الع�سكرية”،  اجلنوبية  “املنطقة  قائد  عرفات،  حممد  وتعيني 

الثاين امليداين”، لـ“اجلي�ص  ال�سابق  القائد  اأحمد و�سفي،  اأخرى، مّت تعيني   ويف تغيريات 

.
52

مديراً جديداً للتدريب

جّهز   ،2014/6/8 يف  الد�ستورية  اليمني  واأدائه  الرئا�سة  اإىل  ال�سي�سي  و�سول  قبيل 

يف  واجلرناالت  ال�سباط  من  جمموعة  بتعيني  تتعلق  االأوىل  بو�سيلتني:  حلكمه  الدولة 

وقمع  ا�ستئ�سال  والثانية  الدولة،  مفا�سل  على  ال�سيطرة  له  ت�سمن  ح�سا�سة  اأماكن 

 املعار�سة احلقيقية، وترك االأحزاب والقوى التي �ساركت يف االنقالب اأو اأيدته وباركت

.
53

حدوثه

 The Washington Institute for وك�سف معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق االأدنى 

Near East Policy اأن 25 جرناالً يحكمون م�رش منذ 3 يوليو، وهم الدائرة املقربة من 

ال�سي�سي، واأن عدداً من اأقرب حلفاء ال�سي�سي ي�سغلون منا�سب رئي�سية داخل املجل�ص 

الع�سكري والقوات امل�سلحة، “مبجرد اأن ي�سبح رئي�ساً، ف�سوف يكون بو�سعه االعتماد 

.
على دعمهم، وامتثالهم، واالأهم من ذلك والئهم له”54

املجل�ص  واأع�ساء  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  حينه  يف  الدفاع  وزير  تبنى  احلني  ذلك  ومنذ 

االأعلى للقوات امل�سلحة �سيا�سة يظهرون مبوجبها ب�سورة اأكرث اأمام العامة. وعلى الرغم 

من اأن ال�سلطة واقعة من الناحية الفنية �سمن �سالحيات احلكومة املدنية التي مّت تعيينها 

اأن اجلي�ص ظّل هو الالعب االأكرث حمورية. وقد  اإال  مبا�رشة بعد االنقالب على مر�سي، 

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
52

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
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 .2013 اأواخر �سنة  الد�ستور يف  اأثناء عملية �سياغة  الديناميكية بو�سوح يف  جتلت هذه 

وعلى الرغم من وجود ممثل ر�سمي للجي�ص، حممد جمد الدين بركات، يف جلنة �سياغة 

يف  �ساركا  قد  �ساهني،  وممدوح  الع�سار  حممد  الدفاع،  وزير  م�ساعَدْي  واأن  الد�ستور، 

املناق�سات املتعلقة بالقوات امل�سلحة، ذكرت التقارير اأن ال�سي�سي تدخل بنف�سه للم�ساعدة 

.
55

يف التو�سل اإىل حّل و�سط عندما وقعت اأزمة ب�ساأن املواد املتعلقة ب�سلطة اجلي�ص

طموحاته  ب�ساأن  متكرر  ب�سكل  اجلمهور  ال�سي�سي  خاطب  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة 

التنمية  ب�ساأن  حتدث  اأنه  كما   .2014 يناير  الثاين/  كانون  منذ  وخ�سو�ساً  ال�سيا�سية، 

املحلية واالقت�ساد والتحديات االأمنية يف م�رش. ال �سّك اأن ا�ستقالته وقرار خو�سه �سباق 

الرئا�سة عك�ص انخراط اجلي�ص ب�سورة اأعمق يف احلياة ال�سيا�سية.

2. النهج الأمني:

وقمعاً  عنفاً  االأعوام  اأ�سد  بكونهما  مر�سي،  على  االنقالب  تليا  اللذان  العامان  متيّز 

املنددة  يف تاريخ م�رش املعا�رش. فمنذ ت�سدي اجلي�ص امل�رشي لالحتجاجات احلا�سدة 

االآالف  ع�رشات  �سجن  ومّت  حتفه،  مدين   1,800 عن  يقل  ال  ما  لقي  مبر�سي،  باالإطاحة 

املدين  املجتمع  ومنظمات  االإعالم  و�سائل  على  �سديدة  قيود  وُفر�ست  املواطنني،  من 

والن�ساطات االحتجاجية. وقد اتبعت �سلطة االنقالب اخليارات االأمنية يف مواجهة جماعة 

االأزمة يف م�رش م�ستويات خطرية،  اإىل و�سول  اأدى  ما  االنقالب،  االإخوان ومعار�سي 

وبات اأي حديث عن احلوار وامل�ساحلة درباً من اخليال.

يف  االأمني  النهج  اتباع  يف  ال�سلطة  ا�ستمرت  احلكم،  �سدة  اإىل  ال�سي�سي  و�سول  وبعد 

تعاملها مع معار�سي االنقالب، ودّعمت هذا امل�سار مبنظومة من القوانني واالإجراءات، 

هذه  من  الكثري  اأن  حيث  امل�رشي؛  ال�سارع  لدى  ال�سخط  حالة  ازدياد  مع  ذلك  تزامن 

القوانني واالإجراءات نالت من اإجنازات ثورة 25 يناير، كما اأن الكثري منها مل يكن يعك�ص 

تطلعات وطموحات من �سارك يف تظاهرات 2013/6/30، واأيد انقالب 3 يوليو.  

ال�سي�سي  حّمل   ،2015/6/29 يف  بركات  ه�سام  امل�رشي  العام  النائب  اغتيال  فبعد   

ق�سوة  اأكرث  تكون  “اجلماعة”  �سّد  حملة  ب�سن  وتعهد  قتله  م�سوؤولية  االإخوان  جماعة 

املرجع نف�سه.  
55



28

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

االإعدام  اأحكام  تنفيذ  ل�سمان  �رشامة  اأكرث  قوانني  مترير  وت�سمل  م�سى،  وقت  اأّي  من 

 .
56

بعنا�رش االإخوان الذين ُحكم عليهم باالإعدام ب�سكل عاجل

ويف اأعقاب ذلك، اأقدمت االأجهزة االأمنية على ت�سفية 13 قيادياً من االإخوان امل�سلمني 

اأن  امل�رشية  ال�سلطات  وادعت  اأكتوبر،  من  ال�ساد�ص  مدينة  يف  �سقة  يف  جمتمعني  كانوا 

املتواجدين بال�سقة كانوا م�سلحني، وهو ما ا�ستدعى قوات االأمن للتعامل معهم واإطالق 

النار عليهم. اإال اأن القيادي يف جماعة االإخوان جمال عبد ال�ستار، اأو�سح اأنه “مّت اعتقال 

بع�ص هوؤالء قبل �ساعات من ت�سفيتهم، حيث مّت حجزهم بال�سقة التي كانوا يجتمعون 

  .
بها، وقتلهم”57

وك�سف حممد منت�رش املتحدث االإعالمي با�سم االإخوان امل�سلمني، اأن القيادات التي 

ُعّزالً.  كانوا  واأنهم  ال�سهداء،  يتامى  اإعالة  ملناق�سة  جمتمعة  كانت  انياً”  ميد “اإعدامها  مّت 

ال�سهداء  اأ�رش  وكفالة  لدعم  املركزية  باللجنة  اأع�ساء  قتلوا  الذين  معني  “املجت اأن  م�سيفاً 

اللجنة  ورئي�ص  اإبراهيم،  حممد  الفتاح  عبد  اللجنة  م�سوؤول  راأ�سهم  وعلى  واملعتقلني، 

.
القانونية املحامي نا�رش احلايف، و7 اآخرون”58

وهم: اغتيالهم،  جرى  الذين  بع�ص  اأ�سماء  االإخوان،  يف  المية  اإع م�سادر   وك�سفت 

اإ�سماعيل، م�سوؤول مكتب  الرحيم حممد، طاهر حممد  اإبراهيم، عبد  الفتاح حممد  “عبد 
جمال  باملنوفية،  االإخوان  مكتب  م�سوؤول  اإ�سماعيل،  طه  االإخوان  ة  بجماع الدلتا  و�سط 

.
خليفة، رئي�ص اللجنة القانونية يف االإخوان نا�رش احلايف”59

خ�سو�ساً معار�سيها  جتاه  ال�سلطة  �سلوك  يف  خطرياً  عطفاً  ن م احلادثة  هذه   �سكلت 

والتي  ال�سي�سي،  لتوجهات  عملي  كتطبيق  العملية  هذه  واأتت  مني،  ل امل�س االإخوان  جماعة 

بطء منتقداً   ،2015/6/30 يف  بركات،  ه�سام  العام  النائب  زة  ا جن ت�سييع  خالل   وردت 

بق�سايا  املحاكمات  لت�رشيع  ا�ستثنائية  اإجراءات  اإىل  داعياً  مات،  ك املحا يف  االإجراءات 

اأريك تراجر، البوؤ�ص الدائم يف م�رش: ما �سبب ا�ستقرار نظام ال�سي�سي؟، معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق االأدنى،  
56 

h t t p://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-durable- انظر:   ،2015/7/21

misery-why-sisis-regime-is-stable

 http://bit.ly/1FRPYST :سحيفة العربي اجلديد، لندن، 2015/8/1، انظر�  
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“االإرهاب”، حيث قال: “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانني، واأن الدولة لن ت�سب على 
 .

ذلك و�سيتم تعديل القوانني”60

ال �سّك اأن اإجراءات القمع التي اتخذتها االأجهزة االأمنية بعد انقالب 3 يوليو ر�سخت 

حكم  اأمد  طول  على  يعتمد  ال  النظام  بقاء  لكن  النظام،  انهيار  ومنعت  االنقالب  �سلطة 

“قوياً”  رجالً  باعتباره  ال�سي�سي  يقدم  ما  غالباً  النظام  اأن  من  الرغم  فعلى  ال�سي�سي. 

ي�سبه الرئي�ص امل�رشي ال�سابق جمال عبد النا�رش، غري اأنه عند االإمعان يف النظر، يظهر 

لنا كمدير تنفيذي لتحالف غري مرتابط من املوؤ�س�سات واأ�سحاب امل�سالح الذين دعموا 

االإطاحة مبر�سي �سنة 2013، واأيدوا تر�سيح ال�سي�سي لالنتخابات الرئا�سية �سنة 2014. 

الدولة مثل اجلي�ص واال�ستخبارات وال�رشطة  التحالف عدداً من موؤ�س�سات  وي�سم هذا 

الع�سائر  مثل  الريف،  يف  الدولة  ملحقات  ت�سكل  حكومية  غري  كيانات  وكذلك  والق�ساء، 

من قطاع  النظام دعماً حا�سماً  يلقى  والقبائل يف �سعيد م�رش. كما  النيل  دلتا  القوية يف 

رجال االأعمال وو�سائل االإعالم اخلا�سة، والذين اأدوا دوراً بارزاً يف ح�سد اجلماهري �سّد 

 .
61

مر�سي قبل عامني

االإطاحة  اأعقب  الذي  ال�سديد  والعنف  ال�سيا�سي  اليقني  عدم  حالة  من  الرغم  وعلى 

مبر�سي، فاإن مراكز القوة ظلت موحدة الأكرث من عامني وحتى يومنا هذا ل�سبب رئي�سي 

واحد: اأنها ت�سرتك يف م�سلحة تدمري جماعة االإخوان امل�سلمني التي كانت تهدد م�ساحلها 

 .
62ً

ب�سكل كبري، يف اأثناء حكم مر�سي الذي دام 369 يوما

بطبيعة احلال، اإن تقارب هذه املوؤ�س�سات واأ�سحاب امل�سالح لي�ص باجلديد، بل يعود 

اإىل عهد مبارك. ولكنهم مل يكونوا يوماً بهذا القرب. ففي عهد مبارك، على �سبيل املثال، 

ال�سباط  الذي دعا كبار  ال�سبب  له، وهو  الداخلية كونها مناف�ساً  اإىل وزارة  نظر اجلي�ص 

اإىل الوقوف جانباً عندما انهارت قوات ال�رشطة خالل االأيام االأوىل من االنتفا�سة �سنة 

2011. وباملثل، فاإن بع�ص و�سائل االإعالم اخلا�سة، االأكرث �سعبية، ن�رشت االنتهاكات 

الذي  الع�سكري  النظام  منتقدي  اأ�سد  من  وكانت  مبارك  عهد  يف  ال�رشطة  مار�ستها  التي 

حكم م�رش ملدة 16 �سهراً بعد االإطاحة مببارك. كما وبرزت اأي�ساً انق�سامات داخل مراكز 

http://bit.ly/1U8wLa0 :موقع رو�سيا اليوم، 2015/6/30، انظر  
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القوى مو�سع البحث، مثل اخلالف بني القيادة الع�سكرية املتقادمة يف ال�سن وال�سباط 

2012، عندما  اأغ�سط�ص  اآب/  باإ�سالحه يف  الذي قام مر�سي  االأ�سغر �سناً، ذلك اخلالف 

.
63

طرد كبار قادة اجلي�ص وعنّي ال�سي�سي وزيراً للدفاع

اأ�سار  كما  احلال،  —بطبيعة  متاماً  تتال�َص  مل  النظام  �سفوف  يف  التوترات  لكن 

ذلك  ظهر  وقد  له.  تقرير  يف   Century Foundation القرن”  “موؤ�س�سة  من  حنا  مايكل 

الع�سكريني،  امل�سوؤولني  كبار  اأجراها  التي  للمكاملات  الهاتفية  الت�رشيبات  خالل  من 

واالنتقادات النا�سئة لو�سائل االإعالم �سّد وزارة الداخلية، والكراهية املطلقة للموؤ�س�سة 

�سفيق،  اأحمد  ال�سابق  الرئا�سي  واملر�سح  ال�سابق  اجلوية  القوات  قائد  جتاه  االأمنية 

وكلها اإ�سارات ُتظهر انق�ساماً داخل النخبة احلاكمة. ولكن يف كل حالة وحتى كتابة هذا 

التقرير، تبددت التوترات ب�رشعة، ذلك الأن مكونات النظام املختلفة اأ�سبحت يف النهاية 

 اأكرث توحداً يف هدفها “تدمري جماعة االإخوان امل�سلمني”، من انق�سامها ب�سبب اأي عامل

.
64

اآخر

يتمتع  امل�سلمني،  االإخوان  جتاه  التفكري  اأحادية  على  القائم  النظام  لرتكيز  نتيجة 

الرئي�ص ال�سي�سي مب�ساحة كبرية الإ�سدار املرا�سيم وتعزيز �سالحياته القانونية من تلك 

التي متتع بها مر�سي يف اأي وقت م�سى. ففي 2015/7/11، اأ�سدر ال�سي�سي قانوناً جديداً 

وقد  م�رش.  يف  االأربع  امل�ستقلة  امل�رشية  الرقابة  وكاالت  م�سوؤويل  عزل  يف  احلق  ينحه 

جاء يف م�سمون القرار بالقانون رقم 89 ل�سنة 2015، اأنه “يجوز للرئي�ص اإعفاء روؤ�ساء 

يكن  التي  احلاالت  حدد  القرار  اأن  اإال  الرقابية”،  واالأجهزة  امل�ستقلة  الهيئات  واأع�ساء 

اأمن الدولة  “اإذا قامت ب�ساأنه دالئل جدية على ما ي�ص  فيها االإعفاء. ومن تلك احلاالت 

و�سالمتها”، اأو “اإذا فقد الثقة واالعتبار”، اأو “اإذا اأخل بواجبات وظيفته، مبا من �ساأنه 

االإ�رشار بامل�سالح العليا للبالد، اأو اأحد االأ�سخا�ص االعتبارية العامة”، اأو “اإذا فقد اأحد 

اأن  ال�سحية”. وعّد حقوقيون  االأ�سباب  ي�سغله لغري  الذي  للمن�سب  ال�سالحية  �رشوط 

القرار يتعار�ص مع املادة 216 من الد�ستور امل�رشي، التي متنح روؤ�ساء االأجهزة الرقابية 

.
ح�سانة من االإعفاء “اإال يف احلاالت املحددة بالقانون”65
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ح�رش  اإىل  اأغلبها  يف  اأدت  والتي  ال�سي�سي  اتخذها  التي  القرارات  من  الرغم  على 

اأثارت  اأن مناورات ال�سي�سي متت يف ظّل انعدام الأي معار�سة، فيما  اإال  ال�سلطات بيده، 

قرارات مر�سي التي تناولت مو�سوع ال�سلطات احتجاجات ا�ستُغلت الإنهاء حكمه وتنفيذ 

االنقالب عليه.

ويف اأغلب االأحوال ما يزال عزم النظام على مكافحة االإخوان عامالً �سيا�سياً رابحاً، 

من  العديد  يزال  ما  الداخلي،  ال�سعيد  فعلى  الوقت.  لبع�ص  كذلك  يبقى  اأن  املرجح  ومن 

عدم  اإىل  نظراً  لال�ستقرار،  مزعزعة  قوة  باعتبارها  “اجلماعة”  اإىل  ينظرون  امل�رشيني 

واتهامات  ال�سلطة  يف  مر�سي  اأم�ساه  الذي  امل�سطرب  العام  من  الكبري  ال�سيا�سي  اليقني 

االإخوان امل�سلمني بالوقوف وراء الهجمات التي وقعت على البنية التحتية. وقد ال يكون 

العامل  الداخلي  نظامه  متا�سك  يرون  لكنهم  لل�سي�سي،  متحم�سني  امل�رشيون  هوؤالء 

الوحيد الذي ينع البالد من االنزالق اإىل فو�سى انعدام احلكم واال�ستقرار التي تعي�سها 

 .
66

دول العراق وليبيا و�سورية

ومع ذلك، اجلدير بالذكر اأن �سيا�سة النخبة التي يقوم عليها ا�ستقرار النظام غالباً ما 

تكون مبهمة. فعدد قليل من املراقبني اخلارجيني، اإن ُوجدوا، كانوا على علم باالنق�سامات 

يف  للدفاع  وزيراً  ال�سي�سي  تعيني  خالل  من  ذروتها  بلغت  التي  امل�رشي  اجلي�ص  داخل 

اإذا كانت تظهر  التاأكيد عما  اأن يعرف على وجه  اأحد ي�ستطيع  2012، وال  اأغ�سط�ص  اآب/ 

انق�سامات م�سابهة حتت ال�سطح قد تغرّي قواعد اللعبة. بيد اأن اأحداً ال يفهم هذه املخاطر 

اأف�سل من املوؤ�س�سات وامل�سالح املكونة للنظام. ومبا اأنهم جميعاً يخ�سون من قيام جولة 

يف  �سي�ستمرون  االأرجح  على  فاإنهم  موتهم،  يعني  مما  النظام،  تغيري  عن  ت�سفر  اأخرى 

الرتكيز على حملة مكافحة االإخوان التي توحدهم، بدالً من ال�سماح للخالفات الداخلية 

بالت�ساعد اإىل حّد كبري. وبعبارة اأخرى، يكن احلفاظ على الو�سع القائم يف م�رش، ولكن 

.
67

اإذا ما انهار فجاأة، ف�سيكون عبارة عن حمام من الدم

ال�سطور،  هذه  كتابة  حتى  االنقالب  منذ  املا�سية،  الفرتة  ُتظهر  نف�سه،  الوقت  ويف 

باأن  اعتقاد  هناك  كان  اإذا  خ�سو�ساً  العام،  الراأي  فيها  يتحول  اأن  يكن  التي  ال�رشعة 

احلكومة غري فعالة يف معاجلة امل�ساكل االقت�سادية واالجتماعية واالأمنية وال�سيا�سية يف 

اأريك تراجر، مرجع �سابق.  
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البالد. وقد اعرتف ال�سي�سي نف�سه بوجود هذه التحديات، واأنه �سيحتاج اإىل التعامل مع 

البريوقراطية املعقدة من اأجل حّل امل�ساكل االأكرث اإحلاحاً.

وُت�سكل االأعباء االقت�سادية واالجتماعية الطاحنة يف م�رش ال�ساغل االأكب، لكن هناك 

عامالً اآخراً يكن اأن يثري �سخطاً �سعبياً �سّد حكومة بقيادة ال�سي�سي وهو الغ�سب من 

االإ�سالميني  غري  املنتقدين  �سّد  �سيما  ال  ال�سيا�سيني،  اخل�سوم  �سّد  القمعية  االإجراءات 

م�ستعدون  امل�رشيني  معظم  اأن  يبدو  الراهن،  الوقت  ويف  العنف.  ي�ستخدمون  ال  الذين 

االأ�رشار  بقبول  منهم  ر�ساً  يف  امل�ساألة،  هذه  حول  وا�سعة  م�ساحة  احلكومة  الإعطاء 

جماعة  �سّد  ن�سالهم  يف  املدين  واملجتمع  الديوقراطية  دعاة  منها  يعاين  التي  اجلانبية 

االإخوان واملتعاطفني معها. بيد اأن هناك عتبة غري وا�سحة املعامل اإذا مّت جتاوزها فاإنها 

االآن  حتى  ال�سي�سي  بذلها  التي  للجهود  ونظراً  ال�سعبي.  االحرتام  موازين  تقلب  قد 

ملواءمة عمليات وزارة الداخلية واجلي�ص، فمن املرجح اأن يتحمل العبء االأكب من هذه 

.
68

االنتقادات

3. نهج امل�شاحلة:

على الرغم من اال�ستقطاب املجتمعي احلاد وغري امل�سبوق يف تاريخ م�رش احلديث، 

الفتاح  اأو تعاٍف اقت�سادي، فاإن عبد  اأّي حماوالت لفر�ص ا�ستقرار �سيا�سي  ُيَهدِّد  الذي 

يف  امل�ساحلة.  عن  ال�رشيح  احلديث  يتجنَّب  ال�سطور،  هذه  كتابة  حتى  زال  ما  ال�سي�سي 

الثورية  والقوى  االإخوان  مع  �سكلية  مل�ساحلة  �سمني  ر  ت�سوُّ ا�ست�سفاف  يكن  املقابل 

النظام  الواقع، واالنخراط يف  القبول باالأمر  من خالل خطاباته واملحيطني به؛ تتمثَّل يف 

القائم وفق امل�ساحة املحددة �سلفاً لكل ف�سيل، مع اإمكانية ت�سوية ق�سايا العدالة لل�سهداء 

عدم  �سمان  عن  ناهيك  القتل؛  عن  امل�سوؤولني  ملحا�سبة  التطرُّق  دون  مالية،  بت�سوياتٍ 

.
69

تكرار هكذا ممار�سات يف امل�ستقبل

ح �سلبياً؛ حيث اأكد يف  كان تطرُّق ال�سي�سي للم�ساحلة يف حواراته االإعالمية بعد الرت�سُّ

اأول مقابلة تلفزيونية له منذ االنقالب، “عدم وجود ما ي�سمى بجماعة االإخوان امل�سلمني 

عادل العدوي، تداعيات رئا�سة ال�سي�سي، معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق االأدنى، 2014/2/28، انظر:  
68
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. وفيما اأ�سار اإىل اأن امل�رشيني يرف�سون امل�ساحلة مع االإخوان، قال 
يف فرتة رئا�سته”70

بيقولوا  “دلوقتي  امل�رشيني  اأن  وراأى  باملن�سب،  فاز  اإذا  الناخبني  اإرادة  عن  �سيعّب  اإنه 

، وقال: “ال ي�سلح بقاء وجود جماعة بهذا الفكر 
ال )للم�ساحلة مع جماعة االإخوان(”71

بالغة للم�رشيني  اإ�ساءة  االإخوان  اأ�سدروا حكمهم عليها، فما فعله  جمدداً. وامل�رشيون 

.
لي�ص فقط خالل الثمانية اأ�سهر”72

“ال تهاون وال مهادنة  اأن  ال�سي�سي على  اأكد  الرئا�سة،  له بعد توليه  اأول خطاب  ويف 

والت�سامح  الت�سالح  على  يقوم  جديد  عهد  اإىل  “اأتطلع  وقال:  العنف”،  اإىل  يلجاأ  من  مع 

)...( با�ستثناء من اأجرموا يف حّق ال�سعب واتخذوا من العنف منهجاً”، يف اإ�سارة وا�سحة 

اأراقوا دماء االأبرياء  “اأقولها وا�سحة جلية، من  اإىل جماعة االإخوان امل�سلمني: واأ�ساف 

.
وقتلوا املخل�سني من اأبناء م�رش ال مكان لهم يف هذه امل�سرية”73

الثورة؛  �سّد  املعركة  يف  لالنت�سار  النظام  ر  ت�سوُّ مع  متاماً  مت�سق  اخلطاب  هذا 

ُيَظنُّ  نتائجه،  النظر عن  القمع لفرتة ما، وبغ�ص  ا�ستمَر  لو  الواقع، حتى  االأمر  فبفر�ص 

الرغم من هذا كله، فقد  لل�سلطة اجلديدة، وين�ساع ملطالبها؛ على  اأن اجلميع �سيخ�سع 

ت�ساعد تداعيات انخفا�ص امل�ساركة يف االنتخابات على دفع النظام لتقدمي تنازالت؛ تتمثَّل 

للقبول  ودفعهم  االإخوان  لعزل  ال�سباب؛  احتواء  وحماولة  االأمنية،  القب�سة  تخفيف  يف 

.
74

بخريطة الطريق، اأو االجنرار للعنف

حّق  يف  والقمع  االإق�ساء  �سيا�سة  ال�سي�سي  عهد  يف  النظام  انتهاج  من  الرغم  على 

خ�سومه ومعار�سيه، خ�سو�ساً جماعة االإخوان امل�سلمني، وا�ستمرار رفعه �سعار “ال 

ا�ستمرت يف  االإخوان  راأ�سها  ال�سيا�سية وعلى  املعار�سة  اأن  اإال  االإخوان”،  م�ساحلة مع 

ممار�سة ال�سغط املت�ساعد على النظام، من خالل ال�سارع، يف ظّل عدم قدرة النظام على 

الوفاء بالتزاماته جتاه ال�سعب؛ فاالأو�ساع االقت�سادية، واالأمنية، وال�سيا�سية، ازدادت 

�سوءاً يوماً بعد يوم. 

ال�سي�سي: ال مكان لـ“االإخوان” يف عهدي و�سباحي يريد “جي�ساً يحمي وال يحكم”، �سحيفة اليوم، الريا�ص،   
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املتغريات  بع�ص  انعك�ست  بل  فح�سب،  املحلية  الدائرة  على  الرتدي  حالة  تقت�رش  مل 

واالأحداث االإقليمية والدولية على واقع النظام امل�رشي، فزادته تعقيداً واإرباكاً؛ ففي مطلع 

اأركان احلكم يف  ال�سعودية جتاه  ال�سيا�سة اخلارجية  اأن هناك تبدالً يف  2015 ظهر  �سنة 

 م�رش؛ بعد وفاة العاهل ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز، وت�سلم امللك �سلمان بن عبد العزيز

مقاليد احلكم هناك، وبدا اأن هناك �سيا�سة براجماتية تتبعها اململكة جتاه امللفات ال�ساخنة 

يف املنطقة، خ�سو�ساً بعد دخول االأو�ساع يف اليمن يف منعطف خطري، وتاأزم الو�سع يف 

كل من �سورية وليبيا، وحيث ال يخفى على اأحد احل�سور الذي تتمتع به جماعة االإخوان 

امل�سلمني يف كل من اليمن، و�سورية، وليبيا.

ويف هذا ال�سياق ت�سري معلومات �سبق واأن �رشبتها بع�ص الدوائر ال�سيا�سية املقربة 

اإىل لقاء عقده م�سوؤولون �سعوديون نافذون يف ت�رشين الثاين/  ال�سعودية يف لبنان،  من 

نوفمب 2014، مع املعار�ص الليبايل اأين نور، حيث بررت اللقاء معه حينها باأنه مقرب 

من جماعة االإخوان، وكان من �سمن اإدارة الرئي�ص ال�سابق حممد مر�سي، وهذه اللقاءات 

.
75

متت بناء على طلب نور

،David Hearst وما اأكد �سحة املعلومات الكاتب وال�سحفي البيطاين ديفيد هري�ست 

عنوان  وحمل   ،Huffington Post بو�ست  هافينغتون  موقع  على  ُن�رِش  له  مقال  يف 

“انقالب ناعم داخل الق�رش ال�سعودي”، قال فيه “اإن هذا اللقاء �سعى له كبار م�ست�ساري 
ويل العهد —وقتها— �سلمان بن عبد العزيز، واأن هذا اللقاء �سمن حماولتني رئي�سيتني 

من جانب م�سوؤولني �سعوديني لالت�سال، واإقامة روابط برموز يف املعار�سة امل�رشية، 

�سياق  يف  ال�سابقة  املعلومة  على  هري�ست  واأكد  االإخوان”.  مع  م�ساحلة  مبادرة  لبحث 

اأن  وراأى  املنطقة،  ق�سايا  من  عدد  جتاه  ال�سعودي  املوقف  تبدل  ل�سيناريوهات  تطرقه 

مبادرة  يف  ُتفكر  اجلديدة،  ال�سعودية  املنظومة  اأن  على  مهم  موؤ�رش  الذكر،  �سابق  اللقاء 

راأ�سها  وعلى  اململكة  تهدد  التي  االأخطار  ملواجهة  امل�سلمني،  االإخوان  مع  م�ساحلة 

على فيها  احلوثيني  �سيطر  التي  اليمن،  اخللفية،  باحتها  يف  االإيراين  النفوذ   تعاظم 

.
76

احلكم

David Hearst, “A Saudi Palace Coup,” site of Huffington Post, 25/3/2015,  
75

 http://www.huffingtonpost.com/david-hearst/a-saudi-palace-coup_b_6531246.html

Ibid.  
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يبدو اأن اإرها�سات مرحلة جديدة من العالقة بني النظام واالإخوان، مدفوعة ب�سغوط 

اإقليمية وحملية، بداأت تت�سكل يف اأواخر �سنة 2015، لكن يف وترية بطيئة وب�سورة غري 

وا�سحة املعامل، اإال اأن ما يكن اأي ُيقراأ يف ثنايا ت�رشيحات ال�سي�سي يف تلك الفرتة، اأعطى 

اأي  يكن  ال�سياق  هذا  ففي  االإخوان،  جتاه  النظام  موقف  يف  ما  تغرياً  هناك  اأن  انطباعاً 

ُيو�سع ت�رشيح ال�سي�سي لهيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي( BBC رداً على �سوؤال: 

هل ممكن جلماعة االإخوان امل�سلمني اأن تلعب دوراً مرة اأخرى يف م�ستقبل م�رش؟ حيث 

اأجاب: “اإن االإخوان امل�سلمني جزء من م�رش، وال�سعب امل�رشي يجب اأن يقرر اأي دور 

يكن اأن يلعبوه يف امل�ستقبل”، واأكد ال�سي�سي اأن املئات من الذين حكم عليهم باالإعدام يف 

الق�سايا املتعلقة باالإطاحة مبر�سي لن تنفذ فيهم االأحكام، اإما لكونهم حوكموا غيابياً اأو 

.
77

الأنهم �سي�ستاأنفون االأحكام

لنظام  االإعالمي  الرتويج  �سياق  يف  جاءت  قد  الت�رشيحات  هذه  اإن  القول  املمكن  من 

ال�سي�سي كنظام ت�ساحلي من اأجل ت�سويقه اأوروبياً ودفع املجتمع الدويل على االنفتاح 

عليه، على الرغم من ذلك، طرحت هذه الت�رشيحات العديد من االأ�سئلة منها؛ هل النظام 

ق�ست  اأن  بعد  خ�سو�ساً  االإخوان؟  مع  امل�ساحلة  نحو  ويتجه  موقفه  غرّي  امل�رشي 

االإخوان؛  جماعة  من  قيادات  طعون  بقبول   ،2015/11/8 يف  بالقاهرة،  النق�ص  حمكمة 

حيث حكمت باإلغاء اأحكام املوؤبد ال�سادرة �سّدهم يف الق�سية املعروفة اإعالمياً بـ“اأحداث 

ق�ست  كما   .
78

جديدة دائرة  اأمام  حماكمتهم  باإعادة  املحكمة  واأمرت  االأعظم”،  البحر 

حمكمة النق�ص، يف 2015/12/3، بقبول الطعون املقدمة من قيادات االإخوان على االأحكام 

“غرفة عمليات رابعة”، وقررت  ال�سادرة �سّدهم باالإعدام واملوؤبد، التهامهم يف ق�سية 

.
79

اإعادة حماكمة املتهمني وبينهم مر�سد اجلماعة حممد بديع

من املبكر القول اإن قطار امل�ساحلة الوطنية يف م�رش قد بداأ باالنطالق، يف ظّل ا�ستمرار 

بيان  ُيقراأ  اأن  ُيكن  ال�سياق  هذا  ويف  يوليو،   3 انقالب  اأعقبت  التي  والظروف  االأو�ساع 

جماعة االإخوان امل�سلمني يف م�رش، الذي ن�رشته يف 2015/11/9، على ال�سفحة الر�سمية 

الرئي�ص امل�رشي يدافع عن القوانني االأمنية امل�سددة املطبقة يف بالده، بي بي �سي، 2012/11/4، انظر:  
77

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/11/151104_egypt_sisi_defends_security_laws

http://bit.ly/1U4x3St :قبول طعن قيادات يف االإخوان على حكم املوؤبد، رو�سيا اليوم، 2015/11/8، انظر  
78

م�رش: حمكمة النق�ص تقبل طعون مر�سد االإخوان وقيادات باجلماعة على اأحكام باالإعدام �سنقاً، �سي اأن اأن،   
79

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/12/03/egypt-muslim-brotherhood-badie :2015/12/3، انظر
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ال�سي�سي  الفتاح  عبد  نظام  “اإن  فيه:  قالت   ،Facebook بوك  في�ص  موقع  على  للجماعة 

اأياً كان ما ُيدبر  الواقع و�ستثبُت على مواقفها  اأن ي�ستمر، واإنها ترقب تغريات  ال يكن 

حالياً داخلياً وخارجياً”. وبح�سب البيان، فاإنها “تتابع بكل دقة التطورات احلا�سلة على 

.
ال�ساحة امل�رشية وترُقب تغريات الواقع وت�ساعداته”80

اإدارة  “ف�سالً ذريعاً للنظام االنقالبي املجرم يف  اأن هناك  واأكدت اجلماعة، يف البيان، 

امللفات االأمنية واخلارجية واالقت�سادية”، م�سددة على اأن “كل هذا الف�سل ال يكن معه 

ا�ستمرار هذه ال�سلطة املجرمة”، وو�سفت نظام ال�سي�سي باله�ص. واتهم البيان ال�سلطة 

ال�سلع  اأ�سعار  يف  الفاح�ص  “االرتفاع  عن  وامل�سوؤولية  الوطن”،  وبيع  بـ“اخليانة  احلالية 

واخلدمات الرئي�سية وحماربة الب�سطاء، اأ�سف اإليها جرية بيع �سيناء لل�سهاينة وقتل 

اجلوية،  التغريات  ومواجهة  املطارات،  حماية  يف  ذريع  بف�سل  وا�ستكملوه  االأبرياء، 

تعوي�ص  اأو  رعاية  دون  �ساكنيها  وت�رشيد  باأكملها  قرى  وتدمري  غرق  عليه  ترتب  مما 

 .
منا�سب”81

يبدو اأن جماعة االإخوان ما زالت تراهن حتى كتابة هذه ال�سطور، على عامل الوقت 

يف �رشاعها مع قادة االنقالب، فاجلماعة قد ترى اأن النظام غارق يف اأزمات عديدة؛ فعلى 

اجلنيه  �سعر  وتراجع  والبطالة  الركود  من  تعاين  البالد  زالت  ما  االقت�سادي؛  ال�سعيد 

امل�رشي اأمام الدوالر، حيث قارب �سعر الدوالر اأن ي�سل اإىل ع�رشة جنيهات، يف ظّل غياب 

ا�سرتاتيجية وا�سحة للخروج من هذه االأزمة، ولوال امل�ساعدات التي ُتقدم من بع�ص دول 

اخلليج العربي بني احلني واالآخر لكانت البالد اأمام و�سع كارثي.

نتج  والتي   ،2015 �سنة  اأواخر  يف  اأقيمت  التي  البملانية  فاالنتخابات  �سيا�سياً،  اأما 

اأحزاب  عنها برملان مواٍل لل�سلطة مع ح�سور قوي لرموز عهد مبارك فيه، ومع غياب 

املعار�سة الفاعلة يف مقدمتها االإخوان، اأدخل البالد يف نفق �سيا�سي مظلم، من ال�سعب 

اخلروج منه يف حال بقاء هذه املعطيات. من الوا�سح اأن النظام مل يكتِف بال�سيطرة على 

البملان وحتجيم املعار�سة، بل بلغ به احلد اإىل �سّن قوانني مف�سلة على مقا�سه؛ وهو ما 

املركزي  2016/3/28 ه�سام جنينة رئي�ص اجلهاز  ال�سي�سي يف  اأقال  ح�سل متاماً عندما 

للمحا�سبات، على خلفية ت�رشيح �سابق جلنينة قال فيه اإن كلفة الف�ساد خالل ال�سنوات 

http://www.alquds.co.uk/?p=432708 :سحفية القد�س العربي، لندن، 2015/11/10، انظر�  
80

املرجع نف�شه.  
81
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الثالث املا�سية و�سلت اإىل 600 مليار جنيه )نحو 70 مليار دوالر(، وذلك بعد اأن وافق 

يف  اأ�سدره  قد  ال�سي�سي  كان  قانون  على   ،2016 يناير  الثاين/  كانون  يف  النواب  جمل�ص 

متوز/ يوليو 2015، يجيز اإعفاء روؤ�ساء واأع�ساء الهيئات امل�ستقلة واالأجهزة الرقابية من 

.
82

منا�سبهم، مما عّده مراقبون متهيداً للتخل�ص من جنينة

اأما اأمنياً، فالف�سل االأمني ما زال ي�سود املوقف يف البالد، خ�سو�ساً بعد حادثة خطف 

طائرة م�رشية من قبل راكب م�رشي اأجبها على التوجه نحو مطار الرنكا يف قب�ص 

االأمن وال�سالمة يف  اإجراءات  االأ�سئلة على م�رشاعيه ب�ساأن  ؛ فتح باب 
832016/3/29 يف 

املطارات امل�رشية واخلروقات االأمنية، خ�سو�ساً اأن هذه احلادثة جاءت عقب اأ�سهر من 

�سقوط طائرة رو�سية فوق �سبه جزيرة �سيناء، وتعهد ال�سلطات امل�رشية بت�سديد اأمن 

 Julio Regina ريجينا  جوليو  االإيطايل  ال�سائح  قتل  حادث  تداعيات  اأن  كما  مطاراتها. 

�سعف  اأدى  وقد  بقوة؛  حا�رشة  زالت  ما   ،2016 فباير  �سباط/  يف  وتعذيبه  خطفه  بعد 

رواية االأجهزة االأمنية امل�رشية حول حيثيات ودوافع هذا احلادث، اإىل رف�سها من قبل 

احلكومة االإيطالية، بل والتهديد باإجراءات �سارمة جتاه م�رش يف حال عدم الك�سف عن 

االأجهزة  �سباط  اأحد  تورط  عن  اإ�سارات  وجود  مع  احلادث،  لهذا  احلقيقية  املالب�سات 

قامت  اأخرى  اأمنية  حوادث  اإىل  باالإ�سافة  احلادث  هذا  ك�سف  وقد   .
84

امل�رشية االأمنية 

القمع  واأ�ساليب  البالد  يف  االأمني  الفلتان  عودة  مدى  حقائقها،  بحرف  االأمنية  االأجهزة 

وطم�ص احلقائق التي كانت متار�سه ال�سلطة قبل ثورة 25 يناير. 

يف ظّل ما تقدم، فاإن احلديث عن امل�ساحلة يتوقَّف على حتديد امل�سوؤولية عن االنتهاكات 

اجل�سيمة حلقوق االإن�سان يف عهدي ال�سي�سي ومن�سور، وهو ما يعني اإدانة النظام احلايل 

ي؛  واملطالبة مبحا�سبته، وهو ما يتجنَّبه النظام بكل قوة؛ حيث يعني ذلك �سقوطه املدوِّ

ما  وهو  ال�سابقة،  االنتهاكات  تكرار  عدم  �سمانات  �سيت�سمَّن  امل�ساحلة  عن  حديث  اأيُّ 

ل  يعني فتح باب احلديث عن اإ�سالح االأجهزة االأمنية مبا فيها ال�رشطة الع�سكرية، وتدخُّ

ة املميتة؛ وهو ما �سيمتدُّ اإىل فتح باب احلديث عن  القوات امل�سلحة يف قمع املتظاهرين بالقوَّ

http://bit.ly/1UkaA1P :اجلزيرة.نت، 2016/3/28، انظر  
82

http://bit.ly/1VR72od :اجلزيرة.نت، 2016/3/29، انظر  
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http://bit.ly/1PNR1yS :موقع عربي 21، 2016/3/30، انظر  
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http://bit.ly/1U4wDLJ :وانظر اأي�ساً: امل�رشيون، 2016/3/30، انظر
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�سيطرة املدنيني على االأجهزة االأمنية، واملحا�سبة على ما ارُتكب من جرائم؛ هذه الق�سايا 

كها  اإىل تفكُّ تعني خ�سارة الدولة العميقة لكل مزاياها؛ بل وتعرُّ�سها للتعرية التي تقود 

باجتاه  ال�سيا�سي  النظام  �سياغة  اإعادة  يعني  امل�ساحلة  عن  حديث  اأّي  اأخرياً؛  ال�رشيع. 

ما  وهو  واقت�سادياً،  واجتماعياً  جيلياً  �سة  املهمَّ للطبقات  وانفتاحاً  ا�ستيعاباً  اأكرث  نظام 

يعني فقدان الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة بكل حتالفاتها االجتماعية واالقت�سادية ملزاياها 

.
85

احل�رشية

اأنه  ُي�رِشُّ على  ال�سي�سي يتجاهل اال�ستقطاب؛ بل  االأ�سباب وغريها ما زال  لكل هذه 

الذي قد  ال�سعب؛  اأهلها” بتفوي�ص من  اإىل  “واأعاد م�رش  االأهلية،  اأنقذ م�رش من احلرب 

ال ُتتاح له فر�سة اأخرى ملراجعة هذا التفوي�ص اأو �سحبه، اإال اأنه لن ي�ستطيع اال�ستمرار 

واالأمنية  االقت�سادية  احلالة  تدهور  ُيعفيه  لن  حيث  طويلة؛  لفرتة  امل�ساحلة  جتاهل  يف 

وال�سيا�سية من ال�سعي اإىل اإيجاد نوع من احللِّ ال�سيا�سي، حتى لو �سكلياً.

ال�سلطة  ال�سيا�سية جتاه  الأحزاب والقوى   ثالثًا: �سلوك 

                يف عهدي مر�سي وال�سي�سي:

1. املوقف من التعديالت الد�شتورية: 

اعتمد الرئي�ص مر�سي عند بداية حكمه على ا�سرتاتيجية تتلخ�ص يف م�سارين، امل�سار 

االأول حماولة ا�ستمالة املوؤ�س�سة الع�سكرية التي كانت وما زالت مت�سك بتالبيب احلكم يف 

م�رش، وتبنيه �سيا�سة عدم ال�سدام املبا�رش معها؛ من اأجل ك�سب املزيد من الوقت لتثبيت 

والق�سائي  واالإداري  ال�سيا�سي  االإ�سالح  اأجل  من  االأكب  اجلهد  وتفريغ  حكمه  اأركان 

للنظام. 

اجلي�ص  �سّد  هجوم  وقوع  اأعقاب  يف  منا�سباً  الوقت  مر�سي  وجد  ال�سياق،  هذا  ويف 

املجل�ص  اأ�سدره  الذي   2012/6/18 اإعالن  فاألغى   ،2012/8/5 يف  �سيناء  يف  امل�رشي 

كاملة  والت�رشيعية  التنفيذية  ال�سلطة  مر�سي  اأ�سند  االإعالن  هذا  ومبقت�سى  الع�سكري، 

من  عنان  �سامي  امل�رشي  اجلي�ص  اأركان  ورئي�ص  طنطاوي  باإعفاء  قام  كما  لنف�سه. 

الفتاح  عبد  طنطاوي،  قبل  من  املدعوم  الع�سكرية  املخابرات  مدير  وعنّي  من�سبيهما، 

عماد الدين �ساهني، مرجع �سابق.  
85
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ال�سي�سي، وزيراً للدفاع. ويف الوقت نف�سه، مّت اإحالة ما يقرب من �سبعني لواًء اإىل التقاعد 

.
86

االإجباري، وجلب جيالً جديداً من القادة الع�سكريني لكي يحلوا حملهم

ال�سيا�سية  احلياة  على  م�سبوقة  غري  مدنية  �سيطرة  مر�سي  حترك  مثّل  حني  ويف 

حافظ  فقد  الداخلية.  �سوؤونه  يخ�ص  فيما  كبرية  با�ستقاللية  اجلي�ص  احتفظ  امل�رشية، 

للجي�ص،  الوا�سعة  االقت�سادية  امل�سالح  على   ،2012 دي�سمب  االأول/  كانون  د�ستور 

الدفاع  وزراء  تعيني  و�سمن  الع�سكرية،  املحاكم  اأمام  املدنيني  حماكمة  من  مّكنه  مما 

امل�ستقبليني من داخل �سلك ال�سباط. كما تو�سعت �سالحيات اجلرناالت ب�سكل اأكب يف 

كانون الثاين/ يناير 2013، عندما ا�ستجاب مر�سي لالحتجاجات باإعالنه حالة الطوارئ 

يف املدن الكبى الثالث على قناة ال�سوي�ص، حيث ا�ستفاد اجلي�ص من هذه الفر�سة لتويل 

.
87

ال�سيطرة االإدارية على ال�سوي�ص وبور�سعيد واالإ�سماعيلية

والقوى  املعار�سة  ال�سيا�سية  االأحزاب  نحو  مر�سي  توجه  فكان  الثاين،  امل�سار  اأما 

ال�سبابية التي �ساركت يف ثورة 25 يناير، من اأجل اإيجاد اأر�سية وطنية م�سرتكة قادرة 

على و�سع خطة ا�ستنها�ص وطنية �ساملة توؤ�س�ص لقيام نظام حكم ديوقراطي حقيقي 

الب�رشية  التنمية  �ُسلّم  على  م�رش  وي�سع  يناير،   25 ثورة  واأهداف  طموحات  يلبي 

واالقت�سادية وال�سيا�سية لتحقيق دولة الرفاه وال�سيادة واحلكم الر�سيد.

يف  للبالد  رئي�ساً  انتخابه  ُبعيد  رئا�سته  مر�سي  حممد  د�سن  ذلك،  اأجل  من 

2012/6/24، بعقده اجتماعاً مع االأحزاب امل�رشية يف 2012/6/28، حيث اأكد مر�سي اأنه 

 مل يعد يف قامو�ص العمل ال�سيا�سي يف م�رش مكاناً للت�سادم اأو التخوين، مطالباً بحذف

هذه امل�سطلحات من القامو�ص ال�سيا�سي حيث مل يعد لهما مكان يف م�رش خالل املرحلة 

املقبلة. كما �سدد على اأهمية ت�سافر القوى الوطنية واإتاحة حرية الراأي للجميع، واأن تبداأ 

املمار�سة ال�سيا�سية من القاعدة ال�سعبية والتواجد بني اجلماهري وااللتزام معها. وقال 

“اإنه بالرغم من ق�رش عمر التجربة الديقراطية الوليدة يف اجلمهورية الثانية يف م�رش.. 
لتحقيق  املواطنني  كل  جهود  وتوحد  ت�سافر  اإىل  ودعا  �رشيعاً”،  وتنمو  تتطور  اأنها  اإال 

.
88

م�رشوع النه�سة يف م�رش

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
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القد�س العربي، 2012/6/28، انظر:  
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ال�سهداء  واأ�رش  املختلفة  الكني�سة  وطوائف  االأزهر  عن  ممثلني  مر�سي  التقى  كما 

وم�سابي الثورة وممثلني عن القوى ال�سبابية والثورية والوطنية. 

الرئي�ص  “اأن  مر�سي  حممد  الرئي�ص  با�سم  االإعالمي  املتحدث  علي  يا�رش  و�رشح 

املنتخب دعا خالل احلوار الذي دار مع روؤ�ساء االأحزاب اإىل دعم وثيقة االأزهر ال�رشيف 

ال�سلطات  م�سدر  هي  االأمة  اأن  مر�سي  واأكد  حديثة”.  مدنية  دولة  اإقامة  اإىل  تدعو  التي 

عنق  من  اخلروج  �رشعة  مر�سي  وتوقع  واحلكم.  ال�سلطة  تداول  مبداأ  اأهمية  وعلى 

 الزجاجة الذي طال، منوهاً اإىل اأنه �سيعمل على اأن يكون اللقاء مع االأحزاب ب�سكل دوري

.
89

منتظم

حكم  من  العك�ص  على  مر�سي،  �سيا�سات  لتحقيق  م�ساعدة  الداخلية  البيئة  تكن  مل 

ال�سي�سي، فاجلي�ص واملوؤ�س�سات االأمنية واأقطاب الدولة العميقة عمدوا اإىل اإيجاد بيئة غري 

متعاونة بل معرقلة داخل موؤ�س�سات الدولة الع�سكرية واالأمنية واالإدارية واالقت�سادي 

واالإعالمية والق�سائية، اإ�سافة اإىل التاأثري اجللي داخل املوؤ�س�سات اخلا�سة بكل اأ�سكالها 

البيئة  هذه  يف  املعار�سة  ال�سيا�سية  والقوى  االأحزاب  ووجدت  الدولة.  نطاق  خارج 

ال�سيا�سية الداخلية ف�سالً عن البيئتني االإقليمية والدولية، فر�سة �سانحة لتحقيق اأهدافها 

يف اإف�سال حكم مر�سي و�سوالً اإىل الدعم وامل�ساركة يف االنقالب عليه. 

من  كل  مع  و�سلوكها  االأحزاب  هذه  تعامل  �سيا�سة  يف  الوا�سح  االختالف  نرى  هنا 

الرئي�ص االأ�سبق حممد مر�سي والرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي، ففي الوقت الذي عار�ست 

فيه الرئي�ص حممد مر�سي يف عدة مواقف وقرارات، جندها ت�ساند بقوة قرارات الرئي�ص 

القوية  الوقفة  خالل  من  بو�سوح  ذلك  وظهر  نف�سها،  والقرارات  املواقف  يف  ال�سي�سي 

�سّد مر�سي حينما اأ�سدر االإعالن الد�ستوري يف نهايات 2012، فيما غ�ست طرفها عن 

الع�سكر  ال�سي�سي، والتي كر�ست �سيطرته و�سيطرة  التي �سنها  الت�رشيعات  العديد من 

تعامله  يف  ملر�سي  املعار�ص  وقفة  االأحزاب  وقفت  كما  الديوقراطية،  احلالة  وتراجع 

من  بالرغم  االأزمة،  مع  التعامل  يف  ال�سي�سي  بحكمة  اأ�سادت  فيما  النه�سة  �سّد  اأزمة  مع 

اأن ال�سي�سي مل يكن اأكرث وطنية اأو ت�سدداً من مر�سي. كما طالبت االأحزاب بتواجدها يف 

 حكومة ه�سام قنديل بينما مل يكن لها متثيل يف اأّي حكومة �سكلها ال�سي�سي حتى كتابة

هذه ال�سطور.

املرجع نف�شه.  
89
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ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ص  اأ�سدر  عندما  �ساكناً  واالأحزاب  القوى  هذه  حترك  مل 

العديد من الت�رشيعات التي قيَّد من خاللها احلريات وو�سع العديد من ال�سلطات االإدارية 

ما  �ستار  حتت  البملان  غياب  يف  الت�رشيع  �سلطة  فتوىل  يده؛  يف  والت�رشيعية  والتنفيذية 

يحق له من �سالحيات يف احلاالت اال�ستثنائية. وكانت اأبرز القوانني والت�رشيعات التي 

2014، والذي قل�ص  ال�سادر يف حزيران/ يونيو  ال�سي�سي، قانون االنتخابات  اأ�سدرها 

كما راأينا فيما تقدم من �سطور، فر�ص االأحزاب الليبالية التي ن�ساأت بعد الثورة، وحيث 

اإن نظام الت�سويت اجلديد ف�سح املجال للنخب القدية للعودة من جديد، كما �سدر قانون 

اجلامعات يف حزيران/ يونيو 2014، الذي منحه �سلطة تعيني وف�سل روؤ�ساء اجلامعات، 

و�سمح له، على غرار مبارك، بال�سيطرة على اجلامعات. باالإ�سافة اإىل قانون اجلمعيات 

2014، الذي فر�ص مزيداً من القيود على اجلمعيات  اأيلول/ �سبتمب  االأهلية ال�سادر يف 

ن اأحكاماً بال�سجن مدى احلياة حال تلقي اأموال من جهات اأجنبية بهدف  االأهلية، وت�سمَّ

ومنظمات  االأهلية  اجلمعيات  حفيظة  القانون  اأثار  وقد  الوطنية”،  بامل�سالح  “االإ�رشار 
املجتمع املدين، التي تعتمد يف متويلها على م�سادر التمويل اخلارجي.

النقي�ص من ذلك، وجدت هذه االأحزاب والقوى يف قرارات مر�سي واإ�سداراته  على 

الد�ستورية فر�سة لتدعيم ع�سد هذه املعار�سة ور�ّص �سفوفها، فاأطلقت موجة حتري�ص 

املوؤ�س�سة  االأهداف مع  التقاطع يف  اآنذاك، م�ستغلة حالة  القائم  النظام  غري م�سبوقة �سّد 

الع�سكرية والدولة العميقة، اإ�سافة اإىل ا�ستثمار حالة العداء اأو غري الر�سى التي اأظهرتها 

القوى االإقليمية والدولية جتاه مر�سي. فعلى الرغم من تاأكيد الرئي�ص مر�سي اأن اإ�سداره 

الثورية،  بالقرارات  و�سفه  ما  ت�سمَّن   ،2012/11/22 يف  املكمل  الد�ستوري  لالإعالن 

الق�سايا  يف  للمتهمني  واملحاكمات  التحقيقات  اإعادة  منها  القرارات  من  حزمة  وت�سمَّن 

الرئا�سية  القرارات  وجعل  الثورة،  اأثناء  يف  املتظاهرين  واإرهاب  واإ�سابة  بقتل  املتعلقة 

نهائية غري قابلة للطعن من اأي جهة اأخرى )مثالً املحكمة الد�ستورية( منذ توليه الرئا�سة 

اأن  القرارات  �سمن  من  وكان  جديد،  �سعب  جمل�ص  وانتخاب  جديد  د�ستور  اإقرار  حتى 

ملدة  اجلمهورية  رئي�ص  من  بقرار  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  بني  من  العام  النائب  يعني 

النائب العام امل�ست�سار  اإقالة  اأعوام تبداأ من تاريخ �سغل املن�سب، مما ترتب عليه  اأربعة 

عبد املجيد حممود وا�ستبدال امل�ست�سار طلعت اإبراهيم به، ومتديد فرتة اللجنة التاأ�سي�سية 

اإىل حت�سني جمل�ص  باالإ�سافة  للبالد،  كتابة د�ستور جديد  الإنهاء  �سماح �سهرين  بفرتة 

اإال  ال�سعب(.  ملجل�ص  حدث  )كما  منهما  اأياً  ُيحل  ال  بحيث  التاأ�سي�سية  واللجنة  ال�سورى 
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حالة  خدمت  املتعّمد،  املعادي  االإعالمي  التحري�ص  من  عا�سفة  اأثار  االإعالن  هذا  اأن 

اال�ستياء يف الدوائر احلزبية واملوؤ�س�سة الق�سائية املعار�سة. ولي�ص ثمة �سّك اأن الرئي�ص 

 مل يواجه، منذ االإطاحة بقادة املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة يف 2012/8/12، اأزمة بهذا

.
90

التعقيد

على الرغم من اأن فعالية هذا االإعالن الد�ستوري، كما االإعالنات ال�سابقة منذ �سقوط 

اإقرار م�سودة الد�ستور اجلديد يف ا�ستفتاء �سعبي،  نظام مبارك، ت�سبح منتهية مبجرد 

واأن القرارات واملرا�سيم التي ي�سدرها الرئي�ص ب�سفته احلائز على ال�سلطات الت�رشيعية، 

ال�سعب  جمل�ص  قبل  من  مراجعتها  يكن  امل�رشي(،  )البملان  ال�سعب  جمل�ص  غيبة  يف 

، اإال اأن هذه القوى ال�سيا�سية املعار�سة اتخذت من هذا االإعالن 
91

القادم، مبجرد انعقاده

لها يف مقر  اجتماع  لت�سعد من معار�ستها وترفع �سقف مطالبها؛ فقامت بعقد  فر�سة 

البادعي،  اأين نور، وحممد  املتواجدين يف هذا االجتماع  الوفد وكان من �سمن  حزب 

اإ�سحاق، وعمرو مو�سى،  ونقيب املحامني �سامح عا�سور، وحمدين �سباحي، وجورج 

كما  مر�سي،  املعزول  الرئي�ص  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري  لالإعالن  رف�سهم  اأعلنوا  وقد 

رف�ص حزب م�رش القوية االإعالن الد�ستوري املكمل، باالإ�سافة اإىل حركة 6 اأبريل التي 

والعديد  الرئي�ص  م�ساعد  مرق�ص  �سمري  ا�ستقال  كما  الرف�ص.  فيه  اأعلنت  بياناً  اأ�سدرت 

من م�ست�ساري الرئي�ص امل�ستقلني )�سكينة فوؤاد، �سيف الدين عبد الفتاح، عمرو الليثي، 

فاروق جويدة، حممد ع�سمت �سيف الدولة( من موؤ�س�سة الرئا�سة احتجاجاً على �سدور 

االإعالن الد�ستوري، ولعدم اال�ستماع اإليهم وجتاهلهم، بينما اأعلن املفكر القبطي دكتور 

رفيق حبيب، م�ست�سار الرئي�ص ونائب رئي�ص حزب احلرية والعدالة، ان�سحابه من العمل 

ال�سيا�سي مبا يف ذلك اأّي دور يف موؤ�س�سة الرئا�سة اأو احلزب. وراأى املجل�ص االأعلى للق�ساء 

وقتئذ اأن االإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره مر�سي يت�سمن “اعتداء غري م�سبوق” على 

ا�ستقالل الق�ساء واأحكامه، واأن املجل�ص هو املعني بكل �سوؤون الق�ساء والق�ساة، مبدياً 

.
92

اأ�سفه ل�سدور هذا االإعالن

 ،2012/11/28 للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  مت�سدعة،  وقاعدة  وا�سعة  �سالحيات  الد�ستوري:  االإعالن  اأزمة   
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ودعت املعار�سة اأن�سارها للخروج اإىل ال�سارع واالعت�سام يف 2012/12/5، فتحرك 

طالت  هتافات  ورددوا  حميطه  يف  وتظاهروا  الرئا�سي  االحتادية  ق�رش  باجتاه  االآالف 

الرئي�ص وم�رشوع الد�ستور اجلديد. وكذلك فعل اأن�سار الرئي�ص، فتوجهوا اإىل االحتادية 

اآخرون،  واأ�سيب  اأ�سخا�ص  ع�رشة  نحو  مقتل  عن  اأ�سفرت  بينهم،  ا�ستباكات  وحدثت 

.
وعرفت هذه الواقعة بـ“اأحداث ق�رش االحتادية”93

يف  مر�سي،  حممد  الرئي�ص  األغى  املعار�سة،  اأحزاب  قبل  من  االعرتا�سات  هذه  بعد   

على  اال�ستفتاء  اأبقى  لكنه  جديداً،  اإعالناً  واأ�سدر  الد�ستوري،  االإعالن   ،2012/12/8

م�رشوع الد�ستور يف موعده. واأعلن ال�سيا�سي االإ�سالمي �سليم العوا، م�ست�سار مر�سي 

واأحد امل�ساركني يف جل�سة حوار عقدها الرئي�ص مر�سي مع قوى و�سخ�سيات �سيا�سية، 

اأنه مّت االتفاق على  وهو يعر�ص يف موؤمتر �سحفي مبقر الرئا�سة نتائج جل�سة احلوار، 

االإبقاء على موعد 2012/12/15 لال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور، الأنه ال يكن قانونياً 

اآذار/ يف  عليه  ال�سعب  ا�ستفتاء  مّت  د�ستوري  باإعالن  حمدد  اأنه  بحكم  املوعد  هذا   تغيري 

.
مار�ص 942011

يف املقابل ردت جبهة االإنقاذ الوطني امل�رشية يف 2012/12/9، برف�سها اإبقاء اال�ستفتاء 

على  احتجاجاً   ،2012/12/11 يف  التظاهر  اإىل  ودعت  موعده،  يف  الد�ستور  م�رشوع  على 

“جتاهل الرئي�ص مطالبها امل�رشوعة”. و�سارعت القوى االإ�سالمية اإىل الدعوة اإىل التظاهر 
 .

95
يف اليوم نف�سه اأي�ساً دعماً لال�ستفتاء

بعد ذلك،  الد�ستوري، وال  االإعالن  الرئي�ص، ال قبل �سدور  يقم  اأخرى، مل  من جهة 

بجهٍد كاٍف لتو�سيح موقفه لل�سعب، فلم يك�سف الظروف واالأ�سباب التي دفعته الإ�سدار 

االإعالن اجلديد، ال �سيّما املادة الثانية املثرية للجدل؛ وعندما األقى الرئي�ص كلمته املرجتلة يف 

 تظاهرة املوؤيدين له يف 2012/11/23، حتدث ب�سورة عامة، ومل يتطرق اإىل جوهر االإعالن

. وكان عليه يف بيئة اإعالمية واأمنية وق�سائية ي�سيطر 
96

الد�ستوري واجلدل حول مواده

عليها خ�سومه اأن يقوم بجهد ا�ستثنائي لتعبئة الراأي العام واإي�سال مبرات اإجراءاته.

مر�سي.. ق�ّسة رئي�ص انتخبه ال�سعب واأزاحه الع�سكر بـ“ا�سم ال�سعب”، موقع ال�رشوق اأونالين، 2015/4/12،   
93

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/240516.html :انظر

http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/09/254060.html :العربية.نت، 2012/12/9، انظر  
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من جهة ثالثة، ال يبدو اأن الرئي�ص اأجرى م�ساورات كافية مع اأذرع الدولة املختلفة، 

ال �سيّما املوؤ�س�سة الق�سائية، قبل اإ�سدار االإعالن. فلم ُتعقد م�ساورات م�سبقة مع جمل�ص 

اأن عدداً من مواد االإعالن، مبا يف ذلك تلك اخلا�سة بو�سع  الق�ساء االأعلى، بالرغم من 

النائب العام، هي من �سميم �سالحياته. وقد �رشح رئي�ص املجل�ص باأنه عرف باالإعالن 

الد�ستوري من و�سائل االإعالم، كاأي مواطن اآخر. وبالرغم من دعم وزير العدل، اأحمد 

مّكي، للرئي�ص، فاإن ت�رشيحاته تنم عن حتفظه على بع�ص املواد، واأنه على االأرجح مل 

.
97

يكن �سمن الدائرة التي �ساركت يف �سياغة االإعالن

يف  بدا  مر�سي  الرئي�ص  اأن  من  الرغم  فعلى  اأخرى،  مالحظة  ن�سجل  اأن  ممكن  وهنا 

الدولة، منذ ح�سم  اأغلب قادة موؤ�س�سات  كاأنه بات يتمتع بعالقة ح�سنة مع  الوقت  ذلك 

االزدواجية يف راأ�ص نظام احلكم من خالل االإعالن الد�ستوري االأول يف 2012/8/12، اإال 

اأن ثمة �سّك يف اأن جهاز الدولة امل�رشية ككل، ما تزال تتنازعه والءات وم�سالح �سابقة على 

الثورة، حني كان النظام ي�ستمد �رشعيته من قمع االإ�سالميني. وقد كان من ال�رشوري 

قبل �سدور االإعالن التيقن من اأن جهاز الدولة، بكافة موؤ�س�ساته، واأن موؤ�س�سة الرئا�سة 

وم�ست�ساري الرئي�ص، يقفون جميعاً خلف الرئي�ص ويدعمون اإعالنه الد�ستوري اجلديد. 

وهذا مل يحدث؛ مما ترك ال�ساحة، طوال االأيام التالية ل�سدور االإعالن ملعار�سي الرئي�ص 

وحملة االتهامات املوجهة له بالديكتاتورية وحماولة ا�ستن�ساخ نظام الرئي�ص املخلوع، 

.
98

ح�سني مبارك

2. املوقف من امل�شاركة يف احلكومة و�شّد النه�شة وقانون التظاهر: 

يف ال�سيا�سية  االأحزاب  اأ�رشت  فقد  احلكومة،  يف  االأحزاب  م�ساركة  بخ�سو�ص   اأما 

جميع م�ساركة  خالل  من  احلكومة  الوزراء  رئي�ص  ي�سكل  اأن  مر�سي  الرئي�ص   عهد 

االأحزاب ال�سيا�سية فيها، ويكون ت�سكيل احلكومة من خالل التوافق وعن طريق االأكفاأ؛ 

وت�سكيل حكومة توافقية كان مطلب جبهة االإنقاذ يف بدايات كانون الثاين/ يناير 2013. 

مر�سي  تطالب  التي  م�رش”  “اإنقاذ  ملبادرة  تد�سينه  عن  الثورة  �سباب  حتالف  اأعلن  كما 

وحممد  �سباحي،  وحمدين  ال�ساطر،  وخريت  الفتوح،  اأبو  املنعم  عبد  من  كل  بتعيني 

.
99

البادعي، وعمرو مو�سى م�ساعدين له، وت�سكيل حكومة توافقية

املرجع نف�سه.  
97
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 يف املقابل مل يطالب اأّي حزب من االأحزاب ال�سيا�سية خالل عهد ال�سي�سي اأن يكون لها 

ممثل داخل حكومة حملب والتي خلت تقريباً من ممثلي االأحزاب ال�سيا�سية داخلها، وقد 

برروا ذلك بالقول اإن الو�سع القائم يف البالد يف ظّل الظروف اال�ستثنائية التي متر بها، 

ال�سيا�سية؛  العملية  ال يحتمل وجود وجهات نظر متعددة داخل احلكومة يعطل م�سار 

من  ال�سي�سي  الفتاح  وعبد  من�سور  عديل  عهدي  يف  املتعاقبة  احلكومات  خلت  وبذلك 

امل�ساركة احلزبية.

اأهم امللفات التي �سغلت  اأما فيما يخ�ص م�رشوع �سّد النه�سة، فقد ُعّد هذا امللف من 

الراأي العام امل�رشي منذ عهد الرئي�ص املخلوع حممد ح�سني مبارك نظراً الأهميته، فهو 

يثل حموراً رئي�سياً ومهماً مل�رش، وقد اختلف موقف االأحزاب امل�رشية جتاهه يف عهد 

الرئي�ص مر�سي عنه يف عهد الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي. ففي عهد مر�سي �سنت القوى 

الرئي�سي  ال�سبب  هو  باأنه  اإياه  وا�سفة  مر�سي  على  حاداً  هجوماً  املعار�سة  ال�سيا�سية 

اأن وّقع الرئي�ص ال�سي�سي على اتفاق  النقي�ص من ذلك متاماً، ما  وراء بناء ال�سد. وعلى 

اإعالن املبادئ ل�سد النه�سة، حتى �سارع العديد من االأحزاب ال�سيا�سية باإ�سدار بيانات 

االتفاقية  اأن  من  الرغم  على  عليها،  الرئي�ص  وبتوقيع  باالتفاقية  ت�سيد  وت�رشيحات 

وبنودها مل تن�رش للراأي العام اإاّل بعد عملية التوقيع مبا يزيد على ثماين �ساعات. اأي اأن 

.
100

االأحزاب اأ�سادت باتفاقية مل تطلع على بنودها، اأو حتى تعلم م�سمونها

وا�سعاً  التي �سهدت جدالً  القوانني  اأهم  ُعّد من  التظاهر، والذي  وعلى �سعيد قانون 

القانون رف�ساً وا�سعاً يف عهد مر�سي بينما  خالل فرتتي مر�سي وال�سي�سي، فقد �سهد 

اأيدته عدة حركات واأحزاب �سيا�سية يف عهد ال�سي�سي. فقد رف�ص حزب التحالف ال�سعبي 

مناق�سة  الثورية  القوى  وتكتل  والوفد،  االأحرار،  وامل�رشيني  والتجمع،  اال�سرتاكي، 

قانون التظاهر يف عهد مر�سي، ولكن بعد اإ�سقاطه بداأت االأحزاب �سالفة الذكر باملطالبة 

ب�رشورة وجود قانون للتظاهر بحجج خمتلفة. وقد اأ�سدر الرئي�ص املوؤقت عديل من�سور 

يف 2013/11/24، قراراً بقانون رقم 107 ل�سنة 2013، لتنظيم احلق يف االجتماعات العامة 

للق�سم  الكتابة  طريق  عن  االإخطار  �رشورة  على  ن�ّص  ال�سلمية،  والتظاهرات  واملواكب 

املوكب بثالثة  اأو  التظاهرة  التظاهرة، واأن يتم ذلك قبل  له  الذي تتبع  ال�رشطة  اأو مركز 

اأيام على االأقل، كما يجوز لوزير الداخلية اأو مدير االأمن طبقاً للمادة العا�رشة، يف حالة 

املرجع نف�شه.  
100
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قرار  اإ�سدار  ال�سلم  اأو  لالأمن  التظاهرة  بتهديد  تفيد  دالئل  اأو  معلومات  على  احل�سول 

.
101

مبنع االجتماع

وطلقات  ال�سوت  وقنابل  التحذيرية  الطلقات  ا�ستخدام  جواز  القانون  اأجاز  كما 

عليها،  ن�ّص  التي  ال�سلمية  املحاوالت  ف�سل  حال  يف  املطاطي،  وغري  املطاطي  اخلرطو�ص 

اأمام املواقع  اآمناً  واأوكل القانون يف مادته الـ 14 لوزير الداخلية اأو املحافظ حتديد حرماً 

املحافظة  داخل  كافياً  مكاناً  توفري  املخت�سة  املحافظة  وعلى  الرئا�سية،  كاملقار  احليوية 

.
102

لالجتماعات العامة

�سّكل هذا القانون �رشبة قوية ملكت�سبات ثورة 25 يناير، على الرغم من ذلك، مل تظهر 

معار�سة حقيقية لهذا القانون الذي ا�ستمر يف عهد ال�سي�سي، الذي قام بالدفاع عنه. حيث 

اأكد ال�سي�سي يف 2014/11/1، اأن القانون م�ستمد من القوانني الغربية، واأنه “ال يكن ترك 

للمن�ساآت  وتخريب  الوطن،  م�سرية  وتعطيل  عنف،  اأعمال  اإىل  تتحول  التظاهر  ظاهرة 

 .
العامة، واالعتداء على املمتلكات”103

ملعار�سة  الد�ستوري  القانوين  امل�سار  �سلوك  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  معظم  اكتفت 

والتيار  احلرية،  وم�رش  والكرامة،  والعدل،  الد�ستور،  اأحزاب  واأطلقت  التظاهر،  قانون 

ال�سعبي، وامل�رشي الديوقراطي االجتماعي، والعي�ص واحلرية، حملة جلمع توقيعات 

لتُقدم مبذكرة للمحكمة الد�ستورية العليا وطالبتها باالإ�رشاع يف النظر يف الق�سية املرفوعة 

.
104

اأمامها ب�ساأن د�ستورية قانون التظاهر

3. املوقف من النقالب:

الرئي�ص  اأمام  ومي�رش  جّدي  ب�سكل  ممهدة  والد�ستورية  ال�سيا�سية  احلياة  تكن  مل 

االإخوان  اإىل  واالنتماء  االإ�سالمية  فاخللفية  احلكم؛  مقاليد  ت�سلمه  عند  مر�سي  حممد 

انطالقاً  حلكمه  ومناه�سني  معار�سني  مع  مواجهة  يف  مر�سي  الرئي�ص  و�سع  امل�سلمني 

فر�سة  له  تتح  ومل  وم�سالح،  نفوذ  �رشاع  اأو  اأيديولوجية،  اأو  �سيا�سية،  دوافع  من 

http://bit.ly/1lorD4E :الوفد، 2013/11/24، انظر  
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http://www.albawabhnews.com/1311657 :موقع البوابة، 2015/5/25، انظر  
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معقولة ديوقراطياً لتنفيذ البنامج االنتخابي الذي فاز على اأ�سا�سه. بع�ص هذه القوى 

كاملوؤ�س�سة  اال�ستتار  حتاول  اأو  م�سترتة  كانت  االآخر  والبع�ص  ظاهرة  كانت  املعار�سة 

الع�سكري  املجل�ص  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري  االإعالن  بدا  ال�سياق،  هذا  ويف  الع�سكرية. 

الرئي�ص اجلديد حممد مر�سي، والذي  اإىل  ال�سلطة  اأيام من ت�سليمه  2012/6/18، قبل  يف 

منح لنف�سه مبقت�ساه �سلطة ت�رشيعية، وحكماً ذاتياً ظاهرياً من احلكومة، وحّق النق�ص 

الرئي�ص  على  اأبي�ص”  د�ستوري  “انقالب  وكاأنه  االإعالن  هذا  بدا  اجلديد،  الد�ستور  على 

اجلديد. فمن خالل هذا االإعالن انتزع املجل�ص الع�سكري ال�سلطة من الرئا�سة حتى قبل 

تويل مر�سي من�سبه، واأ�سبح هذا املجل�ص ورئي�سه، وزير الدفاع حممد ح�سني طنطاوي، 

ب�سفة قانونية الكيانني االأكرث قوة يف البالد، بالرغم من ان�سحابهما العلني من ال�سيا�سة 

.
يف 1052012/6/24

على  لفر�سه  واملوؤ�س�سات  القوى  من  عدد  على  م�رش  يف  الع�سكري  االنقالب  اعتمد 

اأر�ص الواقع وتثبيت اأركانه، منها ما انتهى دوره مع عزل الرئي�ص املنتخب حممد مر�سي 

فغاب عن ال�ساحة، �سواء النق�ساء الهدف الذي جمعها بداية باإ�سقاط الرئي�ص مر�سي، اأم 

لدعم كل واحدة منها مر�سحاً رئا�سياً خمتلفاً، ومنها ما ا�ستمر حتى كتابة هذه ال�سطور. 

ومن القوى التي اعتمد االنقالب عليها التحالفات ال�سيا�سية والقوى ال�سبابية، والرموز 

ال�سيا�سية والثقافية، واالأحزاب ال�سيا�سية، باالإ�سافة اإىل الظهري ال�سعبي الالزم الإظهار 

اأن االنقالب مّت بر�سا �سعبي، اأو كثورة انحاز اإليها اجلي�ص.

االنقالب  بقاء  اعتمد  التي  املوؤ�س�سات  راأ�ص  على  وال�رشطة  امل�سلحة  القوات  وتاأتي 

عليها، وهما االأداة واالآلة التي يقمع بها معار�سيه ويوؤّمن بها حكمه، عب مئات االآالف 

من القيادات واجلنود املنت�رشين يف اأرجاء الدولة. و�سعى قادة االنقالب اإىل تقوية وزيادة 

موازنة القوات امل�سلحة وال�رشطة، حيث ك�سف البيان املايل للموازنة العامة لل�سنة املالية 

بنحو   2016/2015 املالية  لل�سنة  امل�سلحة  القوات  خم�س�سات  زيادة  عن   2015/2014

مليار   48.9 اإىل  �ست�سل  خم�س�ساتها  واأن   ،2015/2014 املالية  بال�سنة  مقارنة   %28

اأعلنت احلكومة  2016/2015. كما  جنيه )6.27 مليارات دوالر( يف موازنة ال�سنة املالية 

امل�رشية يف اآذار/ مار�ص 2014 عن زيادة امليزانية املخ�س�سة لعالج اأفراد واأمناء ال�رشطة 

http://bit.ly/1swUUxH :عربي 21، 2014/4/15، انظر  
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، والتعاقد ل�رشاء 50 األف �سالح جديد 
106ً

�سنويا
 
اإىل 30 مليون جنيه )3.84 ماليني دوالر(

.
107

ومتنوع من اخلارج لقوات ال�رشطة

�سواء  االنقالب،  يف  امل�ساركة  وال�سبابية  ال�سيا�سية  القوى  من  عدد  واختفى  تفتت 

منهم  واحد  كل  لدعم  اأم  مر�سي،  الرئي�ص  باإ�سقاط  بداية  جمعهم  الذي  الهدف  النق�ساء 

مر�سحاً رئا�سياً خمتلفاً. وقد ا�ستفادت هذه القوى ب�سورة �سلبية وتعطيلية من االأجواء 

االإيجابية للديوقراطية التي وفرها حكم مر�سي؛ وركبت موجة الثورة عليه، ثم لزمت 

ال�سمت بعد �سيطرة الع�سكر وانح�رشت فعاليتها... لتخدم مبمار�ساتها ب�سكل مبا�رش اأو 

غري مبا�رش �رشب التجربة الديوقراطية وعودة الع�سكر.

منذ  مر�سي  الرئي�ص  عار�ست  التي  الوطني  االإنقاذ  جبهة  القوى،  تلك  اأبرز  ومن 

يف  امل�ساركة  القوى  طليعة  يف  كانت  والتي   ،2012 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  يف  تاأ�سي�سها 

البادعي نائب  اأع�ساوؤها بني م�ستقيل مثل حممد  30 يونيو، ثم تفرق بعد ذلك  اأحداث 

ال�ستمرار  حاجه  هناك  يعد  “مل  اأنه  يرون  واآخرون  ال�سابق،  املوؤقت  اجلمهورية  رئي�ص 

.
عملها، واأنها ال تلعب دوراً يف امل�سهد ال�سيا�سي االآن”108

ال�سباب  من  عدد  قبل  من   2013 ني�سان  اأبريل/  اأواخر  ت�سكلت  التي  مترد  حركة  اأما 

بدعوة  وبادرت  مر�سي،  الرئي�ص  من  الثقة  ل�سحب  املواطنني  من  توقيعات  جمع  بهدف 

امل�رشيني للخروج اإىل ال�سوارع وامليادين يوم 30 يونيو، فقد وقع بها عدد من االن�سقاقات 

انتخابات  ال�سي�سي يف  اإعالن بع�ص رموزها دعم تر�سح  عقب االنقالب، خ�سو�ساً مع 

.
109

الرئا�سة، واإعالن بع�ص قياداتها وفروعها حّل نف�سها

�سيئة  اإ�سارات  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  بحق  وقعت  التي  واملمار�سات  االأحكام  اأعطت 

من  عدد  ان�رشاف  اإىل  فاأدت  الع�سكري،  االنقالب  �سلطات  �سكل  على  �سلباً  واأثرت 

الرموز والكيانات التي اأيدته عنه. وبالرغم من اأن بع�ص تلك الرموز مل ي�سموا ما حدث 

2015/9/30-2015/7/1 الفرتة  خالل  االأمريكي  الدوالر  مقابل  امل�رشي  اجلنيه  �رشف  �سعر  معدل   
106 

ي�ساوي 0.1281.

حممد العلي، مرجع �سابق.   
107

املرجع نف�سه.  
108

املرجع نف�سه.  
109



49

الأحزاب والقوى ال�سيا�سية

باالنقالب، اأو ين�سموا اإىل مع�سكر الرئي�ص املعزول حممد مر�سي، فاإن موقفهم مثّل رفعاً 

.
110

للدعم والتاأييد خلريطة الطريق التي و�سعها االنقالب

ومن اأول الذين ان�سحبوا من امل�سهد حممد البادعي موؤ�س�ص حزب الد�ستور ونائب 

رئي�ص اجلمهورية ال�سابق الذي مّت تعيينه بناء على خريطة طريق 3 يوليو، فقد ا�ستقال 

عقب حادثة ف�ّص اعت�سام رابعة العدوية احتجاجاً على ا�ستخدام العنف وعدم ا�ستخدام 

ذلك  منذ  كبري  ب�سكل  ال�سيا�سي  امل�سهد  عن  وغاب  النظام،  قبل  من  ال�سيا�سية  احللول 

الوقت.

وعقب ذلك ان�سحب عبد الرحمن يو�سف، اأبرز الوجوه ال�سبابية الثورية التي دعت 

لنظام  املعار�سني  الكتاب  اأبرز  اأحد  ف�سل  وبالل  يونيو،   30 مظاهرات  يف  للم�ساركة 

ال�سيا�سة  واأ�ستاذ  القاهرة  بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  حمزاوي  وعمرو  مر�سي، 

املنعم وعبد  مر�سي،  نظام  معار�سي  اأبرز  واأحد  القاهرة  يف  االأمريكية  باجلامعة   العامة 

القوية  م�رش  حزب  ورئي�ص  �سابقاً  االإخوان  جماعة  اإر�ساد  مكتب  ع�سو  الفتوح  اأبو 

.
111

واملر�سح الرئا�سي ال�سابق، واملتحدث االإعالمي جلبهة االإنقاذ خالد داود

الربملـانيـة النتخـابـات  بعد  ال�شـيا�شـية  والقـوى  الأحـزاب  واقـع   .4 

            �شنة 2015:

مهد االنقالب ال�ستن�ساخ معار�سة �سبيهة مبعار�سة الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، 

عب اإقرار تعديالت على قانون جمل�ص النواب اجلديد الذي اأ�سدره الرئي�ص املوؤقت عديل 

من�سور قبل ت�سليمه ال�سلطة لل�سي�سي، ومّت تعديله يف قانون اأ�سدره الرئي�ص عبد الفتاح 

ال�سي�سي يف 2015/7/29.

وين�ص القانون اجلديد املعدل على اأن يت�سكل جمل�ص النواب من 568 ع�سواً ينتخبون 

باالقرتاع العام ال�رشي املبا�رش، ويجوز لرئي�ص اجلمهورية اأن يعني ما ال يزيد على %5 

596 مقعداً. ويق�سي  من  برملان م�رش مكوناً  نائباً، بحيث ي�سبح   28 اأي  االأع�ساء  من 

448 ع�سواً  القانون اجلديد باأن جُترى االنتخابات وفقاً لنظام خمتلط ينتخب مبوجبه 

النواب،  جمل�ص  اأع�ساء  من  فقط   %20 يثلون  اآخرين  ع�سواً  و120  الفردي،  بالنظام 

املرجع نف�سه.  
110

املرجع نف�سه.  
111
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بنظام القوائم املغلقة بنظام االأغلبية املطلقة، ويحق لالأحزاب وامل�ستقلني الرت�سح يف كل 

 .
112

منهما

االأفراد  منح  حيث  االأحزاب،  اإ�سعاف  اإىل  اأدى  اجلديد  االنتخاب  قانون  اأن  �سّك  ال 

اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  مقعداً،   448 على  التناف�ص  يف  لالأحزاب  م�ساوية  حقوقاً  امل�ستقلني 

ن�ّص  قد  كان   ،2015/7/29 يف  تعديله  قبل  اأي   2014/6/5 يف  �سدر  الذي  اجلديد  القانون 

زيادة اأن  اأي  ؛ 
113

القوائم بنظام  و120  الفردي  بالنظام  ُينتخبون  ع�سواً   420 اأن   على 

اأتى على ح�ساب تقليل ن�سبة ح�سة االأحزاب يف املجموع الكلي  28 ع�سواً على الفردي 

لعدد النواب يف املجل�ص.

اإن اعتماد نظام لالنتخاب بالقوائم يقوم على الغالبية املطلقة )50% + واحد( اأي اأن 

القائمة التي تفوز على �سبيل املثال، بثالثة ماليني �سوت تخ�رش وال متثل بنائب واحد 

املقاعد(.  كل  تاأخذ  )حيث  واحد  و�سوت  ماليني  بثالثة  مناف�سة  قائمة  عليها  فازت  لو 

وو�سعت جلنة االنتخابات �رشوطاً خا�سة بتمويل احلمالت االنتخابية واإنفاق الدعاية 

االنتخابية للدعاية  االأق�سى  )احلد  الكبرية  واالأحزاب  االأثرياء  ل�سالح  فيها   حتيزت 

60 األف دوالر للمر�سح، وللقائمة احلزبية مليون دوالر( و�رشعنت ح�سور وتاأثري املال 

ال�سيا�سي، ما دفع بع�ص الرموز ال�سيا�سية وال�سخ�سيات العامة اإىل االإحجام عن خو�ص 

.
114

االنتخابات

القانون االنتخابي من خالل عزوف ن�سبة كبرية من االأحزاب،  وقد ظهر تاأثري هذا 

النيابية،  االنتخابات  يف  امل�ساركة  عن  يوليو،   3 انقالب  �ساندت  التي  االأحزاب  فيها  مبن 

اأ�سف اإىل ذلك تغييب كل اأحزاب وقوى املعار�سة الفاعلة، حيث تطاَرد جماعة االإخوان 

تنظيم  قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل   ،2015 ل�سنة   92 رقم  بالقانون  العربية،  م�رش  جمهورية  رئي�ص  قرار   
112

النواب ال�سادر  2014، وقانون جمل�ص  45 ل�سنة  ال�سيا�سية، ال�سادر بالقرار بقانون رقم  مبا�رشة احلقوق 

الر�سمي  املوقع   ،2015/7/29 )اأ(،  مكرر   30 العدد  الر�سمية،  اجلريدة   ،2014 ل�سنة   46 رقم  بقانون  بالقرار 

للجنة العليا لالنتخابات يف م�رش، انظر:

 https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015-92.pdf

قرار رئي�ص جمهورية م�رش العربية، بالقانون رقم 46 ل�سنة 2014، باإ�سدار قانون جمل�ص النواب، اجلريدة   
113

الر�سمية، العدد 23 )تابع(، 2014/6/5، املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات يف م�رش، انظر:

https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentatives2014-46.pdf

حممد �سومان، ملاذا تراجع امل�رشيون عن امل�ساركة يف االنتخابات؟، احلياة، 2015/10/21، انظر:  
114

http://bit.ly/1NT81Sv
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بعد  ال�سجون  يف  يناير   25 ثورة  �سباب  من  وقيادات  قياداتها  من  كثري  ويقبع  امل�سلمني 

االنقالب الع�سكري الذي قاده عبد الفتاح ال�سي�سي.

اأدت �سيا�سة االإق�ساء والتغييب لالأحزاب والقوى املعار�سة، اإىل عزوف ن�سبة كبرية 

االنتخابات  امل�ساركة يف هذه  امل�ساركة باالنتخابات، وقد بلغت ن�سبة  من امل�رشيني عن 

60% ممن لهم حّق  2012 نحو  ، بينما بلغت ن�سبة امل�ساركة يف انتخابات �سنة 
115%28

من  با�ستجداء  وامل�رشيني  االإعالميني  من  العديد  قيام  من  الرغم  على   ،
116

الت�سويت

يحق له االنتخاب بالتوجه اإىل �سناديق االقرتاع، فبعد اأن دعا الرئي�ص ال�سي�سي ال�سعب 

فوق ما  فئة  اأن  اإال  االنتخابات،  يف  امل�ساركة  اإىل  والن�ساء”،  “ال�سباب  وخ�ّص   امل�رشي، 

“املخيبة  61 عاماً هي االأكرث ت�سويتاً بح�سب اللجنة العليا لالنتخابات، هذه االأجواء  الـ 

يف  العمل  �ساعات  عدد  تخفي�ص  اإىل  احلكومة  دفعت  وموؤيديه”  �سخ�سياً  لل�سي�سي 

املوؤ�س�سات احلكومية اأحد اأيام االنتخابات اإىل الن�سف، مبرة ذلك باأنه “جاء تلبية لرغبة 

.
االأهايل واملواطنني”117

قانون  من   57 الـ  باملادة  امل�رشيون  االإعالميون  لّوح  اال�ستجداء،  لغة  ومبوازاة 

 مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية، التي تن�ص على “معاقبة بغرامة ال تتجاوز خم�سمئة جنيه

ب�سوته  االإدالء  عن  عذر  بغري  وتخلف  الناخبني،  بيانات  بقاعدة  مقيداً  ا�سمه  كان  من 

بدوي،  رانيا  االإعالمية  دعت  فقد   .
118

تطبيقها اإىل  داعني  اال�ستفتاء”؛  اأو  االنتخاب  يف 

مبرة  املُقاطعني،  على   
119

دوالر(  62.9 )نحو  جنيه   500 غرامة  توقيع  اإىل  ال�سلطة 

اأما  بره”.  من  م�رش  بتجيبها  اللي  املليارات  بدل  للبلد  هتدخل  “مليارات  باأنها  دعوتها 

لل�سي�سي”،  “حّب امل�رشيني  ال�سحفي واملر�سح م�سطفى بكري فركز على ما و�سفه 

اأين  االنتخابات؟  يف  للم�ساركة  ال�سي�سي  دعوة  تلبوا  مل  “ملاذا  امل�رشيني  و�ساأل 

الرجال م�ساركة  فاقت  اأم�ص  الن�ساء  م�ساركة  اأن  خ�سو�ساً  االأ�ساو�ص،  م�رش   رجال 

عدم  ب�سبب  الرئي�ص  “زعل  عن  مو�سى  اأحمد  االإعالمي  حتدث  كما  مرات”.  باأربع 

http://www.alhurra.com/content/egypt-parliment-election/288361.html :قناة احلرة، 2015/12/4، انظر  
115

http://bit.ly/1UhDO1j :اليوم ال�شابع، 2015/10/22، انظر  
116

اإعالم م�رش واالنتخابات.. ال�سي�سي يف مواجهة ال�سعب، اجلزيرة.نت، 2015/10/19.  
117

بعد انتهاء ق�سم الت�رشيع من مراجعته.. نن�رش ن�ص قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية، موقع م�رش العربية،   
118

http://bit.ly/1tk2wmn :2015/6/2، انظر

معدل �سعر �رشف اجلنيه امل�رشي مقابل الدوالر االأمريكي يف 2015/10/19 ي�ساوي 0.12576  
119
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امل�ساركة”. وكان مو�سى نف�سه اأ�سار اإىل اأن كل من ي�ستجيب لدعوات املقاطعة “متاآمر 

.
على م�رش، وغبي، ينفذ االأجندة االأمريكية بكل غباء”120

و�سارك”،  “انزل  عبارة  عليه  مكتوب  قمي�ساً  القرموطي،  جابر  االإعالمي  وارتدى 

م�سيفاً: “م�ص عايزين منني نف�سنا بالواقع اللي م�ص موجود، الواقع بيقول اإن االإقبال 

حّمل  فيما  كده”.  من  اأكرت  م�ص  راأينا  نقول  ننزل  حمتاجني  اإحنا  ال�سعيف،  فوق  يدوب 

“ال�سادة املحرتمون” على ف�سائية اأون تي يف،  االإعالمي يو�سف احل�سيني يف برناجمه 

تتحمل  ح�رشتك  فندم  “يا  قائالً  االنتخابات،  على  االإقبال  �سعف  م�سوؤولية  ال�سي�سي، 

]تركنا[  �سبنا  قوي،  قوي  اللزوم  عن  زيادة  طويل  كان  البال  الأن  امل�سوؤولية،  من  جزءاً 

االإعالمي  اأما  البلد”.  ]اأف�سدوا[  بوظوا  اأ�سخا�ص  ثمانية  �سبعة،  وترتان،  وعالن  فالن 

اأحمد مو�سى، فقال اإن “ال�سي�سي غري �سعيد بن�سب امل�ساركة”، وحّمل الدولة م�سوؤولية 

.
121

�سعف االإقبال، وطالب الوزراء اخلروج من مكاتبهم

اأما الهجوم ال�ساعق على نظام ال�سي�سي فكان من االإعالمي اإبراهيم عي�سى الذي لفت 

النظر اإىل اأن نظام ال�سي�سي “فقد م�سداقيته عند ال�سعب امل�رشي بعد احلديث عن تعديل 

للح�سد  ال�سي�سي  دعوة  رف�ص  “ال�سعب  اأن  وتابع  له”.  وغنينا  رق�سنا  الذي  الد�ستور 

. كما قام التلفزيون امل�رشي بعر�ص برامج خم�س�سة حلث 
وامل�ساركة يف االنتخابات”122

.
123

النا�ص على امل�ساركة باالنتخابات

الناخبني  قبل  من  واالإحجام  ال�سعيف  باالإقبال  متيزت  التي  االأجواء  هذه  ظّل  ويف 

نيابياً،  568 مقعداً  انتخاب  مّت  اال�ستجداء والتهديد،  الرغم من  ال�سباب، على  خ�سو�ساً 

قيام وبعد  للقوائم،  خم�س�سة  مقعداً  و120  الفردي،  للنظام  مقعداً   448 بواقع   مق�سمة 

رئي�ص  �سالحيات  وفق  الن�ساء،  من  ن�سفهم  نائباً،   28 بتعيني  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

وهو  نائباً،   596 النواب  جمل�ص  مقاعد  اإجمايل  لي�سبح  اجلديد؛  الد�ستور  يف  اجلمهورية 

اإعالم م�رش واالنتخابات.. ال�سي�سي يف مواجهة ال�سعب، اجلزيرة.نت، 2015/10/19.  
120

 االإعالم واالنتخابات البملانية: “عويل و�رشاخ وتو�سل وانتقادات لل�سي�سي”، امل�رشي اليوم، 2015/10/19، 
121

http://www.almasryalyoum.com/news/details/829356 :انظر

اإعالم م�رش واالنتخابات.. ال�سي�سي يف مواجهة ال�سعب، اجلزيرة.نت، 2015/10/19.  
122

 ،2015/10/5 م�رش،  اأخبار  موقع  البملانية،  االنتخابات  عن  اجلديدة  البامج  من  عدد  يعر�ص  التليفزيون   
123

http://bit.ly/219Fcne :انظر
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الد�ستورية  التعديالُت  األغت  اأن  بعد  امل�رشية،  النيابية  املجال�ص  تاريخ  يف  االأكب  العدد 

.
124

االأخرية الغرفة الثانية للبملان )جمل�ص ال�سورى(

وقد ح�سلت االأحزاب، التي �ساركت يف انتخاب 568 مقعداً هي عدد مقاعد املنتخبني 

ملجل�ص النواب اجلديد، على النتائج التايل: 

امل�رشيني االأحرار: 65 مقعداً.  •

حزب م�ستقبل وطن: 50 مقعداً.  •

حزب الوفد: 45 مقعداً.  •

حزب ُحماة الوطن: 17 مقعداً.  •

حزب ال�سعب اجلمهوري: 13 مقعداً.  •

حزب النور ال�سلفي، وحزب املوؤمتر: 12 مقعداً لكل منهما.   •

حزب املحافظني: 6 مقاعد.   •

حزب احلركة الوطنية، وحزب ال�سالم الديوقراطي: 5 مقاعد لكل منهما.  •

حزب احلرية، وحزب امل�رشي الديوقراطي: 4 مقاعد لكل منها.  •

حزب م�رش بلدي، وحزب م�رش احلديثة: 3 مقاعد لكل منها.  •

.
125

حزب التجمع، وحزب االإ�سالح والتنمية: مقعد وحيد لكل منها  •

 :
126

ومن خالل قراءة نتائج هذه االنتخابات يكننا مالحظة ما يلي

بعد  ن�ساأت  التي  االأحزاب  من  العديد  اإطار  يف  الوطني  احلزب  رموز  بع�ص  عودة  اأ. 

الثورات امل�رشية، ويف اإطار الرت�سح كم�ستقلني عن القوائم الفردية.

مقاطعة  بعد  والتمثيلي،  االنتخابي  الثقل  ذات  الوازنة  املعار�سة  االأحزاب  غياب  ب. 

ف�سيف�ساء  من  م�سكالً  اجلديد  البملان  بات  حيث  االنتخابات،  لهذه  امل�سلمني  االإخوان 

للنظام اأكرثها  ووالء  ت�ستتها  ب�سبب  قوية،  معار�سة  ت�سكيل  على  تقوى  ال   اأحزاب 

احلاكم.

انظر:   ،2015/12/17 اجلديد،  العربي  ال�سي�سي”،  “برملان  كعكة  من  امل�رشية  االأحزاب  ح�س�ص  باالأرقام:   
124

http://bit.ly/1UCCli5

http://bit.ly/1XbEx6f :وانظر اأي�ساً: اليوم ال�شابع، 2015/12/31، يف

http://bit.ly/1tjycKp :اليوم ال�شابع، 2015/12/3، انظر  
125

باالأرقام: ح�س�ص االأحزاب امل�رشية من كعكة “برملان ال�سي�سي”، العربي اجلديد، 2015/12/17.  
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عليها  ح�سلت  التي  املقاعد  من  االأكب  العدد  على  االأعمال  رجال  اأحزاب  �سيطرة  ج. 

االأحرار  امل�رشيني  اأحزاب:  ح�سلت  اأغلبية؛  دون  بقيت  ال�سيطرة  هذه  لكن  االأحزاب، 

اأ�س�ست وتلقت متويالً  اأحزاب  160 مقعداً جمتمعة، وهي  وم�ستقبل وطن والوفد، على 

من رجال االأعمال.

النظام  الكثري منهم حم�سوبون على  ال�سكل الأن  امل�ستقلني من حيث  د. تقدم ح�سة 

 ،%56.69 بن�سبة  نائباً   322 املنتخبني  امل�ستقلني  النواب  ح�سة  بلغت  حيث  ال�سابق، 

43.31%، بينما ح�سل حزب احلرية  246 مقعداً بن�سبة  وممثلو االأحزاب ح�سلوا على 

والعدالة يف انتخابات 2012 منفرداً على 235 مقعداً، بن�سبة 46.25% من اإجمايل مقاعد 

.
127

جمل�ص ال�سعب البالغ عددها اآنذاك 508 نواب

الت�رشيعية يف  42 حزباً، خا�ص مر�سحوها االنتخابات  اأ�سل  26 حزباً من  هـ. ف�سل 

ح�سد اأي مقعد، ويف مقدمتهم: التحالف ال�سعبي اال�سرتاكي، والكرامة، والغد، واجليل، 

وم�رش العروبة، والعربي للعدل وامل�ساواة.

حيث  مقعداً،   65 على  بح�سوله  االأكرثية  حزب  االأحرار  امل�رشيني  حزب  اأ�سبح  و. 

الرئي�ص للحكومة  البملان ت�سمية  اأغلبية  له حّق ت�سكيل احلكومة يف حال رف�ص  اأ�سبح 

الكتلة  حتالف  يح�سل  مل  بينما  املعار�سة(،  غياب  ظّل  يف  م�ستبعد،  )احتمال  املقبلة 

امل�رشية يف انتخابات 2012، والذي �سّم ثالثة اأحزاب هي: امل�رشيون االأحرار وامل�رشي 

الديوقراطي االجتماعي والتجمع، �سوى على 34 مقعداً بن�سبة اأقل من 7% من اإجمايل 

االأموال  رجال  �سيطرة  عودة  على  قوية  داللة  يعطي  ما  ؛ 
128

ال�سعب جمل�ص  مقاعد  عدد 

واملال ال�سيا�سي على م�سائر االنتخابات يف م�رش.

وم�ستقلني  االنقالب  دعمت  اأحزاب  من  املُ�سّكلة  م�رش”،  حّب  “يف  قائمة  فوز  ز. 

يف  االأوىل  اجلولة  من  للقوائم،  املخ�س�سة   120 الـ  املقاعد  بجميع  لل�سي�سي،  موؤيدين 

قطاعات اجلمهورية االأربعة، وت�سدر واجهة القائمة قادة اأمنيون ورجال �رشطة وجي�ص 

�سابقون على راأ�ص هوؤالء اللواء �سامح �سيف اليزل املن�سق العام لـقائمة “يف حّب م�رش”، 

واللواء كمال عامر مدير املخابرات احلربية االأ�سبق، وكذلك اللواء تامر ال�سهاوي امللقب 

بـ“�سقر” املخابرات احلربية، ومن ناحية قادة ال�رشطة ياأتي اللواء �سعد اجلمال �سمن 

http://bit.ly/25NWppG :قراءة يف نتائج االنتخابات امل�رشية، اجلزيرة.نت، 2012/1/22، انظر  
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املرجع نف�سه.  
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وم�ستقلون  االنقالب  اأيدت  اأحزاب  القائمة  هذه  حتت  وين�سوي   ،
129

القائمة اأع�ساء 

موؤيدين لل�سي�سي، بع�سهم ينتمي لعهد مبارك.

الفادحة  اخل�سارة  �سوى  لالنقالب  تاأييده  من  ال�سلفي  النور  حزب  َيجِن  مل  ح. 

اأن فقد امل�سداقية لدى قاعدته ال�سعبية ب�سبب تاأييده  النيابية، بعد  لالأ�سوات وللمقاعد 

فبينما  انتهاء دوره؛  بعد  اأنف�سهم  االنقالب  ِقبل موؤيدي  نبذه من  مّت  اأن  االنقالب، وبعد 

البناء  وحزب  االأ�سالة،  حزب  و�سّم  النور  حزب  تزعمه  الذي  ال�سلفي،  التحالف  حّل 

بعد حزب احلرية والعدالة، حيث ح�سد  ثانياً  االإ�سالمية،  املنبثق عن اجلماعة  والتنمية 

121 مقعداً، بن�سبة 23.81% من اإجمايل مقاعد جمل�ص ال�سعب، يف اأكب مفاجاأة �سهدتها 

، حّل هذا احلزب �ساد�ساً يف ترتيب االأحزاب التي فازت باالنتخابات 
130

تلك االنتخابات

2015، بعد ح�سوله على 12 مقعداً فقط.

عودة  يعك�ص  ما   ،2015 باالنتخابات  �سابقني  �رشطة  ورجال  �سابطاً   63 فوز  طـ. 

 رجال هذا اجلهاز كاأحد اأذرع الدولة العميقة اإىل احللبة ال�سيا�سية من جديد بعد انقالب

اللواء  راأى  االأكب حيث فاق حتى حقبة نظام مبارك؛ فقد  3 يوليو. وهذا احل�سور هو 

دليالً  النتيجة  هذه  يف  االنتخابات،  بهذه  فاز  �سابق  �رشطة  لواء  وهو  ال�سعيني،  ه�سام 

حينما  اأنه  ال�سعيني،  واأو�سح  ال�سارع”،  يف  تتح�سن  بداأت  ال�رشطة  “�سورة  اأن  على 

 “كان ع�سواً يف برملان �سنة 2000 كان عدد النواب ممن لهم خلفية �رشطية 18 نائباً، ويف
�سنة 2005 كانوا 23 نائباً، و�سنة 2010 كانوا اأكرث من 30، بينما يف �سنة 2012 �سجلت 

.
اأقل ح�سور لهم حيث و�سل 10 نواب فقط اإىل البملان”131

وتعد هذه االنتخابات النيابية هي املحطة االأخرية التي ن�ست عليها خريطة الطريق، 

التي مّت اإعالنها عقب االإطاحة مبحمد مر�سي، وت�سمنت اأي�ساً اإعداد د�ستور جديد للبالد 

2014، وانتخابات رئا�سية كانت قد متت يف حزيران/ يونيو  يناير  الثاين/  مّت يف كانون 

.2014

ال �سّك اأن التعديالت اجلديدة على قانون جمل�ص النواب والتو�سع يف انتخاب اأع�ساء 

البملان بالنظام الفردي، �سيعيدان ت�سكيل العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية 

 ،2015/10/8 “اليزل وعامر وال�سهاوى” االأبرز..، موقع برملاين،  �رشاع اجلرناالت على كر�سي البملان..   
129

http://bit.ly/1UpiXFk :انظر

قراءة يف نتائج االنتخابات امل�رشية، اجلزيرة.نت، 2012/1/22.  
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http://bit.ly/22TUTAz :اليوم ال�شابع، 2016/1/3، انظر  
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والتداخل بينهما كما كان الو�سع يف ظّل نظام الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، لينتج يف 

النهاية “معار�سة م�سطنعة ومفتعلة ملحاولة اإثبات اأن هناك تياراً اآخر يف م�رش غري الذي 

.
مّت �سنعه اإعالمياً”132

على  ت�سميمه  جرى  الذي   2010 برملان  اأذهاننا  اإىل  يعيد  فهو  التحليل  ذلك  �سّح  اإذا 

يهد  لكي  غالباً  املعار�سة  من  خال  بحيث  كا�سحة،  اأغلبية  الوطني  احلزب  اأعطى  نحو 

 2010 “فطبخة”  اأن االأ�ساليب اختلفت  الطريق لتوريث ال�سلطة يف عهد مبارك. �سحيح 

متت بالتزوير الفا�سح، اأما الطبخة الراهنة فقد خلت من التزوير، وتكفل ُح�سن الرتتيب 

والتدبري بالالزم.

بني  ال�سيا�سية  املناف�سة  تغيب  اأن  منطقياً  بدا  وتدبري  ترتيب  من  جرى  ما  ظّل  يف 

املر�سحني، يف حني تبقى املناف�سات العائلية والقبلية واجلهوية. واإزاء انفراط عقد حتالف 

30 يونيو واختفاء رموزه ال�سيا�سية على االأقل، فقد �ساد اقتناع باأنه برملان اللون الواحد 

ثم  من  والتاأييد.  املوافقة  يف  حم�سوراً  �سيظل  دوره  واأن  ال�سيا�سة،  خارج  من  القادم 

�سيكون معباً عن ال�سلطة ولي�ص معباً عن املجتمع. 

ورمبا كان ذلك اأحد االأ�سباب التي اأدت اإىل �سعف االإقبال على الت�سويت، على الرغم 

من اجلهد االإعالمي الكبري الذي بذل حلث النا�ص ودفعهم اإىل امل�ساركة، وتوظيف امل�ساعر 

الدينية الأجل ذلك. وهو ما دعت املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية، ممثلة بدار االإفتاء، الناخبني 

“اآثماً  اإىل الت�سويت يف االنتخابات واأ�سدرت فتوى ُتِعّد املمتنع عن االإدالء ب�سوته فيها 

�رشعاً”، كما �سدرت فتوى مماثلة عن اأحمد عمر ها�سم ع�سو هيئة كبار العلماء، رئي�ص 

جامعة االأزهر االأ�سبق واملر�سح يف االنتخابات، وقد زاد على ذلك حيث قال اإن املوؤمترات 

.
133

التي تعقدها قائمة “يف حب م�رش” املوؤيدة لل�سي�سي “حتفها” املالئكة

مقاطعة  لالأزهر،  التابع  االإ�سالمية  البحوث  جممع  ع�سو  النجار،  اهلل  عبد  حّرم  كما 

�سّد  خبيثة  اأجندات  لديهم  واأن  بـ“املجرمني”  للمقاطعة  الداعني  وا�سفاً  االنتخابات، 

ال�سالة، ومن مل ي�سارك كمن  اأداء  اأنه واجب �رشعي ال يقل عن  على  االإ�سالم، م�سدداً 

.
134

ترك �سالة واجبة ال ق�ساء لها

حممد العلي، مرجع �سابق.  
132

هل امل�ساركة يف االنتخابات اأو مقاطعتها بحاجة اإىل فتاوى؟، بي بي �سي، 2015/10/19، انظر:  
133

http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/10/151019_comments_egypt_elections_fatwas

املرجع نف�سه.  
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الرئي�ص  هيمنة  ر�سخت  حيث  النتائج،  خالل  من  التحول  هذا  بوادر  ظهرت  وقد 

ال�سي�سي على مقاليد �سناعة القرار، بعد �سيطرة قائمة “يف حب م�رش” املوالية له، فيما 

ُمني حزب النور ال�سلفي واالأحزاب الليبالية والنا�رشية بخ�سائر كبرية.

من  بالرغم  وال�سيا�سة  االإعالم  يف  التنوع  غياب  ظّل  يف  االنتخابات  هذه  جرت  وقد 

رموز  من  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  ع�رشات  وتعر�ص  االإعالمية،  واملنابر  االأحزاب  تعدد 

اأخرى واتهامها  الت�سهري برموز  التظاهر، عالوة على  الثورة لل�سجن ملخالفتهم قانون 

وبالتايل  ال�سبابية،  واالئتالفات  احلركات  ع�رشات  اختفاء  اإىل  دفع  ما  للخارج،  بالعمالة 

خ�رش احلراك ال�سيا�سي اهتمام وقوة ال�سباب، ويالحظ هنا االختفاء الكبري لل�سباب من 

جلان االنتخابات، وهو امتداد لظاهرة عزوف ال�سباب عن الت�سويت يف اال�ستفتاء على 

.
135

الد�ستور واالنتخابات الرئا�سية

رابعًا: الدولة العميقة واأثرها على احلكم:

الأن  م�رش،  يف  ال�سيا�سة  قامو�ص  على  جديداً  العميقة”  “الدولة  م�سطلح  كان  رمبا 

النظام امل�ستبد الذي ظّل قاب�ساً على ال�سلطة طوال الثالثني �سنة االأخرية على االأقل، مل 

يكن بحاجة اإىل دولة عميقة حتمي م�سالح االأطراف امل�ستفيدة منه، وت�ساغب على الدولة 

الذي  الو�سع  وهو  وترعاها.  امل�سالح  تلك  تخدم  كانت  الدولة  �سيا�سة  اأن  ذلك  القائمة. 

.
136

اختلف بعد الثورة التي حاولت تاأ�سي�ص نظام جديد يتعار�ص مع تلك امل�سالح

الدولة العميقة لي�ست اكت�سافاً جديداً، الأن امل�سطلح متداول يف دول عدة، بع�سها يف 

اأمريكا الالتينية، ثم اإنه م�سهور وله رنينه اخلا�ص يف تركيا بوجه اأخ�ص منذ اأكرث من ن�سف 

قرن، ويق�سد به �سبكة العمالء الذين ينتمون اإىل تنظيم غري ر�سمي، له م�ساحله الوا�سعة 

وجودها  لها  االأ�سا�سية  عنا�رشه  اأن  فيه  القوة  ونقطة  واخلارج،  الداخل  يف  وامتداداته 

واالإعالمية،  وال�سيا�سية،  والع�سكرية،  املدنية،  الدولة  ومفا�سل  موؤ�س�سات  خمتلف  يف 

الدولة موؤ�س�سات  اأن�سطة  توجيه  فر�سة  العنا�رش  لتلك  يوفر  الذي  االأمر   واالأمنية. 

وظاهر  معلن  اأحدهما  وجهان،  العميقة  وللدولة  ال�سيا�سي.  القرار  يف  والتاأثري  الر�سمية 

حممد �سومان، مرجع �شابق.  
135

http://bit.ly/1OfLO2k :فهمي هويدي، �سوؤال الدولة العميقة يف م�رش، اجلزيرة.نت، 2012/6/12، انظر  
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يتمثل يف رجالها الذين يتبووؤون مواقع متقدمة يف موؤ�س�سات الدولة، واجلي�ص، والبملان، 

والنقابات، اإىل جانب موؤ�س�سات االإعالم وجنوم الفن والريا�سة. الوجه االآخر خفي غري 

.
137

معلن يتوىل حتريك االأطراف املعنية يف موؤ�س�سات الدولة لتنفيذ املخططات املر�سومة

بداأت تاأثريات الدولة العميقة يف م�رش تظهر بعيد ثورة 25 يناير، ورمبا كان لها دور 

اأن يكون هناك دور لقادة اجلي�ص وبع�ص املتنفذين  الثورة، حيث من املمكن  اأثناء  ما يف 

يف م�رش يف اإرغام الرئي�ص مبارك على التنحي خوفاً من خروج االأو�ساع عن ال�سيطرة، 

وكذلك يف �سبيل احتواء اآثار الثورة وتداعياتها على م�سالح اجلي�ص والطبقة املتنفذة يف 

م�رش.

ال�سيادية  االأجهزة  يف  قيادات  توافقت  امل�رشية،  بالرئا�سة  مر�سي  حممد  فوز  بعد 

للدولة، وما ي�سمى الدولة العميقة على اأن مر�سي مرحلة عابرة، وال ينبغي الأي اأحد اأن 

اأجل حما�رشته وح�رشه يف  الق�ساء من  االأحوال، وا�ستُخدم  باأي حال من  يتعاون معه 

الزاوية، ودفعه نحو اأخطاء تدخله يف م�ساكل مع االآخرين، اأو تبر لفئة اأخرى مواقفها 

.
138

املناه�سة له

ت�سن حملة  بداأت  االأمنية،  االأجهزة  من قبل  اأ�سالً  تدار  التي  االإعالم  اأن و�سائل  كما 

جتراأت  ملا  الرئي�ص  مع  واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  كانت  ولو  مر�سي،  �سّد  حتري�ص 

عليه و�سائل االإعالم على هذا النحو.

حاول مر�سي اأن يعمل يف جمالني؛ االأول: حماولة ت�سيري حكومة نزيهة من اأجل اإثبات 

اأن ثمة اأمالً يف امل�ستقبل، والثاين العمل اليومي على ا�سرت�ساء اجلي�ص من خالل ال�سي�سي 

اجلي�ص( )اأي  اأنه  اأ�سا�ص  على  احلكم،  ا�ستمرار  �سمان  يعني  ك�سبه  باأن  منه   اعتقاداً 

ال�سي�سي  جتاه  “الودي”  التعامل  هذا  لكن  مبارك.  تنحية  قرار  النهاية  يف  اتخذ  من  هو 

يف  تكن  مل  قنديل  ه�سام  حكومة  اأن  كما  احلال،  واقع  يف  واحد  طرف  من  كان  واجلي�ص 

واقع احلال حكومة مر�سي بالكامل، بل كان لل�سي�سي دور كبري يف اختيارها، خ�سو�ساً 

وزاراتها ال�سيادية. وكان ح�سور االإخوان فيها هام�سياً، وكذلك احللفاء االآخرين، بينما 

املرجع نف�سه.  
137
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الرئي�ص  اإف�سال  هو  املطلوب  اأن  يدرك  كان  اجلميع  الأن  امل�ساركة؛  عن  املعار�سة  عزفت 

اأهمها  اأ�سري من قبل، وعب قرارات متوالية  النجاح. والق�ساء كما  ولي�ص منحه فر�سة 

حّل جمل�ص ال�سعب ورف�ص قرارات مر�سي الد�ستورية، كان االأداة االأكب يف اال�ستفزاز، 

بحاٍل.  م�ستقالً  يكن  ومل  اجلي�ص،  مع  بالتوافق  االأمن  موؤ�س�سة  خالل  من  يدار  وهذا 

م�رشحية 2013/6/30 جاءت بعد حملة �سيطنة كبرية ملر�سي واالإخوان، لكن احلملة مل 

تكن كافية، فكل االنتخابات، واآخرها ا�ستفتاء الد�ستور كانت ل�سالح االإخوان، ومل تفلح 

قوى املعار�سة يف جتيي�ص ال�سارع �سّد الرئي�ص، فكانت فكرة حركة مترد التي مل يكن 

مطلوباً منها �سوى توفري الذريعة، وتوافق عليها اجلميع، وكان للكني�سة دور يف ح�سد 

 .
139

2013/6/30 الذي مّت اإخراجه �سينمائياً لتبير االنقالب

مظاهرات �سبقت  التي  وال�ساعات  االأيام  كوالي�ص  تفا�سيل  يوم  بعد  يوماً   تتك�سف 

30 يونيو وعزل مر�سي. واآخر ف�سول هذه الكوالي�ص ما ن�رشته وول �سرتيت جورنال 

“�رشية  واجتماعات  العميقة،  الدولة  عودة  عن  االأمريكية   The Wall Street Journal

ح�سني  املخلوع  الرئي�ص  نظام  وبقايا  املعار�سة  قادة  بني  اأ�سهر”  مدى  على  ومنتظمة 

من  املقربني  اأحد  عن  االأمريكية  ال�سحيفة  ونقلت  اجلي�ص.  يف  كبار  و�سباط  مبارك 

املجتمعني مع اجلي�ص اأن االأخري قال باأنه �سيتدخل ويعزل مر�سي اإذا ح�سدت املعار�سة 

“عدداً كافياً” من املتظاهرين املطالبني برحيله. والالفت اأن ال�سحيفة اأ�سارت اإىل اأن نظام 
ومرجعتيه  مر�سي  اأن  على  متفقان  برحيله،  ال�سابق  يف  طالبت  التي  واملعار�سة  مبارك 

.
االإ�سالمية “تهديد”140

وتزامنت هذه االجتماعات —ت�سيف ال�سحيفة— مع حوادث مماثلة خللع مبارك، 

اأنه بعد  ال�سحيفة  االإخوان. وتذكر  املن�سقة ت�ستهدف مقرات  الهجمات  وهي موجة من 

ا�ستعاد رموز نظام مبارك وموؤ�س�ساته جزءاً من نفوذهم، ومتثل ذلك يف  عزل مر�سي 

تن�سيب اجلي�ص اأحد ق�ساة عهد مبارك رئي�ساً موؤقتاً للبالد، بينما اختري ق�ساة اآخرون 

.
141

من العهد نف�سه الإعداد د�ستور جديد

املرجع نف�شه.  
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وقال القيادي يف حزب احلرية والعدالة يا�رش حمزة اإن الدولة العميقة مل تختِف اأ�سالً 

لتعود، وهذه الدولة باأجهزتها االأمنية، وال�سيا�سية، واالقت�سادية، كانت �سبب االأزمات 

التي �رشبت م�رش خالل العام االأول من والية مر�سي، واأكب دليل على وجود هذه الدولة 

اأن الكهرباء يف م�رش مل تنقطع منذ االنقالب الع�سكري، وُحلت اأزمة ال�سوالر والبنزين 

خالل 24 �ساعة. وكان على ثورة 25 يناير اأن تواجه “هذه الدولة العميقة باآليات ثورية 

.
142

وتفكيكها قبل انتهاء الفرتة االنتقالية” وفقاً حلمزة

واأ�ساف حمزة اأن ال�سواهد واالأحداث توؤكد حدوث اجتماعات بني رموز املعار�سة 

واجلي�ص، اإ�سافة اإىل �سحن “التيار املتطرف” يف الكني�سة ا�ستعداداً ملظاهرات 30 حزيران/ 

مع  احلوار  املعار�سة  قيادات  فيه  رف�ست  وقت  يف  تتم  كانت  االجتماعات  وهذه  يونيو. 

الرئي�ص مر�سي لالتفاق على مالمح امل�سهد ال�سيا�سي.

بعد  باجلي�ص  ا�ستعانت  االإنقاذ  جبهة  اأن  والعدالة  احلرية  حزب  يف  القيادي  وراأى 

ف�سلها بكافة اال�ستحقاقات االنتخابية واال�ستفتاءات، وراأى اأن “عنا�رش الدولة العميقة 

يف املوؤ�س�سة االأمنية والع�سكرية واالإعالمية وبع�ص بقايا اأحزاب �سيا�سية ال متلك حيثية 

.
�سعبية”، حتالفت وخططت ملظاهرات 1432013/6/30

ال�رشطة  اأن  االأمريكية   The New York Times تايز  نيويورك  �سحيفة  وذكرت 

بل  فقط،  ال�سوارع  وحماية  دورها  مبمار�سة  مر�سي  حكم  اأثناء  يف  تف�سل  مل  امل�رشية 

وكذا املوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن توفري الطاقة وتوفري الغاز، حيث ف�سلت يف توفري الغاز 

الغ�سب  من  حالة  اإىل  واأدت  عليه  احل�سول  اأجل  من  اجلماهري  ا�سطفت  الذي  والوقود 

 .
144

واال�سطرابات التي اأدت لعودة الع�سكر

نا�رش  مر�سي،  عهد  يف  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  با�سم  املتحدث  ويعتقد 

متعددة  دوائر  الفرا�ص  واتهم  لالنقالب”.  “حت�سرياً  كانت  الت�رشفات  هذه  اأن  الفرا�ص 

�سائقي  اإىل  والتموين  املخازن  م�سوؤويل  من  بدءاً  االنقالب  يف  باالإ�سهام  الدولة  داخل 

 .
145

ال�سيارات املوكلون بنقله
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144

Times newspaper, 10/7/2013, http://www.nytimes.com/2013/07/11/world/middleeast/
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وقالت ال�سحيفة اإن م�سوؤولني يف نظام مبارك ال�سابق وبع�سهم جرناالت برتب عالية 

ال�ستار لتمويل وتوفري اال�ست�سارة والتنظيم لالإطاحة بنظام االإخوان.  عملوا من وراء 

وممن اأ�سهموا يف احلملة امللياردير امل�رشي جنيب �ساوير�ص، وتهاين اجلبايل القا�سي يف 

املحكمة الد�ستورية العليا، و�سوقي ال�سيد امل�ست�سار القانوين الآخر رئي�ص وزراء يف عهد 

مبارك، اأحمد �سفيق. ولكن اأهم ملمح لعودة الدولة العميقة كما كانت عليه يف عهد مبارك 

اأن مر�سي وطوال العام الذي حكم فيه م�رش، حاول  هي عودة ال�رشطة لل�سوارع، مع 

وتنظيم  تاأهيل  باإعادة  يقوم  اأن  من  بدالً  موؤيديه،  هّم�ص  اأنه  لدرجة  االأمن  قوى  اإر�ساء 

 .
146

وزارة الداخلية

ورف�ست قوى االأمن ن�رش قواتها يف ال�سوارع على الرغم من تزايد معدالت اجلرية 

بزيها  ال�رشطة  عادت  فقد  االقت�ساد.  على  �سلبي  ب�سكل  اأّثر  مما  ال�سوارع،  وازدحام 

االأبي�ص اإىل �سوارع القاهرة واأ�سهمت قوات مكافحة ال�سغب التي يكرهها امل�رشيون قبل 

.
147

وبعد الثورة يف �رشب املعت�سمني االإ�سالميني

ومن املظاهر الغريبة اأي�ساً احلملة االإعالمية لتبيي�ص �سورة ال�رشطة حيث انت�رشت 

هو  “اأمنكم  الفرحني  باالأطفال  حماطون  وهم  ال�رشطة  رجال  تظهر  اإعالنية  مل�سقات 

مهمتنا وحمايتكم هو هدفنا”. ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول نقابة قوات ال�رشطة ال�سابق 

قوله، اإن ال�سباط الذين عملوا حتت النظام وب�سيا�سة �سّد االإ�سالميني، مل يتقبلوا نف�سياً 

ال�سلطة حيث �سار مطلوباً منهم خدمة م�رشوع  الذي ح�سل بتويل االإ�سالميني  التغري 

 .
148

كانوا يحاربونه يف املا�سي

وتقول ال�سحيفة اإن البريوقراطية التي بناها مبارك طوال حكمه الديكتاتوري الذي 

رجال  من  النظام  اأعمدة  احتفظ  فيما  مكانها،  يف  بقيت  تقريباً  عاماً  ثالثني  مدة  ا�ستمر 

االأعمال واالأثرياء بتاأثريهم. ومل يكن مر�سي الذي يعّد اأول رئي�ص ينتخب للمن�سب منذ 

الدولة  اأي  الدولة،  لت�سمل موؤ�س�سات واأجهزة  عقود طويلة بقادر على تو�سيع �سلطاته 

 .
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العميقة
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يف  حوله  وطني  اإجماع  وبناء  له  ال�سعبي  الدعم  تو�سيع  على  قادراً  مر�سي  يكن  ومل 

الوقت الذي واجه فيه حمالت �رش�سة ومنظمة دعمها اأعمدة نظام مبارك ال�سابق. ونقلت 

ما قاله �ساوير�ص الرثي املعروف باأنه دعم حملة مترد منذ البداية، وتبع مبكاتب حزبه، 

امل�رشيون االأحرار، وقدم الدعم الدعائي واالإعالمي من خالل حمطته التلفازية املعروفة، 

اإن  �ساوير�ص  وقال  التلفزيونية.  قناته  على  بّث  والذي  للحملة  الفيديو  اإنتاج  دعم  كما 

.
“مترد مل تكن تعرف اأنني الذي يقف وراء الدعم” و“ال اأ�سعر باخلجل”150

خام�سًا: اأثر التدخالت اخلارجية على م�سار الأحداث:

مع بداية هبوب رياح الربيع العربي على بع�ص الدول العربية، وّجه قادة هذه الدول 

�سهام االتهامات اإىل جهات ودول عربية واأجنبية، متهمني اإياها بن�سج خيوط املوؤامرات 

الإ�سقاط اأنظمة احلكم يف هذه الدول، لكن طغيان النزعة ال�سعبية العفوية التي ات�سمت به 

املايل، واالإعالمي، وال�سيا�سي،  الدعم  الثورات، وقلة اخلبة والتنظيم، وحمدودية  هذه 

مل يدع جماالً لل�سك اأن الربيع العربي هو رّد فعل �سعبي عفوي غري خمطط، جاء نتيجًة 

ل�سيا�سات التهمي�ص، واالإذالل، واالإق�ساء، واالحتكار من قبل ال�سلطات احلاكمة يف دولنا 

العربية.

وال�سيا�سي،  املايل،  الدعم  وم�ستويات  وم�ساراته  االأحداث  �سياق  اأظهر  املقابل  يف 

الربيع  دول  بع�ص  يف  امل�سادة  الثورات  به  �سارت  الذي  الزخم  وطبيعة  واالإعالمي، 

العربي، مدى اأثر التدخالت اخلارجية على م�سار االأحداث هناك منذ اليوم االأول الذي 

تال �سقوط تلك االأنظمة جراء ثورات الربيع العربي.

�سكلت مكانة م�رش وموقعها بالن�سبة للعامل العربي ويف اخلريطة الدولية، عوامل دفع 

وت�رشف  جهودها  لرتكز  العربي،  الربيع  جناح  من  املت�رشرة  للدول  بالن�سبة  اإ�سافية 

مليارات الدوالرات يف �سبيل اإجناح موجة الثورة امل�سادة. 

واإذا تتبعنا مواقف وردود فعل بع�ص الدول —التي �سوف يبز دورها ب�سكل اأكب 

يف مرحلة الثورة امل�سادة— عند بداية الربيع العربي، ومواقفها يف اأعقاب اال�ستحقاقات 

الثورة  مرحلة  يف  الدول  هذه  به  ا�سطلعت  الذي  الدور  الأدركنا  ذلك،  بعد  جرت  التي 

امل�سادة. 

Ibid.  
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منها،  العربية  خ�سو�ساً  الدول،  هذه  تبني  اإىل  اأدت  واأ�سباب  دوافع  عدة  بني  ومن 

�سلوك امل�سار ال�سدامي مع الثورات ال�سعبية، يبز دافعني مهمني:

1. الدافع االأول، اخلوف من انتقال عدوى الربيع العربي اإىل �سعوب هذه الدول.

2. اأما الدافع الثاين، فهو التوج�ص من االإ�سالم ال�سيا�سي الذي كان االأكرث ح�سوراً 

واالجتماعية  ال�سيا�سية  التيارات  ت�سدره  بحكم  العربي،  الربيع  نتائج  من  وا�ستفادة 

التحرر من نري  بعد  تكوينها  اأو  ا�ستقاللها  نيل  الدول منذ  تلك  �سيا�سات  التي عار�ست 

اال�ستعمار، باالإ�سافة اإىل خبته وقوة تنظيمه وات�ساع انت�ساره، وقد دفع تيار االإ�سالم 

ال�سيا�سي وعلى راأ�سه جماعة االإخوان امل�سلمني �رشيبة هذه املعار�سة من قتل واعتقال 

ونفي لقياداتها على مدى ع�رشات ال�سنني. 

اخلليج  دول  من  عدداً  يعّدون  امل�رشين  من  كثري  كان  يناير،   25 ثورة  وخالل 

العي�ص،  يف  واحلق  بالتغيري  زالوا،  وما  طالبوا،  الذين  امل�رشيني  اإرادة  �سّد  تقف  اأطرافاً 

يناير  25 يف  املتظاهرون  رفعها  التي  ال�سعارات  وهي  االجتماعية،  والعدالة   واحلرية، 

وما زالوا.

اأعطى دخول جماعة االإخوان امل�سلمني يف م�رش على م�سار االأحداث واملظاهرات التي 

�سهدتها م�رش خالل ثورة 25 يناير، دفعاً قوياً لهذه الثورة بحكم املكانة ال�سعبية والدقة 

التنظيمية التي تتمتع بها اجلماعة يف م�رش. هذا الدخول اأعطى التحرك ال�سعبي الزخم 

املطلوب؛ ما اأدى يف نهاية املطاف اإىل تنحي مبارك عن احلكم. ومع تنظيم اأول انتخابات 

ت�رشيعية ورئا�سية نزيهة يف م�رش منذ تاأ�سي�ص الدولة احلديثة بعد اإنهاء احلكم امللكي، 

ا�ستطاع االإخوان اأن يفوزوا باأغلب مقاعد جمل�سي ال�سعب وال�سورى، ثم فاز مر�سحها 

حممد مر�سي مبوقع الرئا�سة امل�رشية.

العربية ب�سكل عام،  الدول  اأكرث  امل�سلمون يف م�رش �سدمة لدى  �سكل فوز االإخوان 

واأغلب دول اخلليج العربي ب�سكل خا�ص، ما دفعها اإىل تكثيف ات�ساالتها ودعمها الأطراف 

العميقة، م�سخرة يف ذلك  الدولة  ال�سابق، واأركان  النظام  الع�سكرية وفلول  املوؤ�س�سة  يف 

مليارات الدوالرات، خ�سو�ساً يف دعم عدة قنوات وبرامج م�رشية وعربية موجهة �سّد 

االإ�سالم ال�سيا�سي. 

اإ�سالميون  ورحب  مر�سي،  فوز  نباأ  على  والعربية  الدولية  الفعل  ردود  توالت 

ن�رشاً  وعّدوه  م�رش،  يف  نزيهة  حرة  انتخابات  باأول  بفوزه  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 
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لق�سيتهم، بينما ات�سمت ردود اأفعال الدول الغربية ودول اخلليج و“اإ�رشائيل” باحلذر 

الدول برقيات تهنئة وترحيب بفوزه.  اإر�سال معظم  ال�سيا�سية، مع  اأجندته  والقلق من 

حدود تتجاوز  املدى  بعيدة  نتائج  له  تاريخياً  حدثاً  وا�سع  نطاق  على  مر�سي  فوز   وُعّد 

 .
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م�رش

مادي  بدعم  يقرتن  مل  واالأجنبية  العربية  الدول  اأغلب  من  الواقعي  التعامل  هذا  لكن 

و�سيا�سي حقيقي ملر�سي، با�ستثناء بع�ص الدول ومنها قطر وتركيا، وبدا كاأن العديد من 

الدول مل تكن ترغب بنجاحه يف رئا�سته. وك�سفت وثيقة م�رشبة من وثائق ويكيليك�ص 

للملك  الفي�سل،  �سعود  حينها  اخلارجية  وزير  توقع   Saudi WikiLeaks ال�سعودية 

امل�رشية،  باالنتخابات  مر�سي  حممد  بفوز  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  الراحل  ال�سعودي 

حمذرة من التبعات التي �ستتبع هذا الفوز. ونقلت الوثيقة عن م�سدر خا�ص يف القاهرة اأن 

ال�سفري االأردين يف م�رش، اأعد تقريراً ب�ساأن املوقف يف م�رش بعد انتهاء اجلولة االأوىل من 

بالرئا�سة، وا�ستالم  التوقع بفوز حممد مر�سي  التقرير  امل�رشية. وت�سمن  االنتخابات 

خريت ال�ساطر لرئا�سة الوزراء، ما يوؤدي “لتقوية موقف االإخوان باملطالبة بالتعديالت 

.
الد�ستورية التي حتد من �سالحيات رئي�ص اجلمهورية”152

بدت  رئي�ساً،  مر�سي  بانتخاب  م�رش  يف  ال�سلطة  اإىل  امل�سلمني  االإخوان  �سعود  ومع 

م�رش  من  وا�سحة”  “غري  باأنها  تو�سف  تقدير،  اأقل  على  ظبي  واأبو  الريا�ص  مواقف 

مع  ولقائه   ،2012/7/11 يف  جدة  اإىل  مر�سي  الرئي�ص  زيارة  ومع  اأنه  اإال  مر�سي،  عهد  يف 

، توقع املتابعون اأن ت�سهد العالقات بني 
153

العاهل ال�سعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

الدولتني تقارباً اإىل حدٍّ ما.

وبالرغم مما اأبداه الرئي�ص مر�سي اآنذاك من تاأكيدات على عمق ومتانة العالقات بني 

للم�ستثمرين  اأكب  الدولتني، وتعهداته بت�سهيالت  يف  م�رش وال�سعودية حكومة و�سعباً 

ردود الفعل الدولية على انتخاب حممد مر�سي رئي�ساً مل�رش، موقع فران�ص 24، 2012/6/26، انظر:  
151

http://f24.my/1XdqIEr

وثيقة �سعودية حتذر من تبعات فوز مر�سي باالنتخابات امل�رشية، عربي 21، 2015/6/24، انظر:  
152

http://bit.ly/1U9U7My

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/13/226179.html :العربية.نت، 2012/7/13، انظر  
153
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اأن اجلميع  اإال   ،
154

27 مليار دوالر ا�ستثماراتهم بنحو  الذين تقدر  ال�سعوديني يف م�رش 

ظّل يرتقب ويقراأ ما بني ال�سطور خ�سو�ساً تلك الت�رشيحات التي تخرج من امل�سوؤولني 

اأن الكثريين مل يكونوا  اإال  ال�سعوديني ب�ساأن م�ستقبل العالقات بني ال�سعودية وم�رش، 

املنتخب،  بالرئي�ص  ال�سعودية  واإ�سادة  الزيارة  هذه  على  عام  من  اأقل  بعد  اأنه  يتوقعون 

�سيخرج ملك ال�سعودية ليوؤيد عزل مر�سي، وهي اخلطوة التي عّدها فريق كبري يف م�رش 

وخارجها “انقالباً ع�سكرياً على ال�رشعية”.

حّل  الذي  اجلديد  امل�رشي  النظام  من  �سلبياً  موقفاً  اأظهر  من  اأول  االإمارات  وكانت 

ا�ستقبل  الذي  خلفان،  �ساحي  دبي  �رشطة  قائد  طريق  عن  وذلك  مبارك،  نظام  مكان 

انتخاب ال�سعب امل�رشي للرئي�ص مر�سي ب�سل�سلة تغريدات راأى خاللها اأن ما حدث هو 

“و�سيقبل مر�سي يد خادم  “حبواً”  “يوم �سوؤم”، ُمهدداً باأن مر�سي �سياأتي اإىل اخلليج 
، هذه الت�رشيحات من امل�ستبعد اأن حتدث اإال يف وجود 

احلرمني كما فعل ح�سن البنا”155

“�سوء اأخ�رش” من القادة االإماراتيني.

وهو  مر�سي،  ورئي�سها  م�رش  �سّد  خلفان  ت�رشيحات  تتوقف  مل  احلني  ذلك  ومنذ 

ال�سفري  ت�ستدعي  نوعها،  من  االأوىل  تكون  تكاد  �سابقة  يف  امل�رشية  اخلارجية  جعل  ما 

االإماراتي بالقاهرة طالبة تو�سيحاً ملا قاله خلفان، وكان رّد اأبو ظبي اأن االأخري ال ُيعّب 

.
156

اإال عن نف�سه واأن الدولة لي�ست م�سوؤولة عن ت�رشيحاته

واالأمة  العربي  اخلليج  دول  على  تتاآمر  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  اأن  خلفان  وراأى 

INTERPOL بالقب�ص على قادة جماعة االإخوان، وعلى  ، وطالب االإنرتبول 
157

جمعاء

وبعد  اخلليج.  اأمن  لزعزعة  تدخلهم  بزعم  بديع،  حممد  للجماعة  العام  املُر�سد  راأ�سهم 

ال  “اإ�رشائيل  باأن   ،Twitter تويرت  موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  على  خلفان  ت�رشيح 

اأفيخاي  ياأتي من االإخوان امل�سلمني”، وجه  العرب واخلطر احلقيقي  ت�سكل خطراً على 

اأدرعي Avichay Adraee املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�ص االإ�رشائيلي، ر�سالة حميمية 

املرجع نف�سه.  
154

http://bit.ly/1Xds55W :الوفد، 2012/6/27، انظر  
155

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/28/223330.html :العربية.نت، 2012/6/28، انظر  
156

http://bit.ly/1YhlJSU :موقع بانوراما ال�رشق االأو�سط، 2012/11/21، انظر  
157
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اأدرعي  وقال  اإ�رشائيل”،  بـ“�سقيق  ونعته  واملتفاهم،  باملتح�رش  اإياه  وا�سفاً  خلفان،  اإىل 

�سيد  يا  مثلك  ومتفاهمني  متح�رشين  العرب  كل  ليت  “يا  تويرت،  موقع  على  ح�سابه  يف 

.
�ساحي، ويعرفون اأن الإ�رشائيل احلق يف احلياة، نحن واأنتم اأخوة يا �سيد”158

اإ�سقاط مبارك يف مالحقة االإخوان  جت�ّسد موقف االإمارات مما يحدث يف م�رش منذ 

امل�سلمني على اأرا�سيها، حيث اعتادت ال�سلطات يف االإمارات االإعالن من وقت الآخر عن 

متوز/  يف  حدث  مثلما  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  اإىل  باالنتماء  تتهمها  خلية  على  القب�ص 

ال�سلطات  األقت  حيث   ،2013 يناير  الثاين/  وكانون  و2012/11/21،   
1592012 يوليو 

.
160

االإماراتية القب�ص على 14 م�رشياً، بينهم اأطباء ومهند�سون و�سحفي

واأ�سدرت املحكمة االحتادية العليا يف االإمارات يف 2014/1/21، اأحكاماً بال�سجن على 

30 متهماً )10 اإماراتيني و20 م�رشياً( باالنتماء لـ“التنظيم ال�رشي” لالإخوان امل�سلمني، 

اأ�سهر وخم�ص �سنوات، يف حني براأت املحكمة �سخ�ساً واحداً من  ملدد ترتاوح بني ثالثة 

.
161

بع�ص التهم املوجهة اإليه

العربية ب�سفة عامة، واخلليجية ب�سفة خا�سة، مواقف متباعدة من  الدول  اتخذت 

اأعلنت دول  اإطاحة اجلي�ص امل�رشي مبر�سي. فبينما  التي عا�ستها م�رش عقب  االأحداث 

على  حتفظها  اأو  رف�سها  اأخرى  دول  اأبدت  اجلديدة،  ال�سلطة  اإجراءات  الأغلب  تاأييدها 

بع�ص هذه االإجراءات، يف حني التزمت اأخرى بال�سمت.

برقية  ال�سعودية  ملك  واأر�سل  امل�ستقبل”  “خريطة  دعم  من  اأول  ال�سعودية  وكانت 

امل�سلحة  القوات  “رجال  اإن  قائالً  تعيينه،  مّت  الذي  من�سور  عديل  املوؤقت  للرئي�ص  تهنئة 

اأبعاده وتداعياته”، اأما وزير خارجية االإمارات ال�سيخ  اأخرجوا م�رش من نفق يعلم اهلل 

عبد اهلل بن زايد فقال يف بيان اإن “جي�ص م�رش العظيم يثبت من جديد اإنه بالفعل �سياج 

م�رش وحاميها ودرعها القوي، الذي ي�سمن لها باأن تظل دولة املوؤ�س�سات والقانون التي 

http://www.almokhtsar.com/node/90260 :موقع املخت�رش، 2012/11/19، انظر  
158

http://bit.ly/1WHCUNH :موقع �ساتل، 2012/7/16، انظر  
159

�سحيفة اخلليج، ال�سارقة، 2013/1/1، انظر:  
160

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/236e103a-c097-4122-91d1-292b5ccaccc7

اخلليج، 2014/1/22، انظر:  
161

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ad228f3f-62e0-416f-bb77-8fb82009f8c6
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. وتبعتهما يف ذلك الكويت والبحرين 
حتت�سن كل مكونات ال�سعب امل�رشي ال�سقيق”162

مر�سي،  عزل  على  حتفظها  اأبدت  فقد  قطر  دولة  اأما   .
163

الفل�سطينية وال�سلطة  واالأردن 

على الرغم من اأنها اأر�سلت برقية تهنئة للرئي�ص املوؤقت، وقالت اإنها تتفهم الواقع اجلديد 

الرئي�ص  واأعلن  الع�سكري،  باالنقالب  حدث  ما  تون�ص  و�سفت  املقابل  ويف   .
164

م�رش يف 

رف�ست  حني  يف  متاماً”.  مرفو�ص  “اأمر  اجلي�ص  تدخل  اأن  املرزوقي  املن�سف  التون�سي 

ال�سودان وحركة املقاومة االإ�سالمية حما�ص التعليق على ما حدث، واكتفتا بالتاأكيد على 

.
165ً

كونه �ساأناً داخليا

طبيعة  حول  ب�سكوك  ليلقي  يوليو   3 انقالب  من  واالإمارات  ال�سعودية  موقف  جاء 

االإمارات  اإىل  هروبه  ثم  �سفيق،  اأحمد  و�سقوط  مر�سي  انتخاب  منذ  م�رش  يف  دورهما 

؛ وهو امل�سوؤول الذي 
166

ليلحق بوزير التجارة االأ�سبق يف نظام مبارك ر�سيد حممد ر�سيد

1.57 مليون دوالر،  �سدر �سّده حكماً غيابياً يف م�رش، بال�سجن خم�سة اأعوام وغرامة 

25 يناير،  بتهمة الرتبح وتبديد اأموال عامة. وقد ا�ست�سافت دولة االإمارات عقب ثورة 

.
167

العديد من رجال مبارك

ويف م�سعى لدعم ال�سلطة اجلديدة اقت�سادياً، �سارعت ال�سعودية، والكويت، واالإمارات 

يف الفرتة التي تلت االنقالب، بتقدمي دعم مايل مل�رش بقيمة 12 مليار دوالر يف �سكل منح 

ُحكم  خالل  لها  مماثالً  دعماً  امل�رشي  ال�سعب  يتلقَّ  مل  برتولية؛  ومواد  وودائع  نقدية 

مر�سي. كما اأمر امللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز يف 2015/12/15، مب�ساعدة م�رش 

يف تلبية احتياجاتها البرتولية لل�سنوات اخلم�ص القادمة، وزيادة اال�ستثمارات ال�سعودية 

.
168

يف م�رش لت�سل اإىل اأكرث من 30 مليار ريال �سعودي )نحو 8 مليارات دوالر(

http://bit.ly/1U9UAy7 :العربية.نت، 2013/7/4، انظر  
162

حممد العلي، مرجع �سابق.  
163

املرجع نف�سه.  
164

املرجع نف�سه.  
165

موقع �سحيفة الوطن االإلكرتونية، 2015/2/9، انظر:  
166

http://www.elwatannews.com/news/details/658974

http://yanair.net/?p=58292 :موقع يناير، 2016/3/16، انظر  
167

بي بي �سي، 2015/12/15، انظر:  
168

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151215_egypt_saudi_arabia_investments
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تباين  من  ال�سيا�سي  اإطاره  عن  خرج   2013/6/30 بعد  حدث  ما  اأن  من  وبالرغم 

اأن�سار مر�سي  االأمن امل�رشية بف�ص اعت�سام  الدماء، خالل قيام قوات  اإراقة  اإىل  لالآراء 

2013/8/14، ب�سكل دموي، اإال اأن امللك ال�سعودي عبد اهلل  يف ميداين رابعة والنه�سة يف 

التلفزيون  بثّه   ،2013/8/16 يف  ببيان  �ساعة   72 من  باأقل  بعدها  خرج  العزيز،  عبد  بن 

ال�سعودي، اأعلن فيه دعمه ملا قامت به ال�سلطات امل�رشية بحق معت�سمي رابعة والنه�سة، 

ودعا امللك ال�سعودي امل�رشيني والعرب وامل�سلمني اإىل الت�سدي لكل َمْن يحاول زعزعة 

اأمن م�رش، معتباً اأن َمْن يتدخل يف �سوؤون م�رش الداخلية من اخلارج “يوقدون الفتنة”، 

والفتنة،  وال�سالل  االإرهاب  �سّد  م�رش  مع  تقف  وحكومة  “�سعباً  ال�سعودية  اأن  موؤكداً 

وجتاه كل َمْن يحاول امل�سا�ص ب�سوؤون م�رش الداخلية وعزمها وقوتها —اإن �ساء اهلل— 

.
وحقها ال�رشعي لردع كل عابث اأو م�سلل لب�سطاء النا�ص من اأ�سقائنا يف م�رش”169

ويف ال�سياق ذاته اأعلنت االإمارات “تفهمها لالإجراءات ال�سيادية التي اتخذتها احلكومة 

“ما تقوم به ال�سلطات يف م�رش من جهود يهدف الإعادة  امل�رشية”. وعدَّت البحرين اأن 

“�سبط  اإىل  الكويت  دعت  حني  يف   .
العامة”170 احلياة  اإىل  والنظام  واال�ستقرار  االأمن 

النف�ص وتفويت الفر�سة على كل من ي�سعى اإىل اإ�سعال الفتنة واإدخال البالد يف فو�سى 

.
عارمة”171

“متتنع  باأن  ال�سلطة  وطالبت  االعت�سامني،  ف�ّص  طريقة  قطر  دانت  املقابل  ويف 

اأرواح  على  واملحافظة  �سلمية،  ومظاهرات  اعت�سامات  مواجهة  يف  االأمني  اخليار  عن 

. كما دانت تون�ص “اال�ستخدام املفرط للقوة 
امل�رشيني املعت�سمني يف مواقع التظاهر”172

. ويف 2014/1/4 انتقدت قطر قرار ال�سلطات يف م�رش اعتبار جماعة 
بحق املتظاهرين”173

االإخوان امل�سلمني “منظمة اإرهابية”، وقالت اإن ذلك “مقدمة ل�سيا�سة تكثيف اإطالق النار 

.
على املتظاهرين بهدف القتل”174

http://bit.ly/1WHD0oK :العربية.نت، 2013/8/16، انظر  
169

اخلليج، 2013/8/15.  
170

�سحيفة الراي، الكويت، 2013/8/17.  
171

http://bit.ly/1Yhm3B2 :اجلزيرة.نت، 2013/8/14، انظر  
172

وكالة االأنباء الكويتية )كونا(، 2013/8/17، انظر:  
173

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2328480&language=ar

حممد العلي، مرجع �سابق.  
174
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ومنذ عزل الرئي�ص مر�سي، فاإنه كلما �سدر من قول اأو فعل عن ال�سي�سي جتد له بعد 

اأيام واأحياناً بعد اأ�سابيع تاأييداً ر�سمياً من الريا�ص واأبو ظبي، ولي�ص اأدّل على ذلك من 

اأول ات�سال  اأول املهنئني بالرئي�ص املوؤقت عديل من�سور كان العاهل ال�سعودي، واأن  اأن 

حيث   ،2013/7/5 يف  احلرمني  خادم  مع  كان  مر�سي  عزل  بعد  ال�سي�سي  يجريه  تقريباً 

هاتفياً  ات�ساالً  اأجرى  امل�رشي  الدفاع  وزير  اأن  )وا�ص(  ال�سعودية  االأنباء  وكالة  ذكرت 

ا�ستقرار  عن  “وطماأنه  م�رش  يف  االأحداث  تطورات  على  فيه  اأطلعه  ال�سعودية،  ملك  مع 

.
175

االأو�ساع” بها

2013/7/9، ي�سم  اإماراتي رفيع امل�ستوى يف  اأيام قليلة من االنقالب، قام وفد  وبعد 

 ال�سيخ عبد اهلل بن زايد وزير اخلارجية، وال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن

كما   .
176

اجلديد للنظام  املُطلق  تاأييدهم  ُمعلنني  م�رش،  اإىل  بزيارة  باالإمارات،  الوطني 

االإمارات،  بدولة  امل�سلحة  القوات  اأركان  رئي�ص  الرميثي،  حممد  حمد  الركن  الفريق  قام 

من  عدداً  خاللها  التقى  �ساعات  عدة  ا�ستغرقت  مل�رش  �رشيعة  بزيارة   ،2013/7/26 يف 

 .
177

امل�سوؤولني، واأكد خاللها دعمه للنظام اجلديد

اإرهابية”،  “جماعة  امل�سلمني  االإخوان  الببالوي، باعتبار  وت�ساوقاً مع قرار حكومة 

والذي اتخذته يف 2013/12/25، اأعلنت ال�سعودية يف 2014/3/7، جماعة االإخوان امل�سلمني 

الدولة  وتنظيم  الن�رشة  وجبهة  القاعدة  تنظيم  �سملت  قائمة  �سمن  اإرهابياً”  “تنظيماً 
االإخوان  اأن  االإمارات  اأعلنت  ذاته،  ال�سياق  ويف  )داع�ص(.  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية 

“جماعة اإرهابية”، موؤكدة حر�سها على الق�ساء على مثل هذه اجلماعة، واأ�سدرت بياناً 
البحرين دعمها لل�سعودية  اأعلنت   ،2014/3/22 اإليها. ويف  اأع�ساء اجلماعة  ينع دخول 

واالإمارات يف “ت�سديهما ملخططات االإخوان امل�سلمني”، واأكدت اأنها “�ستت�سدى للجماعة 

.
وتهديدها االإرهابي الوا�سح ال�ستقرار ال�سعودية واالإمارات وم�رش”178

العربية.نت، 2013/7/5. وانظر اأي�ساً:   
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http://www.al-sharq.com/news/details/217457  :سحيفة بوابة ال�رشق االإلكرتونية، 2014/3/8، انظر�

اليوم ال�شابع، 2013/7/9، انظر:  
176

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1154894#.VwZRHpx95Mw

http://www.almasryalyoum.com/news/details/240735 :امل�رشي اليوم، 2013/7/26، انظر  
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عن  بالتوقف  حما�ص  حركة  وطالبت  القرار،  توؤيد  اأنها  الفل�سطينية  ال�سلطة  واأعلنت 

امل�رشية،  احلكومة  قرار  حما�ص  رف�ست  بدورها  نهائياً.  االإخوان  جماعة  مع  التعامل 

وقالت اإنها لن تتخلى عن عالقاتها مع االإخوان امل�سلمني. كما رف�ست الكويت االعرتاف 

.
بقرار اعتبار االإخوان “جماعة اإرهابية”179

اأحكام االإعدام التي �سدرت بحق قيادات  اأغلب الدول العربية احلديث عن  وجتنبت 

ع�رشات  اعتقال  وكذلك  مر�سي،  املعزول  الرئي�ص  موؤيدي  من  ومئات  االإخوان  جماعة 

االألوف من املعار�سني، كما مل تتخذ غالبية الدول موقفاً راف�ساً العتقال و�سجن وقتل 

ال�سحفيني.

الكاتب امل�رشي م�سطفى بكري على دور  االنقالب وهو  اأكب موؤيدي  اأحد  وي�سهد 

 ،2014/2/9 يف  مقالة  كتب  حيث  االأخرية،  ال�سنوات  خالل  مب�رش  يحدث  فيما  االإمارات 

حتت عنوان “بني زيارة الفريق �سدقي وروؤية ال�سيخ حممد بن زايد”، يف اإ�سارة منه اإىل 

زيارة رئي�ص االأركان امل�رشي اإىل دبي يف 2014/2/8، قائالً:

مل يكن موقف االإمارات مق�سوراً على الدعم االقت�سادي وموا�سلة الطريق 

الذي بداأه حكيم العرب رحمة اهلل عليه ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، ولكنه 

وظفت  حيث  اأي�ساً،  ال�سيا�سي  الدعم  �سمل  �سبحي  �سدقي  الفريق  قال  وكما 

الدبلوما�سية االإماراتية كل ر�سيدها ال�سيا�سي القوي على ال�سعيدين االإقليمي 

لهذه  العظيم  امل�رشي  اجلي�ص  انحياز  واأن  ال�سعب  بثورة  االعرتاف  يف  والدويل 

.
180

االإرادة هو عمل تتجلي فيه اأ�سمى واأنبل املعاين الوطنية

وي�سيف بكري: 

كانت تعليمات ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�ص الدولة منذ البداية ال تعاون مع 

حكم االإخوان يف م�رش، كان القلق ي�ساورهم )االإماراتيني( على م�رش واملنطقة، 

هذه  و�سول  بعد  املنطقة  تهدد  التي  املخاطر  حجم  ويدركون  يعرفون  كانوا 

االأوىل  مهمتهم  كانت  عربية.  دولة  اأكب  يف  احلكم  قمة  اإىل  االإرهابية  اجلماعة 

وحتديداً ال�سيخ حممد بن زايد و�سقيقه ال�سيخ عبد اهلل بن زايد وزير اخلارجية، 
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 ،2014/2/9 االإلكرتونية،  الوطن  ال�سيخ حممد بن زايد،  الفريق �سدقي وروؤية  م�سطفى بكري، بني زيارة   
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http://www.elwatannews.com/news/details/414316 :انظر
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كيف يكن اإقناع الغرب بحقائق ما جرى يف م�رش، وبالدور اخلطري الذي تلعبه 

.
181

جماعة االإخوان يف تهديد اأمن املنطقة والعامل

ويتابع: 

لن ينجحوا  االإخوان  اأن  الزمن، وتدرك  تراهن على عن�رش  االإمارات  كانت 

يف احلكم، ولن يحققوا االأهداف وال�سعارات التي رفعوها يف فرتة االنتخابات، 

لكنهم كانوا على ثقة ويقني من اأن ال�سقوط قادم ال حمالة. ويف لقاء جرى منذ 

الزند  اأحمد  امل�ست�سار  برئا�سة  م�رشي  ووفد  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  مع  فرتة 

العربي  الربيع  اأحداث  “بعد  وقال:  الفرتة  هذه  عن  ظبي  اأبو  عهد  ويل  حتدث 

رفعنا م�ستوى اخلطر االأول )االإخوان( ومن يتبعهم، اأدركنا دورهم التاآمري يف 

توظيف غ�سب اجلماهري الإحداث االنهيار والفو�سى ل�سالح جماعتهم”. قال: 

“كان الهدف الرئي�سي لنا يف هذا الوقت هو كيف نقنع حلفاءنا يف الغرب، بذلنا 
جهوداً كثرية ومل ننجح يف البداية، ولكن يف اللحظة التي �سقط فيها نظام حكم 

اجلماعة يف م�رش و�سقطت معها االأقنعة املزيفة عرف العامل اأن الو�سع يحتاج 

اأدركوا اأن م�رش ثابتة وتتقدم  اإىل وقت، بداأوا يراقبون االأو�ساع، ولكن عندما 

.
بخطوات واثقة بداأوا يعودون ليدقوا االأبواب من جديد”182

االنقالب  لدعم  الدول  بع�ص  بها  قامت  واإجراءات  مواقف  من  ظهر  ما  بع�ص  هذا 

وتثبيته، اأما ما خفي فرمبا �ستنك�سف خباياه يف قادم االأيام.

خال�سة:

مر�سي  عهدي  خالل  ال�سيا�سية  والقوى  واالأحزاب  ال�سلطة  بني  العالقة  �سهدت 

االأحزاب  كافة  ي�ستوعب  اأن  حكمه  خالل  مر�سي  حاول  فقد  كبرياً،  اختالفاً  وال�سي�سي 

رف�ست  االأحزاب  اأغلب  لكن  احلكومة،  يف  امل�ساركة  اإىل  فدعاهم  ال�سيا�سية،  والقوى 

واآثرت م�ساحلها ال�سيقة، بعد اأن ف�سلت يف ك�سب موقع مهم يف االنتخابات الت�رشيعية، 

يف  تفوز  كي  الفر�سة  تنتظر  ومل   النزيه،  املعار�ص  ال�سيا�سي  العمل  متار�ص  ومل 
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ثورة من  املت�رشرين  مع  التحالف  اآثرت  بل  قادمة،  نزيهة  ديوقراطية   انتخابات 

انقالب العميقة،  واآثرت دعم  الدولة  االإ�سالميني، واأركان  يناير، والراف�سني حلكم   25 

3 يونيو. 

اتهمت القوى املح�سوبة على النظام ال�سابق وكذلك االأحزاب املعار�سة لالإ�سالميني 

التعبري  حرية  حالة  من  م�ستفيدة  باحلكم،  والتفرد  االإق�ساء  �سيا�سة  باتباع  مر�سي 

امل�ستجدة والف�ساء االإعالمي غري املُقيّد التي �سادت بعد الثورة وا�ستمرت يف عهد مر�سي، 

ت�رشرت  وجهات  بقوى  منها  الكثري  ارتبط  اإعالم  وو�سائل  منابر  بتوظيف  قامت  كما 

من نتائج ثورة 25 يناير؛ من اأجل التحري�ص �سّد مر�سي والتقليل من االإجنازات التي 

حتققت يف عهده. وقد افتقدت هذه االتهامات يف كثري من االأحيان اإىل اأدلة حقيقية، كما كان 

هدف جزء كبري منها التقليل من اإجنازات تيار “االإ�سالم ال�سيا�سي”.

ت�سيري  ت�ستطيع  ال  وحكومة  اأمورها،  زمام  يلك  ال  دولة  اأمام  نف�سه  مر�سي  وجد 

�سوؤونها، واأحزاب معار�سة اأغلقت االأبواب اأمام امل�ساركة ال�سيا�سية ورف�ست مبادرات 

اخلا�سة  م�ساحلها  وتف�سيل  اال�ستقطاب،  اأوتار  على  العزف  همها  كان  لقد  امل�ساحلة؛ 

على م�سالح الدولة. كما مّت حّل جمل�ص النواب واإبطال جمل�ص ال�سورى؛ فاأ�سحى مر�سي 

بال اأدوات ت�رشيعية.

على  واخلوف  والتوج�ص  االمتعا�ص  حالة  من  واالأحزاب  القوى  هذه  ا�ستفادت 

امل�سالح، التي اأ�سابت اأركان “الدولة العميقة”، وفلول احلزب الوطني املنحل، ومراكز 

النفوذ داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية، لي�سكلوا معاً جبهة وا�سعة قوية من اأجل تنفيذ انقالب 

االنتخابية  بال�رشعية  املتمثلة  الد�ستورية  الو�سائل  اإىل  االأطراف  3 يوليو. ومل تلجاأ هذه 

الإق�ساء مر�سي، الأنها تدرك اأن ر�سيدها ال�سعبي ال يّكنها من حتقيق ذلك، معولة على 

تقا�سم ال�سلطة فيما بينها يف اأعقاب االإطاحة مبر�سي. 

امل�سلمني  االإخوان  وجماعة  مر�سي  مع  حوار  اأي  االنقالب  واأركان  ال�سي�سي  رف�ص 

ورفعوا �سعار “ال حوار مع االإخوان”، وعملوا على اإق�سائها، وزجوا براف�سي االنقالب 

يف ال�سجون واملعتقالت، ومل يقبلوا �سوى بحل وحيد، وهو قبول الطرف املق�سي بالواقع 

واالن�سحاب من امل�رشح ال�سيا�سي. 

التي باركت االنقالب على مر�سي على مبتغاها؛ حيث  القوى واالأحزاب  مل حت�سل 

من  والقوى  االأحزاب  هذه  اإق�ساء  على  وعمل  ال�سلطة  بكل  خلفه  وَمن  اجلي�ص  ا�ستاأثر 
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كانت ترغب، و�سمن  ما  بعك�ص  البملانية  االنتخابات  نتائج  ال�سيا�سي، وجاءت  امل�سهد 

مر�سي جمل�ص نواب موال له، ومل حت�سل هذه االأحزاب على متثيل موؤثر يف املجل�ص. ومّت 

تقييد احلريات ب�سكل كبري، خ�سو�ساً بعد �سّن قانون التظاهر. 

العربية  الدول  العديد من  العوائق اخلارجية يف وجه مر�سي فتمثلت يف رف�ص  اأما     

العربي  الربيع  خمرجات  رف�ست  فقد  مادياً؛  ودعمه  مر�سي  نظام  مع  اجلدي  التعامل 

تهديداً  ال�سيا�سي”  “االإ�سالم  يف  وجدت  كما  بالدها،  اإىل  عدواه  انتقال  من  وخافت 

ال�سي�سي  بنظام  واعرتفت  مر�سي،  على  واالنقالب  امل�سادة  الثورة  فدعمت  مل�ساحلها؛ 

�سيا�سياً و�ساعدته اقت�سادياً. كما وقف املجتمع الدويل متفرجاً على االأحداث التي وقعت 

يف م�رش بعد االنقالب، وكان ما يعنيه هو م�ساحله اخلا�سة، ولي�ص حتقيق الديوقراطية 

واحرتام ال�رشعية خ�سو�ساً عندما تاأتي بـ“االإ�سالميني”.  

تقييدها،  اأعيد  واحلريات  تبخرت،  يناير   25 ثورة  مكت�سبات  من  الكثري  اأن  �سّك  ال 

واأق�سي.  وُحّجم  االآخر  البع�ص  وُهّم�ص  ال�سجون،  يف  بقيادتها  ُزّج  بع�سها  واالأحزاب 

حيث  م�رش،  يف  ال�سيا�سية  احلياة  على  وخيمة  اآثار  يوليو   3 انقالب  عن  نتج  وهكذا 

املوؤيدين،  من  فريق  قمع  مّت  كما  الديوقراطي،  امل�سار  قادت  التي  القوى  ا�ستئ�سال  مّت 

باالإ�سافة اإىل ع�سكرة مفا�سل الدولة، وحماولة اإنتاج معار�سة جديدة م�سطنعة.








