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الف�صل الأول

تطورات الأحداث يف م�صر بعد ثورة
 25يناير  2011حتى نهاية 2015

تطورات الأحداث يف م�صر

تطورات الأحداث يف م�صر بعد ثورة  25يناير
 2011حتى نهاية 2015
�أو ًال :ثورة  25يناير :2011
خلّف التحول الدارماتيكي االن�سيابي الذي مرت به تون�س ُبعيد انطالق “ثورة
اليا�سمني” يف  ،2011/1/14التي انتهت بفرار الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي،
وما تبعها من �شبه �إجماع لدى القوى والأحزاب هناك باللجوء �إىل امل�سار ال�سيا�سي
الدميوقراطي كو�سيلة وحيدة لالنطالق باملرحلة االنتقالية املقبلة ،انطباعا ً لدى املواطن
العربي واملتابع �أن م�رص التي انتقلت �إليها عدوى “الربيع العربي” �سائرة بامل�سار ذاته؛
بحكم الطبائع االجتماعية ال�سيا�سية املت�شابهة لدى ال�شعوب العربية� ،إ�ضافة �إىل التقارب
املكاين والزماين.
�إال �أن ما جرى من �أحداث وتطورات مت�سارعة يف الإقليم امل�رصي� ،أجرب املتابع على
ال�رشوع يف عملية تفكيك وتركيب للم�شهد امل�رصي بكل جوانبه ،علّه يجد الإجابات
حول �أ�سباب انقالب امل�شهد ر�أ�سا ً على عقب؛ فمن كان بالأم�س ثوريا ً بات اليوم
�إرهابياً ،ومن كان ينظر �إليه �سارقا ً مارقا ً نهب البالد و�أف�سد العباد بات اليوم وطنيا ً
مرحبا ً به.
ال �ش ّك �أن عملية قراءة امل�شهد وحتليل الأحداث عملية �صعبة ،لذلك من املفيد �أن تبد�أ
هذه القراءة منذ تاريخ تنحي الرئي�س حممد ح�سني مبارك عن احلكم ،والوقوف على
�أبرز و�أهم الأحداث التي وقعت يف م�رص بعد هذا التاريخ.
ما يلفت املتابع النظر هنا كالم حممد حم�سوب ،وزير ال�ش�ؤون القانونية امل�رصية
بعهد الرئي�س املعزول حممد مر�سي ،الذي و�صف ما حدث يف  2011/2/11ب�أنه انقالب
ع�سكري �أبي�ض قامت به امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على ح�سني مبارك بهدف �إجها�ض ثورة
 25يناير .وقال حم�سوب �إن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة —الذي ميلك �أدوات الدولة
العميقة و�أخذ ال�سلطة بتفوي�ض من الرئي�س ح�سني مبارك— ا�ستغل حلظة �سقوط
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م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
مبارك و“ذهول” و“�سذاجة” القوى ال�سيا�سية ليفر�ض ا�سرتاتيجيته ور�ؤيته ،فو�ضع
خريطة طريق م�ستعجلة تعتمد على االنتخابات دون حتقيق مطالب  25يناير.1
و�شدد حم�سوب على �أن القوات امل�سلحة هي الوحيدة التي كانت متلك ر�ؤية
وخريطة طريق لإدارة مرحلة ما بعد �سقوط مبارك ،بينما القوى ال�سيا�سية مبختلف
توجهاتها مل تكن على دراية وخربة بكيفية �إدارة الدولة يف تلك املرحلة ،لأنها �أ�صالً مل
تكن تتوقع �سقوط مبارك بتلك ال�رسعة ومل ت�ضع احتمال �سقوطه .ور�أى حم�سوب �أن
كل القوى ال�سيا�سية ُخدعت ووقعت يف “ورطة ال�سذاجة” ما جعل النظام القائم ي�ستمر،
و�أن الذي �سقط هو فقط الوايل —�أي مبارك— لأن املطلوب كان تغيري الوجه فقط .وقال
ي�ضح مببارك وال ب�شبكته و�إن �إلقاء القب�ض على بع�ض الرموز
�إن املجل�س الع�سكري مل
ِّ
كان �إجراء وقتيا ً لتفريغ حالة الغ�ضب ال�شعبي.2
وكانت احتجاجات م�رصية قد انطلقت يف  2011/1/25بعد �أن حت ّول “يوم الغ�ضب
امل�رصي” ،من جم ّرد دعوة وجهها معار�ضون غري حزبيني على �شبكة الإنرتنت �إىل

حركة احتجاج مل تعرفها م�رص منذ �سنوات طويلة ،حيث خرج املاليني �إىل �شوارع
القاهرة وكربى املدن يف تظاهرات للمطالبة بالإطاحة بالرئي�س ح�سني مبارك ،يف وقت بدا
�أن االحتجاجات مفتوحة على احتماالت الت�صعيد ،بعدما �أ�رص املتظاهرون على البقاء يف
ال�شارع ،متحدين دعوة ال�سلطات امل�رصية �إىل �إنهاء حتركهم .وكانت �أ�ضخم التظاهرات
يف ذلك اليوم يف القاهرة ،وحتديدا ً يف ميدان التحرير ،حيث ُق ِّدر عدد امل�شاركني مبا بني
� 40إىل � 50ألفاً .وردد املتظاهرون �شعارات موحدة من بينها “ارحل ارحل يا مبارك”،
و“عي�ش ،حرية ،كرامة �إن�سانية” ،فيما كتب �آخرون على اجلدران �شعارات “ي�سقط
ح�سني مبارك”.3
بالرغم من �أن جماعة الإخوان امل�سلمني كانت �أن�شط و�أقوى جماعات املعار�ضة يف
م�رص ،واعتقل �أكرث من خم�سة �آالف من �أفرادها يف �سنة  ،2010مل تتخذ قرارا ً مركزيا ً
1

قناة اجلزيرة الف�ضائية“ ،برنامج �شاهد على الع�رص ”،موقع اجلزيرة.نت ،2014/1/26 ،انظر:
http://bit.ly/236GX6z

2

املرجع نف�سه.

3

�صحيفة ال�سفري ،بريوت.2011/1/26 ،
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تطورات الأحداث يف م�صر
بامل�شاركة يف مظاهرات  25يناير ،غري �أنها مل متانع من م�شاركة �أفرادها يف املظاهرات،
وتركت الأمر لتقديرهم� ،إذ مل تكن عالمات الثورة وا�ضحة ،غري �أنها ح�رضت بقوة يف
الأيام التالية ،واتخذت قرارا ً مركزيا ً بامل�شاركة الفعالة ،وكانت �سببا ً رئي�سيا ً يف جناح
الثورة .وتعمدت �أال تظهر قوتها ،و�أال تعطي الثورة طابعا ً �إ�سالميا ً �أيديولوجياً ،حتى
يتم حت�شيد �أكرب قدر من اجلماهري .وقد ذكر الكاتب عامر �شماخ ،يف كتابه “الإخوان
امل�سلمون وثورة  25يناير” ،العديد من املعلومات التي ت�ؤكد �أن الإخوان امل�سلمني كانوا
يف طليعة ال�شعب امل�رصي خالل الثورة ،و�أن وجودهم يف �أو�ساط الثوار كان عامل
طم�أنة لل�شعب امل�رصي ب�أكمله .وقدم جمموعة من ال�شهادات التي �أكدت دور الإخوان يف
الثورة ،ومن بينها �شهادة لل�سيا�سي والنا�شط املعروف حممد �أبو الغار ،و�أ�ستاذة العلوم
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة نادية م�صطفى ،وحممد �سليم العوا ،وال�شاعر عبد الرحمن
يو�سف وغريهم .واختار الكاتب بع�ض املواقف والنقاط الزمنية التي كانت فا�صلة يف
جناح جتربة الثورة يف م�رص ،ومن بينها يومان فا�صالن يف تاريخها ،وهما يوم جمعة
الغ�ضب  ،2011/1/28ويوم موقعة اجلمل �أو الأربعاء الأ�سود يف .42011/2/2
وبالرغم من ا�ستدعاء �أمن الدولة امل�رصي لأع�ضاء املكاتب الإدارية على م�ستوى
املحافظات ،وتهديدهم ،فقد كان الرد من �أع�ضاء املكاتب الإدارية “�إننا نحن الإخوان
جزء ال يتجز�أ من ن�سيج هذا الوطن و�سن�شارك بقوة مع �أبنائنا يف املظاهرات” .كما �أعلن
كل من القيادي يف اجلماعة حممد البلتاجي واملتحدث الر�سمي با�سمها ع�صام العريان
م�شاركة الإخوان يف مظاهرات  25يناير .مع الإ�شارة �إىل �أن ال�صحف امل�رصية ال�صادرة
يف � 2011/1/26أ�شارت �إىل م�شاركة الإخوان الفاعلة يف تظاهرات  25يناير .و ّ
مت الرد على
م�شاركة الإخوان باعتقال ن�صف مكتب الإر�شاد و 34من قيادات الإخوان يف ،2011/1/27
منهم حممد مر�سي ،وحممود عزت ،وع�صام العريان ...ومل يخرجوا �إال يف 2011/1/31
بعد حادثة فتح ال�سجون وخروج البلطجية واملجرمني.5
كما �شهد العديد ممن �شاركوا يف ثورة  25يناير �أن من ت�صدى للبلطجية يوم موقعة
اجلمل هم �شباب الإخوان ،و�شهدوا ب�أنه لوال اهلل ث ّم الإخوان لت ّم �إجها�ض هذه الثورة،
4

اجلزيرة.نت ،2013/3/15 ،انظرhttp://bit.ly/1ttEO8Y :

5

موقع بوابة الأهرام ،2011/8/3 ،انظرhttp://gateold.ahram.org.eg/User/Topicsm/3823.aspx :
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م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
وكان ثبات �شباب الإخوان ودفاعهم امل�ستميت مع �أع�ضاء روابط الألرتا�س عن املعت�صمني
يف ميدان التحرير ،خالل موقعة اجلمل ،من �أبرز املواقف التي حت�سب للجماعة خالل
الثورة ،ب�شهادة معار�ضيهم قبل �أ�صدقائهم .فقد حتدث رجل الأعمال امل�رصي جنيب
�ساوير�س للتلفزيون الر�سمي ب�شكل �رصيح �أن الإخوان هم من قاموا بحماية ال�شباب
املتظاهرين يف موقعة اجلمل .وح�سب م�ؤ�س�س حركة � 6أبريل �أحمد ماهر ،فقد كان �شباب
الإخوان امل�سلمني يف ال�صفوف الأوىل للدفاع عن امليدان وقت هجوم البلطجية ،و“مهما
يكن من اختالف معهم ،فال ي�ستطيع �أحد �إنكار �أو جتاهل كونهم ف�صيالً �ساهم يف الثورة،
وكان له دور يف الـ  18يوماً ،حتى رحيل مبارك” .كما �شهد لدور الإخوان الرئي�سي
واحلا�سم يف جناح الثورة ،ب�شكل عام ،وللت�صدي لهجوم البطلجية يوم موقعة اجلمل،
ب�شكل خا�ص ،كل من بالل ف�ضل ،وعالء الأ�سواين ،وم�صطفى الفقي ،وال�شيخ ال�سلفي
�أحمد النقيب ،وم�صطفى بكري و�أحمد �شفيق. ...6
ونتيجة لت�صاعد االحتجاجات ،طلب مبارك يف  2011/1/28من احلكومة التي ير�أ�سها
وعي مدير املخابرات العامة اللواء عمر �سليمان نائبا ً
�أحمد نظيف التقدم با�ستقالتهاّ ،
له يف  ،2011/1/29وكلّف وزير الطريان املدين الفريق �أحمد �شفيق بت�شكيل احلكومة
اجلديدة ،ويف  2011/1/31كلّف مبارك الفريق �شفيق ببدء حوار مع املعار�ضة ،وكلّف
�سليمان ب�إجراء ات�صاالت مع جميع القوى ال�سيا�سية ب�ش�أن ح ّل كل الق�ضايا املثارة
املت�صلة بالإ�صالح الد�ستوري والت�رشيعي .غري �أن تلك التعديالت مل تكن لتوقف
حتركات الثوار حيث احت�شد يف � 2011/2/1أكرث من مليون �شخ�ص يف ميدان التحرير يف
القاهرة تلبية لدعوة القوى ال�سيا�سية ملظاهرة مليونية للمطالبة برحيل مبارك ،ليعلن
بعدها مبارك �أنه لن يرت�شح لوالية رئا�سية جديدة ،كما �رصح ب�أنه يود اال�ستقالة من
من�صبه ،لكنه يخ�شى �إن فعل ذلك �أن تغرق البالد يف فو�ضى.7

6

املرجع نف�سه؛ واجلزيرة.نت ،2015/1/25 ،انظرhttp://bit.ly/1rncR0J :
للمزيد انظرhttps://www.youtube.com/watch?v=RJ-iPgRJ6u4 :
https://www.youtube.com/watch?v=QzcKV8WZ58M
https://www.youtube.com/watch?v=mc6K43VVcAA

7

ثورة  25يناير ..حمطات و�أحداث ،اجلزيرة.نت ،2014/1/25 ،انظرhttp://bit.ly/1WMjnff :
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ثاني ًا :م�صر حتت �سيطرة املجل�س الع�سكري:
يف تطور جديد ،انعقد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�رصية يف  2011/2/10بغياب
مبارك ،و�أعلن البيان رقم واحد ،وقرر االنعقاد ب�شكل دائم ملتابعة الأو�ضاع يف م�رص.
كما �أعلن مبارك �أنه قام بتفوي�ض �سلطاته لنائبه عمر �سليمان وفق ما يحدده الد�ستور،
وطلب من جمل�س ال�شعب تعديل خم�سة مواد من الد�ستور ،هي  ،76و ،77و ،88و،93
و ،198وتقدم بطلب لإلغاء مادة �ساد�سة هي  ،179مبا يفتح الباب �أمام �إلغاء قانون
الطوارئ فور عودة الهدوء �إىل البالد .وتعهد مبارك �أي�ضا ً بتهيئة الظروف لإجراء
انتخابات رئا�سية نزيهة .واعتذر مبارك من �أهايل �ضحايا املظاهرات ،م�ؤكدا ً �أن دماء
ال�ضحايا لن ت�ضيع هدراً ،و�سيحا�سب امل�س�ؤولني عن العنف ،و�أعلن �أنه ال يقبل �إمالءات
من اخلارج.8
ويف � 2011/2/11أعلن عمر �سليمان عن تنحي مبارك عن ال�سلطة ...،وتخليه عن
من�صب رئي�س اجلمهورية ،وتكليفه املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�إدارة �ش�ؤون
البالد ،9ليخرج املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بعد ذلك معلنا ً بيانه رقم  ،2واعدا ً ب�إنهاء
حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف احلالية و�ضمان �إجراء انتخابات رئا�سية حرة ،وبيانه
رقم  ،3الذي �أكد فيه على �أنه لي�س بديالً عن ال�رشعية التي يرت�ضيها ال�شعب امل�رصي،
الذي �أطاح بنظام مبارك .10و�أ�صدر البيان رقم  4يف  2011/2/12معلنا ً فيه التزامه بكافة
املعاهدات التي وقعتها م�رص ،كما كلف احلكومة امل�رصية بت�سيري الأعمال حتى ت�شكيل
حكومة �أخرى.11
ويف � 2011/2/13أ�صدر املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بيانه اخلام�س� ،أعلن فيه �أنه
�سيتوىل حكم البالد ب�صفة م�ؤقتة ملدة �ستة �أ�شهر� ،أو حتى يتم �إنهاء انتخابات الربملان
مبجل�سيه ،وانتخابات رئا�سة اجلمهورية .كما �أعلن تعطيل العمل بالد�ستور ،وح ّل
جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،وت�شكيل جلنة لتعديل بع�ض مواد الد�ستور وحتديد �رشوط
اال�ستفتاء عليها من ال�شعب .و�أعلن املجل�س �أن رئي�سه �سيتوىل متثيله �أمام كافة اجلهات
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�صحيفة الأهرام ،القاهرة.2011/2/11 ،
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م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
يف الداخل واخلارج ،و�أكد على �أن للمجل�س احلق يف �إ�صدار مرا�سيم بقوانني خالل الفرتة
االنتقالية التي يتوىل فيها حكم البالد.12
ويكمن القول �إن ما �شهدته م�رص يف الأيام الأخرية من الثورة كان ا�ستالما ً مدرو�سا ً

للحكم من قبل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة.

و�أ ّدت ثورة  25يناير �إىل اعتقال رموز من عهد مبارك مثل وزير الداخلية حبيب
العاديل ،ووزير الإ�سكان �أحمد املغربي ،ووزير ال�سياحة زهري جرانة ،ووزير الإعالم
�أن�س الفقي ،ورئي�س الوزراء �أحمد نظيف ،ورئي�س جمل�س ال�شعب املحلول� ،أحمد فتحي
�رسور ،والأمني ال�سابق للتنظيم يف احلزب الوطني �أحمد عز ،ووزير البرتول والرثوة
املعدنية الأ�سبق� ،سامح فهمي .و�أ�صدر النائب العام امل�رصي عبد املجيد حممود يف
 2011/2/28قرارا ً بالتحفظ على �أموال وجميع املمتلكات املنقولة ،والعقارية ،والنقدية،
والأ�سهم ،وال�سندات ،وخمتلف الأوراق املالية يف البنوك وال�رشكات وغريها ،اململوكة
للرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك ،وزوجته �سوزان ثابت ،وجنليه عالء وجمال وزوجتيهما
الق�ص .كما قرر النائب العام منع مبارك و�أ�رسته من مغادرة البالد .ويف
و�أوالدهما
ّ
� 2011/3/8أيدت حمكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام .13كما قرر املجل�س الع�سكري
يف  2011/4/6ت�شكيل جلنة للتحقيق يف ثروة مبارك يف �إطار حتقيق �شامل حول الف�ساد.
كما قدمت حكومة �أحمد �شفيق يف  2011/2/24اعتذارا ً لل�شعب امل�رصي عن الأخطاء
املرتاكمة التي ّ
مت ارتكابها يف حقه طوال ال�سنوات املا�ضية .غري �أن املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة ا�ستجاب للمطلب الرئي�سي من ثورة  25يناير يف  ،2011/3/3و�أعلن قبول
ا�ستقالة �شفيق ،وتكليف ع�صام �رشف بت�شكيل احلكومة اجلديدة.14
ويف � 2011/2/27أعلنت جلنة التعديالت الد�ستورية امل�رصية ا�ستكمالها اجلزء الثاين
والأخري من مهامها ،املنوطة بها من جانب املجل�س الع�سكري احلاكم ،واملتمثلة يف �إجراء
تعديالت على �أربعة قوانني تتعلق باالنتخابات الرئا�سية والربملانية ،كي تكون موائمة
للتعديالت الد�ستورية ،ويجري ا�ستفتاء �شعبي عليها قبل نهاية �شهر �آذار /مار�س .وقد
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�صحيفة امل�رصي اليوم ،القاهرة ،2011/3/4 ،انظر:
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=289535
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تطورات الأحداث يف م�صر
�أثارت هذه التعديالت الد�ستورية املقرتحة جدالً يف ال�شارع امل�رصي .وك�شف امل�ست�شار
طارق الب�رشي رئي�س جلنة التعديالت الد�ستورية �أنه عقب االنتهاء من انتخاب جمل�سي
ال�شعب وال�شورى� ،ستقوم جلنة ت�أ�سي�سية ب�إعداد د�ستور جديد للبالد خالل فرتة �ستة
�أ�شهر ،على �أن يطرح لال�ستفتاء خالل  15يوما ً عقب االنتهاء من �إعداده.15
وقرر املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف � 2011/3/4إجراء عملية اال�ستفتاء على
التعديالت املقرتحة للد�ستور يف  .2011/3/19والتعديالت املقرتحة �ستكون على
املواد  ،75و ،76و ،77و ،88و ،93و ،139و 148من الد�ستور ،بجانب �إلغاء املادة ،179
و�إ�ضافة فقرة �أخرية للمادة  ،189ومادتني جديدتني برقمي  189مكرراً ،و 189مكرر ()1
�إىل الد�ستور .16وجرى اال�ستفتاء على التعديالت املقرتحة يف التاريخ املحدد ،و�أظهرت
النتائج �أن  %77.3من امل�رصيني قالوا “نعم” ،وبلغ عددهم  14,192,577م�رصياً ،يف
مقابل  %22.7قالوا “ال” ،وبلغ عددهم  4,174,187م�رصياً؛ حيث �شارك يف اال�ستفتاء
�أكرث من  18.5مليون م�رصي ،من �أ�صل  45مليونا ً ممن يحق لهم الت�صويت.17
كما �أعلن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف  2011/3/28عن �إجراء  15تعديالً على
قانون الأحزاب تتعلق ب�إجراءات �إن�شاء احلزب و�رشوط االن�ضمام �إليه ،وت�ضمنت
الن�ص على �أن يكون �إن�شاء احلزب مبجرد الإخطار و�إلغاء الدعم احلكومي ،وحظر �إن�شاء
� ّأي حزب على �أ�سا�س ديني �أو طبقي �أو جغرايف .18كما قررت املحكمة الإدارية العليا يف
م�رص يف  2011/4/16ح ّل احلزب الوطني الدميوقراطي ،الذي كان حاكما ً يف عهد مبارك،
وت�صفية ممتلكاته و�إعادة مقاره �إىل الدولة.
ويف � 2011/4/19أعلنت جلنة تق�صي احلقائق املعنية ب�أحداث الثورة امل�رصية �أن
الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك هو املتهم الأول بجرائم قتل املتظاهرين الأبرياء خالل
الثورة ،وك�شفت عن �أن عدد �شهداء الثورة بلغ  ،846وعدد امل�صابني  6,500على الأقل،19
فيما �أعلنت م�صادر حقوقية �أن عدد ال�شهداء بلغ نحو  1,075قتيالً ،وعدد امل�صابني
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نحو  16,806جرحى .20وذكرت جلنة تق�صي احلقائق �أن وزير الداخلية الأ�سبق حبيب
احلي على
العاديل هو من �أ�صدر �أوامره لل�رشطة وقوات الأمن املركزي ب�إطالق الر�صا�ص
ّ
املتظاهرين ،بعد �أن ح�صل على موافقة مبارك على تلك اخلطوة ،و�إطالق النار امل�ستمر
عدة �أيام .21ويف  2011/5/5ق�ضت حمكمة م�رصية بال�سجن ملدة  12عاما ً على العاديل عن
تهمتي الرتبح وغ�سل الأموال ،وتغرميه نحو  14مليون جنيه (نحو  2.4مليون دوالر).22
وقد ا�ستمرت حكومة ع�صام �رشف يف العمل حتى  ،2011/12/1حيث كان املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة قد قبل ا�ستقالتها يف  .232011/11/21و�أدت احلكومة التي �شكلها
كمال اجلنزوري اليمني الد�ستورية يف .242011/12/7
وتطورت الأحداث بعد ذلك حتى انتخابات جمل�س ال�شعب التي بد�أت مرحلتها
الأوىل يف  ،2011/11/28وانتهت يف  ،2012/1/11و�أُعلنت النتائج النهائية يف ،2012/1/21
والتي متت بنظام القوائم الن�سبية على ثلثني من املقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث
املتبقي .وقد �أ�شادت العديد من املنظمات احلقوقية بهذه االنتخابات ،والتي ّ
مت و�صفها
ب�أنها حدث تاريخي يف التحول الدميوقراطي مل�رص بعد ثورة  25يناير ،و�أنها متت بحرية
و�شفافية ،و�أن التجاوزات التي حدثت خالل العملية االنتخابية ال ترقى �إىل م�ستوى
االنتهاكات باملقارنة مبا كان يحدث من انتهاكات ج�سيمة فى انتخابات �سابقة .وكانت
�أبرز نتائجها فوز حزب احلرية والعدالة —الذي �أ�س�سته جماعة الإخوان امل�سلمني—
بـ  235مقعدا ً من �أ�صل  498مقعداً ،بن�سبة  %47.2من املقاعد ،يليه حزب النور
بـ  123مقعداً ،بن�سبة  ،%24وحزب الوفد اجلديد بـ  38مقعداً ،وائتالف الكتلة امل�رصية
بـ  31مقعداً ،وبلغ عدد الأحزاب املمثلة باملجل�س  15حزبا ً .25غري �أن املحكمة الد�ستورية
العليا امل�رصية ق�ضت بعدم د�ستورية انتخابات جمل�س ال�شعب يف  ،2012/6/14وت�سلم
20

موقع ويكي ثورة ،انظرhttps://wikithawra.wordpress.com :
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وكالة رويرتز للأنباء ،2011/5/5 ،انظر:
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جمل�س ال�شعب من املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة خطابا ً ين�ص على حلّه يف اليوم التايل،26
قبل �أيام من ت�سلّم الرئي�س حممد مر�سي ر�سميا ً من�صبه رئي�سا ً للجمهورية ،وهو ما عدته
دوائر �سيا�سية م�ؤيدة ملر�سي خمططا ً لإف�شال حكم مر�سي عرب �إف�شال م�ؤ�س�سات الدولة
الد�ستورية.
وعلى الرغم من احلر�ص ال�شديد الذي �أبدته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف م�رص على
�إجناح العملية االنتقالية يف م�رص ،من خالل جناح العملية االنتخابية ،غري �أنه يالحظ
وجود العديد من “الثغرات” التي بدت وك�أنها متعمدة ،للجوء �إليها �إذا مل تتوافق فيها
نتائج االنتخابات مع رغبة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أو “الدولة العميقة” .فعلى �سبيل
املثال ال احل�رص ،فقد ا�ستخدمت املحكمة الد�ستورية العليا قرار املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2011حلل جمل�س ال�شعب ،حيث ق�ضت املحكمة ب�أن
القرار —والذي �سمح لأع�ضاء الأحزاب بالرت�شح على ثلثي مقاعد جمل�س ال�شعب
اخلا�صة بالقائمة والثلث املخ�ص�ص للمقاعد الفردية ،والذي زعم املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة �أن القرار قد ّ
مت اتخاذه حتت �ضغط الأحزاب— ُيعد انتهاكا ً د�ستوريا ً حلق
امل�رصيني يف امل�ساواة �أمام القانون .ونتيجة لذلك فقد �أكدت �أن تكوين املجل�س بكامله
باطل منذ انتخابه ،كما ق�ضت املحكمة بعدم د�ستورية قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية
املعروف با�سم العزل ال�سيا�سي.27
و�أجريت انتخابات جمل�س ال�شورى على مرحلتني يف الفرتة ،2012/2/22–1/29
حيث ّ
عي املقاعد املتبقية الرئي�س
مت انتخاب  180مقعدا ً من مقاعد املجل�س الـ  ،264بينما ُي ِّ
املنتخب املقبل ،وكانت �أبرز نتائجها فوز حزب احلرية والعدالة بـ  105مقاعد ،بن�سبة
 ،%58.3يليه حزب النور بـ  46مقعداً ،بن�سبة  ،%25وحزب الوفد اجلديد بـ  14مقعداً،
وائتالف الكتلة امل�رصية بـ  8مقاعد.28
ويف  2012/5/24–23جرت اجلولة الأوىل من االنتخابات الرئا�سية امل�رصية ،والتي
مل ي�ستطع � ّأي من املر�شحني الـ  13من ح�سم املعركة ل�صاحله ،ومتت جولة الإعادة
املر�شحني اللذين ح�صال على املركزين الأوليني؛ مر�شح حزب احلرية والعدالة
بني
َ
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الأهرام2012/6/15 ،؛ واليوم ال�سابع.2012/6/16 ،
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حممد مر�سي ،والفريق �أحمد �شفيق� ،آخر رئي�س للوزراء يف عهد مبارك .و�أ�سفرت
االنتخابات عن فوز مر�سي ،بعد ح�صوله على � 13,230,131صوتا ً بن�سبة  %51.73من
الأ�صوات ،وح�صول �شفيق على � 12,347,380صوتاً ،بن�سبة .29%48.27

ثالث ًا :م�صر حتت حكم حممد مر�سي:
ت�سلم مر�سي ال�سلطة من املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف  ،2012/6/30و�أعلن يف
 2012/7/8قرارا ً جمهوريا ً بعودة جمل�س ال�شعب للعمل ،ووفقا ً للقرار ف�إن املجل�س لن
يكمل دورته القانونية ،حيث �ستجري انتخابات مبكرة بعد �ستني يوما ً من تاريخ موافقة
ال�شعب على الد�ستور اجلديد .30غري �أن املحكمة الد�ستورية امل�رصية ق�ضت بوقف تنفيذ
قرار مر�سي بعد يومني.31
ق ّدم كمال اجلنزوري ا�ستقالة حكومته يف  ،2012/6/25وفقا ً للقواعد الد�ستورية ،بعد
انتخاب مر�سي رئي�سا ً مل�رص ،32الذي كلف ه�شام قنديل بت�شكيل احلكومة اجلديدة يف
 ،2012/7/24و�أُعلن عن ت�شكيلها يف .332012/8/2
عي الرئي�س مر�سي امل�ست�شار حممود مكي نائبا ً لرئي�س اجلمهورية،
يف ّ ،2012/8/13
و�أحال امل�شري حممد ح�سني طنطاوي ،القائد العام للقوات امل�سلحة ،وزير الدفاع والإنتاج
احلربي ،والفريق �سامي عنان ،رئي�س الأركان �إىل التقاعد ،وعينهما م�ست�شارين للرئي�س،
عي الفريق �أول عبد الفتاح ال�سي�سي قائدا ً عاما ً للقوات امل�سلحة وزيرا ً للدفاع،
كما ّ
واللواء �صدقي �صبحي لرئا�سة الأركان .34و�أكد مر�سى �أن قراراته لي�ست موجهة �ض ّد
�أ�شخا�ص� ،أو �إحراجا ً مل�ؤ�س�سات.35
29
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ويف حماولة منه حلماية الثورة ،ومواجهة حماوالت �إف�شاله يف �إدارة احلكم عرب
�إحداث ا�ضطرابات متعمدة يف ال�شارع ،و�ش ّن هجوم �إعالمي عنيف �ض ّده ،وانتقاد
قراراته الرئا�سية وزياراته اخلارجية؛ �أ�صدر الرئي�س مر�سي يف � 2012/11/22إعالنا ً
د�ستوريا ً جديدا ً يق�ضي ب�إعادة حماكمة رموز نظام مبارك ،وعزل النائب العام حممود
وح�صن فيه اجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور ،كما منح نف�سه حقّ اتخاذ �أي
عبد املجيد،
ّ
�إجراءات وتدابري جتاه �أي خطر يهدد ثورة  25يناير� ،أو حياة الأمة� ،أو الوحدة الوطنية،
�أو �سالمة الوطن� ،أو يعوق م�ؤ�س�سات الدولة عن �أداء دورها ،و�أن ما ي�صدر عنه من
قرارات غري قابل للطعن .ومبوجب الإعالن اجلديد تكون قرارات رئي�س اجلمهورية منذ
توليه ال�سلطة ،وحتى نفاذ الد�ستور وانتخاب برملان جديد “نهائية ونافذة بذاتها ،غري
قابلة للطعن عليها ب�أي طريق و�أمام � ّأي جهة ،كما ال يجوز التعر�ض لقراراته بوقف التنفيذ
�أو الإلغاء ،وتنق�ضي جميع الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة �أمام � ّأي جهة ق�ضائية”.36
�أثار الإعالن الد�ستوري ردود فعل لدى بع�ض القوى ،حيث قال حممد الربادعي،
رئي�س حزب الد�ستور� ،إن “الدكتور مر�سي ن�سف اليوم مفهوم الدولة وال�رشعية ون�صب
نف�سه حاكما ً ب�أمر اهلل ...الثورة �أجه�ضت حلني �إ�شعار �آخر” .وح ّذر عمرو مو�سى ،رئي�س
حزب امل�ؤمتر ،من حدوث ا�ضطرابات جديدة ،و�شدد على �أن “ال عودة للديكتاتورية...
لن يقبل امل�رصيون بفر�ض الديكتاتورية” .ور�أى خالد علي ،املر�شح الرئا�سي ال�سابق،
�أن �إعالن مر�سي “عبث د�ستوري” �أدخل الوطن يف “نفق مظلم” ،و�أن “الثورة هي
الطريق الوحيد ملواجهته” .وقال جورج �إ�سحاق ،وكيل م�ؤ�س�سي حزب الد�ستور� ،إن
القرارات التي اتخذها الرئي�س مر�سي متثل قفزة �إىل املجهول ،و�إن “ما حدث هو انقالب
على ال�رشعية والقانون” .ودعا امل�ست�شار �أحمد الزند ،رئي�س نادي ق�ضاة م�رص� ،إىل
اجتماع طارئ لدرا�سة الأمر ولبحث تداعيات املوقف .وقالت امل�ست�شارة تهاين اجلبايل،
نائب رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا“ ،ال�سلطة الق�ضائية �أ�صبحت الآن كلها يف مواجهة
رئي�س مارق على ال�رشعية”.37
يف املقابل ،قال ع�صام دربالة ،رئي�س جمل�س �شورى اجلماعة الإ�سالمية يف م�رص� ،إن
اجلماعة تدعم قرارات الرئي�س مر�سي ،وتثمنها ،و�إن “قرارات الرئي�س مر�سي حماية
للثورة من عبث النائب العام امل�رصي ال�سابق ،وعبث بع�ض �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية
36

ال�رشق الأو�سط.2012/11/23 ،
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العليا الذين كانوا ميثلون النظام ال�سابق وي�سعون �إىل الق�ضاء على كل م�ؤ�س�سات الدولة
التي يتم بنا�ؤها”.38
ونتيجة للإعالن الد�ستوري ّ
مت �إن�شاء جبهة الإنقاذ الوطني ،وهي تكتل �سيا�سي
معار�ض للإعالن وي�ضم �أكرث من ثالثني حزبا ً �سيا�سيا ً وحركة �سيا�سية ،39ومعظمها
ذات توجهات ليربالية �أو ي�سارية.
وخالل كانون الأول /دي�سمرب � 2012أقر امل�رصيون د�ستورا ً جديدا ً مل�رص ،حيث �أعلن
امل�ست�شار �سمري �أبو املعاطي ،رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات ،نتيجة اال�ستفتاء على
م�رشوع الد�ستور ،والتي جرت على مرحلتني يف  15و .2012/12/22وقال �إن ن�سبة من
قالوا “نعم” مل�رشوع الد�ستور كانت  %63.8مقابل  %36.2ملن قالوا “ال”.40

رابعــ ًا :تطـورات الأحـداث بعـد عــزل مر�سـي وا�ســتالم
ال�سي�سي للحكم:
�شهدت م�رص بعد ذلك ا�ضطرابات �سيا�سية متوا�صلة على خلفية اتهام املعار�ضني
للرئي�س مر�سي بتكري�س ال�سلطة يف �أيدي الإخوان امل�سلمني ،وبالعجز عن �إنقاذ الو�ضع
االقت�صادي املرتدي .و ّ
مت �إن�شاء “حركة مترد” ،وهي حركة معار�ضة للرئي�س مر�سي،
انطلقت يف نهاية ني�سان� /أبريل  ،2013ودعت ل�سحب الثقة من مر�سي ،وطالبته بالإعالن
عن انتخابات رئا�سية مبكرة .وتع ّد احلركة هي الداعي الرئي�سي ملظاهرات ،2013/6/30
م�ستندة يف ذلك �إىل توقيعات قالت �إنها جمعتها من نحو  22مليون م�رصي ي�ؤيدون
مطالبها .وقالت جماعة الإخوان امل�سلمني �إن ما جمعته مترد من توقيعات ال ميكن �أن
يكت�سب م�صداقية ،خ�صو�صا ً و�أنه مل يحظ ب�إ�رشاف ق�ضائي� ،أو رقابة من م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وغريها ،كما �أن جمع التوقيعات ال يعتد به كم�سوغ قانوين ود�ستوري
لتغيري الرئي�س الذي يجب �أن يتم عرب �صناديق االقرتاع.41
38
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وحظيت حركة مترد بدعم تيارات وقوى و�شخ�صيات بارزة يف املعار�ضة� ،أبرزها
جبهة الإنقاذ الوطني ،وحركة كفاية ،واجلمعية الوطنية للتغيري ،ونقابة املحامني...،
وقال القائمون عليها �إن حملتهم جزء من املعار�ضة ،وهدفها ا�ستعادة الثورة امل�رصية،
و�إنها ت�ضع ت�صورا ً ملا بعد مر�سي بالتن�سيق مع بع�ض القوى ال�سيا�سية ،يتمثل يف �أن
تنتقل ال�سلطة �إىل رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا ليكون رئي�سا ً �رشفياً ،وت�شكيل
حكومة تكنوقراط برئا�سة �شخ�صية �سيا�سية ذات قبول �شعبي ،على �أن يتم �إ�سناد
ملف الأمن القومي وحماية البالد �إىل جمل�س الدفاع الوطني .وتقول احلركة �إن الت�صور
النهائي للمرحلة االنتقالية �سي�ستمر من �ستة �شهور �إىل عام كحد �أق�صى ،و�إنها تتبع
النهج ال�سلمي كعقيدة را�سخة يف معار�ضتها للرئي�س ،كما ت�شدد على حرمة الدم امل�رصي
وعدم ا�ستخدامها للعنف.42
ور�أى حمللون �أن حركة مترد هي �صنيعة املخابرات امل�رصية ،وتولت رموز احلزب
الوطني املنحل متويلها ،يف خطوة تهدف �إىل منح االنقالب الع�سكري غطاء �شعبياً ،عرب
قيام احلركة بجمع توقيعات من امل�رصيني ،تطالب برحيل مر�سي .كما �شكك الكثري من
املتابعني يف هذه احلملة ،ويف �أهداف ت�أ�سي�سها ،وو�صفها البع�ض ب�أنها “م�أجورة” ،و ّ
مت
متويلها ل�صالح القائمني باالنقالب الع�سكري ،خ�صو�صا ً بعد و�ضع ا�سمي م�ؤ�س�سي
احلركة حممود بدر وحممد عبد العزيز يف جلنة اخلم�سني لإعداد الد�ستور امل�رصي ب�شكل
غري مربر .43وبد�أت حملة مترد تتعر�ض الن�شقاقات يف �صفوفها يف ت�رشين الأول� /أكتوبر
 ،2013حيث اتهم بع�ض �أع�ضائها م�ؤ�س�سي احلملة ب�أنهم على عالقة برجال نظام مبارك
ال�سابق ،واتهموهم بالف�ساد املايل وال�سعي نحو حتقيق �أهداف ومكا�سب خا�صة.44
وخرجت مظاهرات يف عدة حمافظات م�رصية يف  ،2013/6/30نظمتها �أحزاب وحركات
معار�ضة للرئي�س مر�سي ،تطالب برحيله .ويف اليوم التايل �أ�صدر املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة بيانا ً ميهل فيه القوى ال�سيا�سية � 48ساعة “لتحمل �أعباء الظرف التاريخي”،
وذكر البيان �أنه يف حال مل تتحقق مطالب ال�شعب خالل هذه املدة ف�إن القوات امل�سلحة
42
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موقع البوابة نيوز ،2013/8/9 ،انظرhttp://www.albawabhnews.com/102759 :

44
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�ستعلن عن خريطة م�ستقبل و�إجراءات ت�رشف على تنفيذها .45وترافق ذلك مع ا�ستقالة
بع�ض الوزراء وامل�ست�شارين للرئي�س مر�سي .ويف � 2013/7/2أ�صدرت الرئا�سة امل�رصية
بيانا ً جاء فيه �أن الرئا�سة امل�رصية ترى �أن بع�ض العبارات الواردة يف بيان اجلي�ش “حتمل
من الدالالت ما ميكن �أن يت�سبب يف حدوث �إرباك للم�شهد الوطني املركب”.46
و�أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي يف  2013/7/3عزل الرئي�س مر�سي ،وت�سليم
ال�سلطة لرئي�س املحكمة الد�ستورية العليا امل�ست�شار عديل من�صور .و�أعلن ال�سي�سي،
بعد لقائه مع بع�ض القوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية امل�رصية� ،أبرزهم حممد
الربادعي ،و�شيخ الأزهر �أحمد الطيب ،والبابا توا�رضو�س الثاين ،وممثل عن حزب
النور ،وممثل عن حركة مترد � ،أن املجتمعني اتفقوا على خريطة م�ستقبل لبناء م�رص،
�أبرز نقاطها:47
• تعطيل العمل بالد�ستور ب�شكل م�ؤقت.
•	�إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة ،على �أن يتوىل رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا �إدارة
�ش�ؤون البالد خالل املرحلة االنتقالية حلني انتخاب رئي�س جديد.
• لرئي�س املحكمة الد�ستورية العليا �سلطة �إ�صدار �إعالنات د�ستورية خالل املرحلة
االنتقالية.
• ت�شكيل حكومة كفاءات وطنية ،قوية وقادرة ،وتتمتع بجميع ال�صالحيات لإدارة
املرحلة احلالية.
• ت�شكيل جلنة ت�ضم كافة الأطياف واخلربات ملراجعة التعديالت الد�ستورية املقرتحة
على الد�ستور الذي ّ
مت تعطيله م�ؤقتاً.
ويف � 2013/7/9أ�صدر الرئي�س املكلف عديل من�صور �إعالنا ً د�ستوريا ً ت�ضمن  33مادة
ك�إطار زمني للمرحلة االنتقالية ،48كما �أعلن تعيني الربادعي نائبا ً للرئي�س ،وكلف حازم
الببالوي بت�شكيل احلكومة املوقتة ،خالل املرحلة االنتقالية يف م�رص.49
45
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ومقابل التظاهرات املعار�ضة للرئي�س مر�سي ،بد�أ م�ؤيدوه االعت�صام يف 2013/6/28

يف عدة ميادين �أبرزها ميداين رابعة العدوية يف القاهرة والنه�ضة يف اجليزة ،وكان الفتا ً
للنظر �أن عدد املعت�صمني قد و�صل يف �أكرث الأيام �إىل �أكرث من مليون �شخ�ص يف كل ميدان.50
ا�ستمرت االعت�صامات حتى  ،2013/8/14حيث قامت ال�رشطة امل�رصية مدعومة بقوات
من اجلي�ش ّ
بف�ض اعت�صامي رابعة والنه�ضة بالقوة ،مما خلّف �أعدادا ً كبرية من القتلى
واجلرحى .فبعد � 14ساعة ا�ستغرقتها عملية ّ
ف�ض االعت�صام ،تعددت التقديرات اخلا�صة
ب�أعداد القتلى� ،سواء تلك التي �أعلنتها ال�سلطات امل�رصية� ،أم تلك املعلنة من قبل التحالف
امل�ؤيد للرئي�س املر�سي� ،أم من اجلهات امل�ستقلة.51
فقد قالت وزارة ال�صحة امل�رصية يف � 2013/8/15إن �أعداد ال�ضحايا يف رابعة 288

قتيالً ،وارتفع الرقم �إىل  333يف  ،2013/9/13و�إىل  377يف  .2013/11/5غري �أن وزير
الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي قال يف � 2014/3/4إن احل�صيلة مل تتجاوز � 312شخ�صاً .وبعد
يوم واحد من ت�رصيحات ال�سي�سي� ،أ�صدر املجل�س القومي حلقوق الإن�سان —وهو
جهة حكومية— تقريرا ً قال فيه �إن ح�صيلة القتلى بلغت  632قتيالً ،منهم ثمانية
عنا�رص من ال�رشطة.52
يف املقابل ،قدمت امل�صادر غري الر�سمية �أرقاما ً �أكرب بكثري من تلك التي تداولتها
الدوائر الر�سمية ،فقد �أعلن التحالف الداعم ملر�سي يف � 2013/8/15أن �إجمايل الوفيات يف
ّ
ف�ض اعت�صام رابعة وحده بلغ  2,600قتيل ،وهو العدد نف�سه الذي �أ�صدره امل�ست�شفى
امليداين يف رابعة .و�صدرت ت�رصيحات خمتلفة عن قيادات بجماعة الإخوان امل�سلمني
ترفع العدد �إىل  ،5,000وهو ما ف�رسته م�صادر �إخوانية بـ“عدم وجود توثيق دقيق
لأعداد القتلى ب�سبب احرتاق �سجالت امل�ست�شفى امليداين �أثناء الف�ض”.53
وقال موقع “ثورة ويكي” �إن عدد قتلى رابعة العدوية بلغ  904قتلى ،بالإ�ضافة �إىل
� 7آخرين من ال�رشطة� .أما منظمة العفو الدولية  Amnesty Internationalفذكرت يف
50
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وانظر �أي�ضاً :موقع م�رص العربية ،2013/7/11 ،يفhttp://bit.ly/28AT93e :

51

اجلزيرة.نت ،2014/3/6 ،انظرhttp://bit.ly/1OmWigC :

52

املرجع نف�سه.

53

املرجع نف�سه.

21

م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
بيان لها يف � 2013/8/16أن عدد ال�ضحايا تعدى الـ � 600شخ�ص ،و�أ�شارت املنظمة يف
تقرير لها يف � 2015/8/14إىل �أن عدد ال�ضحايا بلغ نحو  .541,000وقالت منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش  Human Rights Watchيف � ،2013/8/20إن عدد ال�ضحايا بلغ على
الأقل  337قتيالً ،و�أ�شارت املنظمة يف تقرير لها يف بداية �سنة � 2016إىل �أن عدد ال�ضحايا
بلغ ما ال يقل عن  .55817ومن جانبها قدرت م�ؤ�س�سة الكرامة الدولية حلقوق الإن�سان
— Alkarama For Human Rightsوهي جهة غري حكومية— يف  2013/10/17عدد
ال�ضحايا بـ � 985شخ�صا ً.56
وقد �أ�شار العديد من الباحثني �إىل �أن اعت�صامي رابعة والنه�ضة كانا انعطافا ً �سيا�سياً،
والتحاما ً مع ثورة  25يناير ،على الرغم من فداحة امل�شهد امل�رصي بعد عزل الرئي�س
مر�سي ،وكارثية التوغل يف املذابح التي مار�سها النظام امل�رصي ،وا�ستمرار ّ
�ضخ و�سائل
الإعالم الربامج امل�ساندة لالنقالب ،و�رشعنته قتل معار�ضيه .57كما �أكد �أحمد مطر،
رئي�س املركز العربي للبحوث ال�سيا�سية واالقت�صادية� ،أن اعت�صام رابعة كان ظاهرة
غري م�سبوقة يف علم ال�سلوك ال�سيا�سي ،وت�ستحق الدرا�سة والبحث العلمي املنهجي
الدقيق .وقال مطر يف تدوينة له على في�س بوك � ،Facebookإن:
اعت�صام رابعة العدوية ي�ستحق الدرا�سة للإجابة على �س�ؤال هام ،ما هو
ال�رس الذى ينفرد به هذا االعت�صام؟ ..وما هي دوافع ماليني املعت�صمني التي
حت ّفزهم على البقاء  36يوما ً مت�صلة [تدوينة مطر كانت قبل ع�رشة �أيام من
ّ
ف�ض االعت�صام] ..يف ظروف معي�شية �شديدة الق�سوة؟ وبعد جمازر احلر�س
اجلمهوري ومذابح املن�صة التي ا�ست�شهد فيها املئات؟ ،وبعد تهديدات متتالية
بف�ض االعت�صام بالقوة من عدة جهات؟

م�ضيفا ً �أن “اعت�صام رابعة ي�ستحق التوثيق الإعالمي و�أن يرتجم �إىل �أفالم
ت�سجيلية”.58
54

موقع منظمة العفو الدولية ،2015/8/14 ،انظرhttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/08/ :
egypt-blood-death-and-flames-memories-of-the-rabaa-massacre/
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موقع منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،2016/1/20 ،انظر:
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285700
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اجلزيرة.نت.2014/3/6 ،
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اجلزيرة.نت ،2013/7/31 ،انظرhttp://bit.ly/1YoWUVb :
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�صحيفة ال�شعب اجلديد ،القاهرة ،2013/8/4 ،انظرhttp://bit.ly/24NJ0eM :
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وق�ضت حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة يف  2013/9/23بحظر �أن�شطة تنظيم
الإخوان امل�سلمني و� ّأي م�ؤ�س�سة متفرعة منه� ،أو تابعة له ّ
مت ت�أ�سي�سها ب�أمواله ،والتحفظ
على جميع �أمواله العقارية وال�سائلة واملنقولة� ،سواء كانت مملوكة �أم م�ؤجرة له ،وكذلك
ك ّل العقارات واملنقوالت والأموال اململوكة للأ�شخا�ص املنتمني �إليه ،لإدارتها مبا يتفق
والغر�ض من �إن�شائها وطبقا ً لقوانني الدولة امل�رصية .59و�أعلنت احلكومة امل�رصية يف
 2013/12/25تنظيم الإخوان امل�سلمني “منظمة �إرهابية” ،وقررت حماكمة قياداتها
و�أع�ضائها بتهمة “الإرهاب” وفق املادة رقم  86من قانون العقوبات التي تت�ضمن
عقوبات ترتاوح بني ال�سجن خم�سة �أعوام وت�صل �إىل الإعدام .60كما �أعلن وزير الت�ضامن
االجتماعي امل�رصي �أحمد الربعي �أن جلنة �إدارة �أ�صول و�أمالك جماعة وجمعية الإخوان
امل�سلمني التي �شكلتها احلكومة ،قررت التحفظ على  1,130جمعية �أهلية ،و 137مدر�سة
و�رشكات لها عالقة بجمعية الإخوان ،وذلك تنفيذا ً حلكم ق�ضائي �صادر يف �أيلول/
�سبتمرب .612013
ويف  2013/11/4ظهر الرئي�س املعزول حممد مر�سي للمرة الأوىل منذ عزله يف �أوىل
جل�سات حماكمته يف ق�ضايا التحري�ض على العنف ،وهي الق�ضية الأوىل من بني عدة
ق�ضايا �أحيلت �ض ّده ،بع�ضها ت�صل عقوبتها للإعدام.62
و�ص ّوت امل�رصيون على م�رشوع الد�ستور امل�رصي —الذي ّ
مت تعديله عن ن�سخة
 2012من قبل جلنة اخلم�سني ،التي تر�أ�سها عمرو مو�سى— يف الن�صف الأول من
كانون الثاين /يناير  ،2014حيث �شارك يف اال�ستفتاء  %38.6ممن هم م�سموح لهم
بالت�صويت ،و�أيد الد�ستور  ،%98.1بينما رف�ضه  ،%1.9وذلك وفقا ً للجنة املنظمة
لال�ستفتاء.63
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اجلمهورية.2013/9/24 ،
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احلياة.2013/12/26 ،
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احلياة.2013/12/26 ،
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امل�رصي اليوم ،2013/11/5 ،انظر:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=402330
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املوقع الر�سمي لال�ستفتاء على د�ستور  ،2014انظر:
https://referendum2014.elections.eg/results/referendum-results
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وتقدم حازم الببالوي با�ستقالة احلكومة يف  ،2014/2/24يف ظ ّل �إ�رضابات عمالية
يف قطاعات عديدة .64وقال ح�سام عي�سى ،وزير التعليم العايل والنائب الثاين لرئي�س
احلكومة� ،إن احلكومة متت �إقالتها ومل ت�ستقل كما �أعلن ر�سميا ً .65و ّ
مت تكليف �إبراهيم
حملب بت�شكيل احلكومة ،التي ا�ستمرت حتى تاريخ �إعالن النتائج النهائية للرئا�سة
امل�رصية.
ويف � 2014/3/26أعلن ال�سي�سي ا�ستقالته من اجلي�ش ،كما �أعلن عزمه خو�ض
االنتخابات الرئا�سية .66ويف �أيار /مايو  2014جرت االنتخابات الرئا�سية مب�شاركة
ال�سي�سي وحمدين �صباحي ،و�أعلنت جلنة االنتخابات نتيجة الت�صويت يف 2014/6/3
بفوز ال�سي�سي بن�سبة  ،%96.9وح�صول �صباحي على .67%3.1
كما قام حملب بت�شكيل حكومة ثانية بعد فوز ال�سي�سي بانتخابات الرئا�سة ،وحلفت
احلكومة اليمني الد�ستورية يف  .2014/6/17وقدم حملب ا�ستقالته يف ،2015/9/12
وكلّف ال�سي�سي �رشيف �إ�سماعيل بت�شكيل احلكومة ،التي �أدت اليمني الد�ستورية يف
.2015/9/19
وو�سط �أجواء من االنق�سام ال�سيا�سي احلاد ُدعي الناخبون امل�رصيون الختيار
ممثليهم يف ما �سيكون �أول برملان منتخب بعد عزل الرئي�س مر�سي ،و�أعلن ال�سي�سي
خريطة م�ستقبل ،و�أجريت العملية االنتخابية خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية من �سنة
 2015على مرحلتني .وعلى الرغم من حمالت ال�سلطات امل�رصية للدفع ب�أكرب عدد ممكن
من الناخبني �إىل �صناديق االقرتاع ،وفر�ض غرامات مالية على املتخلفني ،فقد ف�شلت يف
ذلك ،وكان خيار املقاطعة ،املنظمة �أو العفوية ،الذي جنح يف ك�شف حجم �شعبية �سلطة
الرئي�س ال�سي�سي .وقد ُ�سجل �إقبال �ضعيف جدا ً من املواطنني ،و�أ�شار �إىل ذلك عمر مروان،
املتحدث با�سم اللجنة العليا لالنتخابات ،الذي قال �إن جلان الت�صويت مبحافظات املرحلة
الأوىل من االنتخابات �شهدت �إقباالً �ضعيفا ً يف ال�ساعات الأوىل من بدء العملية االنتخابية،
64

احلياة.2014/2/25 ،
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موقع م�رص العربية ،2014/3/2 ،انظرhttp://bit.ly/1ttFCe0 :
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ال�سفري.2014/3/27 ،
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املوقع الر�سمي للجنة االنتخابات الرئا�سية ،انظر:
https://pres2014.elections.eg/presidential-elections-2014-results

24

تطورات الأحداث يف م�صر
حيث �رصح ب�أن الن�سبة و�صلت �إىل  .68%1وعر�ض التلفزيون الر�سمي امل�رصي �صورا ً
ملراكز االقرتاع وهي �شبه خالية من الناخبني ،وذلك على الرغم من منح احلكومة
املوظفني يف م�ؤ�س�ساتها �إجازة ن�صف يوم لت�شجيعهم على الت�صويت .وقال مرا�سل لقناة
هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي) )British Broadcasting Corporation (BBC
يف القاهرة �إن هناك دالئل �ضئيلة على م�شاركة ال�شباب الذين ينتمون �إىل اجليل امل�شارك
يف ثورة  .6925وفازت قائمة “يف حب م�رص” ،امل�ؤيدة للرئي�س ال�سي�سي ،والتي ت�ضم
�أحزاب امل�رصيني الأحرار ،والوفد ،وم�ستقبل وطن ،بـ  120مقعداً ،هي �إجمايل املقاعد
املخ�ص�صة للقوائم .فيما فاز امل�ستقلون بالعدد الأكرب من املقاعد املخ�ص�صة للفردي،
والبالغ عددها  448مقعدا ً.70
وهكذا تطورت الأحداث ،وبدا امل�شهد امل�رصي وك�أنه قد عاد �إىل ما كان عليه قبل تنحي
مبارك؛ حيث ب ّر�أت حمكمة جنايات القاهرة مبارك و�سبعة من كبار امل�س�ؤولني الأمنيني
يف عهده .كما �ألغت حمكمة النق�ض حكما ً �آخرا ً بحب�سه ثالثة �أعوام ،وحب�س جنليه �أربعة
�أعوام يف ق�ضية ا�ستيالء على �أموال عامة ،و�أمرت ب�إعادة حماكمتهم ،قبل �أن يتم الإفراج
عنهما بانتظار �إعادة املحاكمة .وعادت جماعة الإخوان امل�سلمني جماعة حمظورة،
وعادت عملية كبت حرية الر�أي والتعبري ،وحرية ال�صحافة ،واحلريات العامة. ...
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موقع العربية.نت ،2015/10/18 ،انظرhttp://bit.ly/1S3tKmN :؛ وانظر� :صحيفة العربي اجلديد ،لندن،
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بي بي �سي ،2015/10/19 ،انظر:
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التغريات الد�ستورية واالنتخابات
مقدمة:
طي �صفحة اال�ستبداد والف�ساد ،التي
�أجمع امل�رصيون ،بعد ثورة  25يناير ،على ّ
�سادت البالد فرتة طويلة من الزمن .كما كانوا �أ�شد النا�س حر�صا ً على حتقيق مطالب
الثورة املتمثلة باحلرية ،والعي�ش الكرمي ،والنه�ضة ،والإ�صالح .لذلك فقد �أقبلوا على
�صناديق االقرتاع بقوة ،يف حماولة منهم لتغيري امل�شهد ،من خالل الت�صويت واالنتخابات
النزيهة املراقبة. ...
خا�ض ال�شعب امل�رصي ،حتى تاريخ االنقالب الع�سكري على الرئي�س مر�سي
يف متوز /يوليو  ،2013خم�س ممار�سات دميوقراطية انتخابية�ُ ،شهد لها بالنزاهة
واحليادية ،حيث �أُجريت حتت �إ�رشاف ق�ضائي ،ومبراقبة من م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين املحلية والدولية .و�أظهرت جميع اال�ستحقاقات االنتخابية ،التي ّ
مت معظمها يف
عهد املجل�س الع�سكري برئا�سة امل�شري طنطاوي ،قوة التيار الإ�سالمي وم�ؤيديه ،وعلى
ر�أ�سهم الإخوان امل�سلمون ،حيث قالت ال�صناديق “نعم” لتعديل الد�ستور يف منا�سبتني،
و�أعطت الأغلبية لهم يف جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،وتوجتها بفوز الرئي�س حممد مر�سي
بالرئا�سة .وذلك بالرغم من احلمالت الإعالمية امل�ضادة ،والدعاية املحر�ضة على
احلركات الإ�سالمية ،ورجاالتها ،والتي مل تتوقف مع االنقالب على ال�رشعية ،من خالل
�إبطال جمل�س ال�شعب ،وعزل الرئي�س مر�سي ،وتعطيل الد�ستور.
وباملقابل فقد �أظهرت م�سارات الأحداث امل�رصية بعد عزل مر�سي �أزمة حقيقية
تعي�شها البالد ،فقد �أعلن قادة االنقالب عن مواعيد حمددة لإحداث انفراجة يف امل�شهد
امل�رصي ،وو�ضعوا خريطة لذلك ،ف�شكلوا جلنة لو�ضع الد�ستور ،اختلفت عن �سابقتها
�شكالً وم�ضموناً ،وت�أخرت االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية ،وبقي البلد وقتا ً طويالً
خا�ضعا ً للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،بالرغم من وجود رئي�س م�ؤقت .فقد كان احلاكم الفعلي
ر�سم �سيطرته على مقاليد
مل�رص وزير الدفاع ،قائد االنقالب ،عبد الفتاح ال�سي�سي ،والذي ّ
احلكم من خالل انتخابه رئي�ساً ،يف انتخابات ذ ّكرت العامل بامل�شهد امل�رصي قبل ثورة
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 25يناير .وهو ما تكرر يف االنتخابات الت�رشيعية ،التي �أبرزت القوى امل�ؤيدة لالنقالب،
وعملت على تهمي�ش عدد كبري من الأحزاب ،منها من �شارك باالنقالب.
ن�سلط ال�ضوء يف هذه الدرا�سة على تطور العمليتني الد�ستورية واالنتخابية يف
م�رص بعد ثورة  25يناير .فقد ّ
مت تعديل الد�ستور واال�ستفتاء عليه يف ثالث منا�سبات،
مت �إجراء انتخابات ت�رشيعية يف منا�سبتني ،كما ّ
و ّ
مت انتخاب رئي�سني للبالد خالل
�سنتنيّ ،
مت تعيني بينهما رئي�سا م�ؤقتا .و�سنتعر�ض خالل �رسدنا للأحداث لأبرز
املحطات ،و�أبرز الأحداث التي رافقت التطورات ال�رسيعة للم�شهد امل�رصي خالل �أربع
�سنوات.

�أو ًال :اال�ستفتاء على الد�ستور وتعديالته:
 .1اال�ستفتاء على د�ستور  2011وتعديالته:
بعدما �أعلن نائب الرئي�س امل�رصي عمر �سليمان تنحي الرئي�س ح�سني مبارك يف
 ،2011/2/11وتخليه عن من�صب رئي�س اجلمهورية ،وتكليفه املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة ب�إدارة �ش�ؤون البالد� ،أ�صدر املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�رصية يف
 2011/2/13بيانه اخلام�س� ،أعلن فيه �أنه �سيتوىل حكم البالد ب�صفة م�ؤقتة ملدة �ستة
�أ�شهر� ،أو حتى يتم �إنهاء انتخابات الربملان مبجل�سيه ،وانتخابات رئا�سة اجلمهورية،
جمل�سي ال�شعب وال�شورى،
معلنا ً يف البيان ذاته تعطيل العمل بالد�ستور ،وح ّل
َ
وت�شكيل جلنة لتعديل بع�ض مواد الد�ستور ،وحتديد �رشوط اال�ستفتاء عليها من
ال�شعب.1
عي املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف  2011/2/14جلنة برئا�سة امل�ست�شار
وقد ّ
طارق الب�رشي ،النائب الأول لرئي�س جمل�س الدولة الأ�سبق ،من �أجل �إجراء تعديالت
على د�ستور  ،1971الذي ّ
مت تعطيله مبوجب الإعالن الد�ستوري .وتخت�ص اللجنة
بدرا�سة �إلغاء املادة  179من الد�ستور ،وتعديل املواد  88و 77و 76و 189و ،93وكافة ما
يت�صل بها من مواد ترى اللجنة �رضورة تعديلها ل�ضمان دميوقراطية ونزاهة انتخابات
1

البيان رقم  5للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�رصية ،موقع الهيئة العامة لال�ستعالمات ،جمهورية م�رص
العربية ،2011/2/14 ،انظرhttp://www.sis.gov.eg/Ar :
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رئي�س اجلمهورية وجمل�سي ال�شعب وال�شورى .كما تخت�ص اللجنة بدرا�سة التعديالت
الالزمة للقوانني املتعلقة باملواد الد�ستورية حمل التعديل ،وحدد املجل�س للجنة مهلة
ع�رشة �أيام لالنتهاء من عملها.2
ويف � 2011/2/24أعلنت جلنة �إجراء تعديالت على الد�ستور االنتهاء من الت�صورات
النهائية لد�ستور  1971املعدل ،وت�ستعد لعر�ض ال�شكل النهائي على املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة .ويف � ،2011/2/27أعلنت اللجنة ا�ستكمالها اجلزء الثاين والأخري من
مهامها ،على �أن يجري ا�ستفتاء �شعبي عليها قبل نهاية �شهر �آذار /مار�س .وقد �أثارت
هذه التعديالت الد�ستورية املقرتحة جدالً كبريا ً يف ال�شارع امل�رصي ،خ�صو�صا ً بعد
ا�شرتاطها على من ُينتخب رئي�سا ً للجمهورية “�أن يكون م�رصيا ً و�أن ال يكون قد ح�صل
�أو � ّأي من والديه على جن�سية دولة �أخرى” .وك�شف امل�ست�شار طارق الب�رشي �أنه عقب
االنتهاء من انتخاب جمل�س ال�شعب وال�شورى� ،ستقوم جلنة ت�أ�سي�سية ب�إعداد د�ستور
جديد للبالد خالل فرتة �ستة �أ�شهر ،على �أن يطرح لال�ستفتاء خالل  15يوما ً عقب
االنتهاء من �إعداده.3
وقرر املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف � 2011/3/4إجراء عملية اال�ستفتاء على
التعديالت املقرتحة للد�ستور يف  .2011/3/19والتعديالت املقرتحة تتناول ال�رشوط
الواجب توافرها يف رئي�س اجلمهورية ،وكيفية قبول الرت�شح لهذا املن�صب و�إجراءاته،
ومدة الرئا�سة ،وكذلك �رشوط الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شعب ،واالخت�صا�ص بالف�صل
يف �صحة ع�ضوية �أع�ضائه ،وتعيني نائب لرئي�س اجلمهورية ،و�رشوط �إعالن حالة
الطوارئ ومدتها.4
املواد حمل اال�ستفتاء:
• تعديل املواد ،75 :و ،76و ،77و ،88و ،93و ،139و.148
•	�إلغاء املادة.179 :
2

الهيئة العامة لال�ستعالمات ،م�رص ،2011/2/15 ،انظر:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=44155#.ViYGlm7GrgY

3

�صحيفة ال�رشق الأو�سط ،لندن.2011/2/28 ،

4

املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رص ،نبذة عن تعديالت د�ستور  ،2011انظر:
https://referendum2011.elections.eg/2011-03-13-00-09-29.html
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م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
• �إ�ضافة فقرة �أخرية للمادة .189
•	�إ�ضافة مادتني برقمي  189مكررا ً و 189مكررا ً (.)1
تباينت �آراء الأحزاب والقوى ال�سيا�سية امل�رصية حول موقفها من اال�ستفتاء على
التعديالت الد�ستورية ،و�شهدت ال�ساحة ال�سيا�سية امل�رصية انق�ساما ً وا�ضحا ً بني م�ؤ ّيد
ومعار�ض ومتحفظ .ففيما �أعلن م�ؤ ِّيدون موافقتهم عليها ،داعني �أن�صارهم للت�صويت
بـ“نعم”� ،أبدى معار�ضون رف�ضهم لها ،مطالبني م�ؤيديهم مبقاطعتها �أو الت�صويت
بـ“ال” ،وحت َفظ فريق ثالث على فكرة التعجيل باال�ستفتاء ،مطالبني بفرتة زمنية كافية
لإجراء املزيد من النقا�ش واحلوار املجتمعي حولها ،وملنح الوقت لبقية القوى التي
�شاركت يف الثورة لرتتيب �أوراقها وت�شكيل �أحزاب قوية قادرة على املناف�سة والتمثيل
اجليد يف الربملان القادم ،الذي �سي�ضع مالمح احلياة ال�سيا�سية للبالد .ور�أى امل�ؤيدون
�أنها “خطوة متهيدية لتوفري املناخ املالئم لإعداد د�ستور جديد” ،عن طريق “جمعية
مبجل�سي ال�شعب وال�شورى” ،و�أنها ت�ش ّكل “نقلة
ت�أ�سي�سية ينتخبها الأع�ضاء املنتخبون
ْ
كبرية ال ميكن التقليل منها” ،لكونها مبثابة “اجلِ�رس للمرحلة القادمة” ،خ�صو�صا ً بعدما
“�أق َّرت الإ�رشاف الق�ضائي الكامل على االنتخابات” و“�أنهت التوريث” ،ف�ضالً عن
كونها �رضورية “لإنهاء حالة الفراغ ال�سيا�سي ،و�إقامة الدولة” و�إعادة “القوات امل�سلَّحة
�إىل ثكناتها” .وبرر الراف�ضون للتعديالت موقفهم ب�أن ثورة  25يناير �أ�سقطت النظام
والد�ستور معاً ،و�أنها “ال حتقق طموح الثورة التي �أ�سقطت النظام” ،و�أن “عهد احللول
الو�سط قد انتهى” ،و�أنها جم ّرد “حماولة لإحياء د�ستور  ،1971الذي �أعلنت الثورة عن
وفاته” ،و�أنها “ترقيع للد�ستور البايل”.5
ي�أتي يف مقدمة امل�ؤيدين لهذه التعديالت جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي �أعلنت
موافقتها ال�رصيحة عليها ،ودعت �إىل الت�صويت بالإيجاب ل�صالح التعديالت املقرتحة.
و�أكد حممد مر�سي ،ع�ضو مكتب الإر�شاد واملتحدث الإعالمي با�سم الإخوان حينها� ،أن
“اجلماعة مع التعديالت التي �أق َّرتها اللجنة امل�شكلة برئا�سة امل�ست�شار طارق الب�رشي”،
داعيا ً ال�شعب �إىل املوافقة عليها ،باعتبارها “خطوة �أوىل نحو امل�سار” و“الأقرب �إىل الطريق
ال�صحيح” ،م�ضيفا ً �أنها ،و�إن كانت “غري كافية لإر�ضاء مطالب الثورة والث َّوار� ،إال �أن
5

وكالة �سوي�س انفو ،2011/3/17 ،انظرhttp://bit.ly/1Ynzm2F :
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التغريات الد�ستورية واالنتخابات
البالد متر مبرحلة حرجة ،تتطلب اخلروج من عنق الزجاجة من خالل تلك التعديالت
التي تنقلنا �إىل حالة اال�ستقرار” .كما �أيدها حزب العمل ،وحزب الو�سط ،واجلماعة
الإ�سالمية .ودعا املفكر الإ�سالمي حممد �سليم العوا �إىل امل�شاركة يف اال�ستفتاء والت�صويت
بـ“نعم”.6
من ناحية �أخرى� ،أ�صدر عدد من الأحزاب والقوى ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع
املدين ،بيانا ً �أعلنت فيه رف�ضها للتعديالت ،ودعت ال�شعب �إىل الت�صويت بـ“ال” يف
اال�ستفتاء ،مطالبة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�إ�صدار “�إعالن د�ستوري م�ؤقت”،
كما طالبت جماعة الإخوان مبراجعة موقفها من التعديالت والنظر �إىل “امل�صلحة العليا
للوطن” .و�أكد البيان ،الذي و ّقع عليه �أحزاب :اجلبهة ،والتجمع ،واجلمعية الوطنية
للتغري ،وائتالف �شباب الثورة ،وال�شيوعي امل�رصي ،وحتالف امل�رصيني الأمريكيني،
واحلملة ال�شعبية لدعم الربادعي� ،إ�ضافة �إىل عدد من منظمات املجتمع املدين� ،أن “د�ستور
عام  1971قد �سقط بفعل ثورة  25يناير ،و�أن �رسيان التعديالت املقرتحة ُيعيد االعتبار
�إليه” .كما �أعلنت �أحزاب :الوفد ،والتجمع ،واجلبهة ،النا�رصي ،والكرامة ،والوفاق،
والغد ،وكل من حممد الربادعي ،وعمرو مو�سى ،رف�ضهم للتعديالت ،ودعوا الناخبني
للت�صويت بـ“ال”.7
وعلى الرغم من ت�صاعد اخلالفات حول املوقف من التعديالت الد�ستورية
واال�ستفتاء عليها ،ف�إن الكثري من املعرت�ضني يغفل مادة مهمة وردت يف هذه التعديالت،
ممكن �أن حتل الإ�شكالية بني الراف�ضني وامل�ؤيدين؛ وهي املادة  189مكرر ،والتي
�أ�ضافتها جلنة التعديالت ،والتي تن�ص على �أن“ :يجتمع الأع�ضاء غري املعينني لأول
جمل�سي �شعب و�شورى تاليني لإعالن نتيجة اال�ستفتاء على تعديل الد�ستور ،الختيار
اجلمعية الت�أ�سي�سية املنوط بها �إعداد م�رشوع الد�ستور اجلديد خالل �ستة �أ�شهر من
انتخابهم ،وذلك كله وفقا ً لأحكام الفقرة الأخرية من املادة  .”189معنى هذه املادة �أنه
عقب اال�ستفتاء على هذه التعديالت الد�ستورية باملوافقة� ،سوف يت ّم �إجراء انتخابات
رئا�سية وبرملانية ،وبعدها ب�ستة �أ�شهر �سوف يجتمع ه�ؤالء النواب لو�ضع د�ستور جديد
6

املرجع نف�سه.

7

املرجع نف�سه.
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بالكامل مل�رص .وبالتايل فلي�س هناك خالف بني امل�ؤيدين واملعار�ضني على م�س�ألة تغيري
الد�ستور بالكامل ،و�إمنا اخلالف يرتكز فيمن يرى �رضورة ا�ستمرار الثورة حتى تغيري
الد�ستور بالكامل ،وانتخاب �أع�ضاء الربملان مبوجب الد�ستور اجلديد ،وبني من يرى �أن
ت�أخري عودة الأو�ضاع لطبيعتها و�إطالة الفرتة االنتقالية ،تعطي الفر�صة لأن�صار الثورة
امل�ضادة واملظاهرات الفئوية ،ودعاة الفتنة الطائفية ،واحلزب احلاكم �سابقاً ،وكذا القوى
اخلارجية لإ�شعال مزيد من الأزمات.8
ويف  2011/3/19جرى اال�ستفتاء على التعديالت التي اقرتحتها جلنة التعديالت
الد�ستورية ،و�أعلنت اللجنة الق�ضائية العليا امل�رشفة على اال�ستفتاء يف � 2011/3/20أن
النتائج النهائية لال�ستفتاء �أظهرت �أن  %77.27من امل�رصيني الذين �شاركوا يف الت�صويت
قالوا “نعم” ،وبلغ عددهم  14,192,577م�رصياً ،يف مقابل  %22.73قالوا “ال” ،وبلغ
عددهم  4,174,187م�رصياً .وكان عدد الأ�صوات الباطلة � ،171,190أي �أقل من .%1
حيث �شارك يف اال�ستفتاء �أكرث من  18.5مليون م�رصي ،من �أ�صل  45مليونا ً ممن يحق
لهم الت�صويت ،وبذلك تكون ن�سبة الت�صويت  .9%41.19وبالتايل فقد �صبت نتائج
اال�ستفتاء يف �صالح جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفائهم.
مع الإ�شارة �إىل �أنه �إذا كانت نتيجة اال�ستفتاء قد �أ�سفرت عن ت�صويت بـ“ال” ،لكان
�أُلغي العمل بد�ستور  ،1971وكان �سيقرر و�ضع د�ستور جديد قبل االنتخابات ،وهو ما
كان يرجح �أن متتد الفرتة االنتقالية حتى االنتخابات املقررة يف �سنة .2012
جدول رقم ( :)1نتائج ا�ستفتاء تعديل الد�ستور امل�رصي 2011
الت�صويت
بـ“نعم”
عدد الأ�صوات

الن�سبة املئوية ()%

الت�صويت
بـ“ال”

الأ�صوات
ال�صحيحة

الأ�صوات
الباطلة

�إجمايل عدد
الأ�صوات

18,537,954 171,190 18,366,764 4,174,187 14,192,577
77.27

22.73

99.08

0.92

8

املرجع نف�سه.

9

املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رص ،ا�ستفتاء على د�ستور  ،2011انظر:
https://referendum2011.elections.eg/referendum-results.html
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�أ .الإعالن الد�ستوري �آذار /مار�س :2011
�أ�صدر املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�رصية يف � 2011/3/30إعالنا ً د�ستوريا ً من
 63مادة ،لتنظيم ال�سلطات يف املرحلة االنتقالية املقبلة ،متهيدا ً لإعادة احلكم املدين،
يت�ضمن �أحكام املواد التي وافق عليها ال�شعب؛ للعمل مبقت�ضاها ،وذلك حلني االنتهاء من
انتخاب ال�سلطة الت�رشيعية وانتخاب رئي�س اجلمهورية.10
وقال ع�ضو املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة اللواء ممدوح �شاهني �إن الإعالن
الد�ستوري ت�ضمن قواعد الرت�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية والروافد املتعلقة بالرت�شح
باعتبارها من القواعد املهمة للغاية التي ت�ضمنتها التعديالت الد�ستورية التي �أجري عليها
اال�ستفتاء .و�أ�شار �شاهني �إىل �أن الإعالن الد�ستوري �أكد على �رضورة الإ�رشاف الق�ضائي
الكامل على االنتخابات ،و�أن تكون مدة الرئا�سة �أربعة �أعوام ،ال جتدد �إال مرة واحدة

تالية فقط ،مع �إلزام رئي�س اجلمهورية بتعيني نائب له خالل مدة ال تزيد على �ستني يوما ً
فقط .وقال �شاهني �إن الإعالن الد�ستوري حدد مدة جمل�س ال�شعب بخم�سة �أعوام،
وقل�ص من �صالحيات جمل�س ال�شورى بحيث تكون حمدودة جداً .وذكر �أن انتخابات
جمل�سي ال�شعب وال�شورى �ستتم خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إعالن اال�ستفتاء.11
وقال �شاهني �إن الإعالن حتدث عن حالة الطوارئ التي وردت يف املادة  148يف الد�ستور
ال�سابق ،حيث �ستكون ملدة �ستة �أ�شهر ،وال يجوز جتديدها �إال بعد موافقة جمل�س ال�شعب
عليها وملدة �ستة �أ�شهر ،وبعد ذلك يجري ا�ستفتاء عليها ،م�شددا ً على �أنه �سيتم رفع حالة
الطوارئ قبل �إجراء االنتخابات الربملانية .وقال�“ :إن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
�سي�ستمر يف مبا�رشة اخت�صا�صاته الواردة يف هذا الإعالن �إىل �أن يتم انتخاب جمل�سي
ال�شعب وال�شورى على �أن تنقل االخت�صا�صات املتعلقة بالت�رشيع ومراقبة امليزانية �إىل
جمل�سي ال�شعب وال�شورى تلقائيا ً بعد انتخابهما ،وعلى �أن ميار�س رئي�س اجلمهورية
بعد انتخابه االخت�صا�صات الأخرى للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة”.12
10

للمزيد االطالع على الإعالن الد�ستوري ،يف :املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رص:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=1685#.ViYI-W7GrgY

11

ال�رشق الأو�سط.2011/3/31 ،

12

املرجع نف�سه.

35

م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
ب .الإعالن الد�ستوري حزيران /يونيو :2012
ويف حماولة التفافية من املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لال�ستمرار يف ال�سيطرة
والهيمنة على احلكم� ،أ�صدر يف � ،2012/6/17أي يف اليوم الثاين جلولة الإعادة يف انتخابات
يعي اجلهة التي �سيحلف اليمني �أمامها الرئي�س
الرئا�سة� ،إعالنا ً د�ستوريا ً مكمالً ّ
ح�صن الإعالن �أع�ضاء املجل�س الأعلى
املنتخب ،وهي املحكمة الد�ستورية العليا .كما ّ
للقوات امل�سلحة من العزل ،ومنحهم حقّ تقرير كل ما يتعلق ب�ش�ؤون القوات امل�سلحة �إىل
ن�ص الإعالن على �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
حني �إ�صدار د�ستور جديد للبالد� ،إذ ّ
بت�شكيله القائم يخت�ص بتقرير كل ما يتعلق ب�ش�ؤون القوات امل�سلحة وتعيني قادتها وم ّدة
خدمتهم ،ويكون لرئي�سه احلايل جميع ال�سلطات املقررة للقائد العام للقوات امل�سلحة
وزير الدفاع.13
ونتيجة لذلك ،قال خرباء ومراقبون �إن الإعالن الد�ستوري املكمل ق َّو�ض من
�صالحيات الرئي�س امل�رصي القادم ب�شكل يجعله “رئي�سا ً بال �صالحيات” ،كما جعل
من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية م�ؤ�س�سة م�ستقلة عن م�ؤ�س�سة الرئا�سة يف م�رص بل �أقوى منها.
وقالوا �إن الرئي�س القادم املنتخب لن يت�سلم �صالحيات كافية لتنفيذ برناجمه االنتخابي،
وقال امل�ست�شار �أحمد مكي ،نائب رئي�س حمكمة النق�ض ال�سابق� ،إن كل ال�سلطات
وال�صالحيات �ستظل يف يد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة .و�أ�شار م�صطفى كامل ال�سيد،
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية باجلامعة الأمريكية يف م�رص� ،إىل �أن املجل�س الأعلى �سيظل �أعلى
�سلطة تنفيذية يف البالد يليه الرئي�س القادم ،وقال �إن “الرئي�س القادم ال ميكنه فعل � ّأي
�شيء دون الرجوع للمجل�س الع�سكري ،خا�صة يف ما يتعلق بالقوانني واملخ�ص�صات
املالية الالزمة لتنفيذ برناجمه االنتخابي” .واعتقد ال�سيد �أن الر�ؤى بني الرئي�س املنتخب،
خ�صو�صا ً لو كان مر�سي ،واملجل�س الع�سكري �ستكون خمتلفة ب�شكل م�ؤكد ،وهو ما
يفر�ض عالقة �شائكة بني الطرفني.14
و�أطلقت �صفحة “كلنا خالد �سعيد” على موقع في�س بوك دعوة للتظاهر يوم
 30حزيران /يونيو بعنوان “�أرف�ض االنقالب الد�ستوري املكمل” .وعلى موقع تويرت
 Twitterقال حممد الربادعي ،وكيل م�ؤ�س�سي حزب الد�ستور� ،إن “املجل�س الع�سكري
13

موقع بوابة الأهرام ،2012/6/17 ،انظرhttp://gate.ahram.org.eg/News/221699.aspx :

14
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يحتفظ ب�سلطة الت�رشيع ،وينزع من الرئي�س �صالحياته كقائد �أعلى للقوات امل�سلحة،
ويبقى احلاكم احلقيقي للبالد” .ور�أى الربادعي يف الإعالن الد�ستوري املكمل ا�ستمرارا ً
لـ“ع�سكرة الدولة ونك�سة للثورة”� .أما املر�شح الرئا�سي ال�سابق عبد املنعم �أبو الفتوح
فقال �إن الإعالن “غري الد�ستوري ي�شكل انقالبا ً ع�سكريا ً ينبغي على اجلميع مواجهته”.
كما �أعلن رئي�س جمل�س ال�شعب املنحل حممد �سعد الكتاتني �أنه �أبلغ املجل�س الع�سكري
رف�ضه �إ�صدار �إعالن د�ستوري مكمل .و�شدد الكتاتني على �أن قرار املجل�س الع�سكري
بحل الربملان باطل ومنعدم لأنه ال ي�ستند �إىل �أي �سند د�ستوري طبقا ً للإعالن الد�ستوري
القائم .15كما �أعلن بيان “التحالف ال�سيا�سي” ،الذي يقوده املر�شح الرئا�سي حممد
مر�سي ،عقب اجتماعات امتدت ليومني بني قيادات من الإخوان امل�سلمني وائتالف �شباب
الثورة و�شخ�صيات م�ستقلة ،منها حممد الربادعي ،وعبد املنعم �أبو الفتوح ،وحمدي
قنديل ،واملن�سق العام ال�سابق للجمعية الوطنية للتغيري ح�سن نافعة ،ووائل غنيم،
و�شادي الغزايل ،و�إ�سالم لطفي ،و�أحمد ماهر؛ رف�ض القوى الوطنية تزوير �إرادة ال�شعب
وممار�سات املجل�س الع�سكري ،كما �أعلنت رف�ضها “الإعالن الد�ستوري املكمل الذي
ي�ؤ�س�س لدولة ع�سكرية ،وي�سلب الرئي�س �صالحياته وي�ستحوذ على ال�سلطة الت�رشيعية،
ورف�ض القرار الذي اتخذه الع�سكري بحل الربملان املمثل للإدارة ال�شعبية ،و�أي�ضا ً رف�ض
ت�شكيل جمل�س الدفاع الوطني”.16
ج .الإعالن الد�ستوري �آب� /أغ�سط�س :2012
ويف خطوة ،و�صفت باملفاجئة واجلريئة� ،أ�صدر الرئي�س املنتخب حممد مر�سي يف
ون�ص على تويل مر�سي
� 2012/8/12إعالنا ً د�ستورياً� ،ألغى به الإعالن الد�ستوري املكملّ ،
�سلطة الت�رشيع و�إقرار ال�سيا�سة العامة للدولة واملوازنة العامة .كما �أعطى هذا الإعالن
مر�سي حقّ ت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية جديدة لكتابة الد�ستور يف “حال ف�شل اجلمعية
احلالية” .17وقال �أحمد مكي ،وزير العدل امل�رصي� ،إن ال�سلطة الت�رشيعية �أ�صبحت يف يد
الرئي�س ،و�إن قراره ب�إلغاء الإعالن الد�ستوري املكمل من �صالحيات الرئي�س ،ومن حقه

15

هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي) ،2012/6/17 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/06/120617_egypt_election_scaf.shtml

16
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اتخاذ القرار الذي يراه منا�سبا ً ويف م�صلحة م�رص و�شعبها .18كما �أقال الرئي�س امل�رصي
امل�شري حممد ح�سني طنطاوي رئي�س املجل�س الع�سكري الأعلى ووزير الدفاع ،ورئي�س
وعي مر�سي عبد الفتاح
�أركان اجلي�ش �سامي عنان من من�صبيهما و�أحالهما �إىل التقاعدّ .
عي اللواء �صدقي �صبحي رئي�سا ً لأركان حرب القوات
ال�سي�سي وزيرا ً للدفاع ،كما ّ
امل�سلحة .وت�ضمنت القرارات الرئا�سية �إحالة عدد من ال�ضباط الكبار على التقاعد .وبذلك
يكون الرئي�س مر�سي قد ح ّقق يف وقت ق�صري ما اعتقد كثريون �أنه �سي�ستهلك �سنوات
لتحقيقه .فح�سم مر�سي ازدواجية ال�سلطة ،و�أخرج املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة من
�ش�ؤون احلكم ،و�أعاد اجلي�ش �إىل مهامه ،وقاد م�رص �إىل طريق االنتقال الفعلي نحو حكم
مدين.
وقد رحبت بقرارات الرئي�س مر�سي معظم التيارات والأحزاب امل�رصية ،كما
القت القرارات �إ�شادة �شعبية ،حيث تظاهر �آالف امل�رصيني يف ميادين م�رص احتفاالً
بقرارات مر�سي “الثورية” .ور�أت ال�صحف امل�رصية يف القرارات “�إنها ًء حلكم املجل�س
الع�سكري” .فقد �أ�شاد حممد الربادعي ،وكيل م�ؤ�س�سي حزب الد�ستور ،وعبد املنعم
�أبو الفتوح ،وحمدين �صباحي ،بقراراته .وقال الربادعي “�إن �إنهاء دور الع�سكري
خطوة على الطريق ال�سليم” .ومن جانبه علق حمدين �صباحي على اخلرب قائالً “ال
نتوقف �أمام �أ�شخا�ص ،ما يهمنا هو �أن ي�صبح جي�ش م�رص قويا ً قادرا ً �أن يفر�ض حمايته
على �سيناء والق�ضاء على الإرهاب ،و�أال يتدخل يف �ش�ؤون م�رص الداخلية” .و�أكد �أبو
الفتوح �أن ال�سلطات انتقلت ب�شكل حقيقي للرئي�س املدين املنتخب ،مو�ضحا ً �أن الثورة
تفر�ض �إرادتها دوماً ،و�أن املعركة القادمة معركة د�ستور ي�ضمن حقوق هذا ال�شعب �أيا ً
كان حكامه .19وقال الإعالمي حمدي قنديل “�أظن �أن الرئي�س قام بانقالب مدين ا�ستباقا ً
النقالب ع�سكري ،و�أ�شار قنديل �إىل �أن “�أرامل مبارك قد يزدادون �رشا�سة مبحاوالت
تخريب خفية ،و�إحداث كل القالقل املمكنة ،لكنهم �سيكونون �أكرث جبنا ً يف العلن”.20
18
19

�صحيفة الأهرام ،القاهرة .2012/8/13
�س (م�رص بر�س) ،2012/8/13 ،انظرhttp://www.masress.com/elbadil/159361 :
مـوقـع َم ْ
�صـ ِر ْ
وانظر �أي�ضا ً �صفحة حممد الربادعي على توتري ،2012/8/12 ،يف:
https://twitter.com/elbaradei/status/234763863990620162
https://twitter.com/ElBaradei/status/234763973097029634

20

�صحيفة ال�رشوق ،القاهرة ،2012/8/12 ،انظرhttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= :
12082012&id=b73830f3-98a8-464d-a99d-dc41fa9847c0
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و�أ�شار النا�شط ال�سيا�سي وائل غنيم �إىل �أن امللعب الآن �أ�صبح مفتوحا ً �أمام اجلميع
للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،حيث �إن هناك انتخابات جمل�س �شعب بعد �إعداد الد�ستور،
ومن يخاف من �سيطرة جماعة الإخوان امل�سلمني على احلياة ال�سيا�سية عليه امل�شاركة
ووجه غنيم حديثه مل�ؤيدي املجل�س الع�سكري بالقول “لو كنت
بفعالية يف حزب مناف�سّ .
ممن ي�ؤيدون بقاء اجلي�ش يف ال�سيا�سة ،خوفا ً من �سيطرة الإخوان على احلياة ال�سيا�سية،
ف�أنت تختار الطريق غري الدميوقراطي ،ومن الأف�ضل �أن تراجع نف�سك” .21كما �أيدت
�إجني حمدي ،ع�ضو م�ؤ�س�س يف حركة � 6أبريل“ ،قرارات الرئي�س يف تطهري البلد من
عواجيز مبارك ،ولكن مطلوب حماكمة ه�ؤالء املجرمني ،لن ن�سمح لهم بخروج �آمن� ،أو
بو�ضع مميز يف الد�ستور” .و�أعلنت اجلبهة ال�سلفية ت�أييدها لقرارات مر�سي .ومن جهته
قال حممد حبيب ،القيادي ال�سابق بجماعة الإخوان امل�سلمني� ،إن القرارات التي اتخذها
مر�سي قرارات ثورية بامتياز ،و“�أرجو �أن ي�ستكمل بقية اخلطوات والإجراءات نحو
تطهري كافة امل�ؤ�س�سات” .و�أكد حممود غزالن ،املتحدث الر�سمي با�سم جماعة الإخوان
امل�سلمني� ،أن “قرار رئي�س اجلمهورية جاء حتقيقا ً لوعده للمواطنني يف ميدان التحرير
مبمار�سة �صالحياته كرئي�س للجمهورية ب�شكل كامل ،م�شددا ً على �أن قادة املجل�س
الع�سكري حاولوا �إعاقة الرئي�س عن ممار�سة �صالحياته”.22
د .الإعالن الد�ستوري ت�رشين الثاين /نوفمرب :2012
�أ�صدر الرئي�س مر�سي يف � 2012/11/21إعالنا ً د�ستوريا ً جديدا ً يق�ضي ب�إعادة
وح�صن فيه اجلمعية
حماكمة رموز نظام مبارك ،وعزل النائب العام حممود عبد املجيد،
ّ
الت�أ�سي�سية للد�ستور ،كما منح نف�سه حقّ اتخاذ � ّأي �إجراءات وتدابري جتاه � ّأي خطر يهدد
ثورة  25يناير� ،أو حياة الأمة� ،أو الوحدة الوطنية� ،أو �سالمة الوطن� ،أو يعوق م�ؤ�س�سات
الدولة عن �أداء دورها ،و�أن ما ي�صدر عنه من قرارات غري قابل للطعن .ومبوجب الإعالن
اجلديد تكون القرارات ال�سابقة عن رئي�س اجلمهورية منذ توليه ال�سلطة ،وحتى نفاذ
الد�ستور وانتخاب برملان جديد “نهائية ونافذة بذاتها ،غري قابلة للطعن عليها ب�أي طريق
21

موقع حديث العرب ،2012/8/12 ،انظر:
http://talkofarabs.blogspot.com/2012/08/blog-post_5789.html

22

بي بي �سي ،2012/8/12 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/08/120812_egypt_new_decisions_reactions.shtml
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و�أمام � ّأي جهة ،كما ال يجوز التعر�ض لقراراته بوقف التنفيذ �أو الإلغاء ،وتنق�ضي جميع
الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة �أمام � ّأي جهة ق�ضائية”.23
وقد جاء هذا الإعالن خدمة للم�سار الدميوقراطي يف م�رص بعد ثورة يناير،
خ�صو�صا ً بعد حماوالت تعطيله من اجلهات املتنفذة يف النظام امل�رصي ،والتي ت�رضرت
نتيجة الثورة ،وبعد حماوالت الق�ضاء �إطالق رموز نظام مبارك بعد حماكمات �صورية،
حيث ق�ضت برباءة معظم رموز نظام مبارك ،و�ضباط الداخلية املتهمون بجرائم قتل
متظاهرين يف  25يناير .و�أعرب جمل�س �أمناء الثورة عن ت�أييده لقرارات مر�سي ،التي قال
�إنها ت�صب يف الطريق ال�صحيح نحو ا�ستكمال �أهداف الثورة ،والوقوف يف وجه الثورة
امل�ضادة.24
ن�ص الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره الرئي�س مر�سي يف :252012/11/21
فيما يلي ّ
املادة الأوىل :تعاد التحقيقات واملحاكمات يف جرائم القتل وال�رشوع يف قتل
و�إ�صابة املتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت �ض ّد الثوار بوا�سطة ك ّل من
توىل من�صبا ً �سيا�سيا ً �أو تنفيذيا ً يف ظ ّل النظام ال�سابق وذلك وفقا ً لقانون حماية
الثورة وغريه من القوانني.
املادة الثانية :الإعالنات الد�ستورية والقوانني والقرارات ال�سابقة عن
رئي�س اجلمهورية منذ توليه ال�سلطة يف  30يونيو  2012وحتى نفاذ الد�ستور
وانتخاب جمل�س �شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غري قابلة للطعن
عليها ب�أي طريق و�أمام �أية جهة ،كما ال يجوز التعر�ض بقراراته بوقف التنفيذ
�أو الإلغاء وتنق�ضي جميع الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة �أمام �أية جهة
ق�ضائية.
املادة الثالثة :يعني النائب العام من بني �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية بقرار من
رئي�س اجلمهورية ملدة �أربع �سنوات تبد�أ من تاريخ �شغل املن�صب وي�شرتط فيه
ال�رشوط العامة لتويل الق�ضاء ،و�أال يقل �س ُّنه عن � 40سنة ميالدية وي�رسي هذا
الن�ص على من ي�شغل املن�صب احلايل ب�أثر فوري.
23

الهيئة العامة لال�ستعالمات ،م�رص ،2012/12/9 ،انظر:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2427#.Vida0G7GrgY

24

موقع اجلزيرة.نت ،2012/11/22 ،انظرhttp://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1- :
9c10-122741d17432/3348703a-387c-47a0-84d7-80d010442a82
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املادة الرابعة :ت�ستبدل عبارة تتوىل �إعداد م�رشوع د�ستور جديد للبالد يف
موعد غايته � 8أ�شهر من تاريخ ت�شكيلها ،بعبارة تتوىل �إعداد م�رشوع د�ستور
جديد للبالد يف موعد غايته � 6أ�شهر من تاريخ ت�شكيلها الواردة يف املادة  60من
الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف  30مار�س .2011

املادة اخلام�سة :ال يجوز لأية جهة ق�ضائية ح ّل جمل�س ال�شورى �أو اجلمعية

الت�أ�سي�سية لو�ضع م�رشوع الد�ستور.
املادة ال�ساد�سة :لرئي�س اجلمهورية �إذا قام خطر يهدد ثورة  25يناير �أو
حياة الأمة �أو الوحدة الوطنية �أو �سالمة الوطن �أو يعوق م�ؤ�س�سات الدولة عن
�أداء دورها� ،أن يتخذ الإجراءات والتدابري الواجبة ملواجهة هذا اخلطر على النحو
الذي ينظمه القانون.
املادة ال�سابعة :ين�رش هذا الإعالن الد�ستوري يف اجلريدة الر�سمية ويعمل
به اعتبارا ً من تاريخ �صدوره .وقد �صدر يف ديوان رئا�سة اجلمهورية الأربعاء
 21نوفمرب .2012

و�أثار الإعالن الد�ستوري ردود فعل لدى بع�ض القوى والأحزاب امل�رصية ،وموجة
من عدم اال�ستقرار داخل م�رص ،و�أدخل م�رص يف �أزمة �سيا�سية ود�ستورية وحتى
اجتماعية حادة ...مما دفع الرئي�س مر�سي �إىل الدعوة حلوار وطني وت�شكيل جلنة من
كبار الفقهاء القانونيني ،وقال �إن “الوقائع التي دفعتني �إىل �إ�صدار هذا الإعالن كانت
وال تزال متثل خطورة هائلة على ا�ستقرار الوطن و�أمنه” .و�شدد على �أن “حت�صني
الإعالنات الد�ستورية والقوانني والقرارات مل يق�صد به �أ�صالً �أن مننع الق�ضاء من ممار�سة
حقه �أو مننع املواطنني من الطعن يف قرارات �أو قوانني �إذا كانت حمالً لطعن” ،م�ؤكدا ً �أن
“هذا التح�صني لن يتم العمل فيه �إال يف ما يت�صل ب�أعمال ال�سيادة التي متار�سها الدولة
ب�صفتها �سلطة حكم ،والذي يحدد هذه الأحكام هو ما ا�ستقر عليه الق�ضاء امل�رصي”.
وحول املادة ال�ساد�سة من الإعالن الد�ستوري ،التي متنح الرئي�س �صالحيات مطلقة
حتت عنوان “حماية الثورة” ،قال مر�سي �إن هذه املادة “مل تكن �سوى �ضمان حلماية
الوطن من الت�رصفات غري املح�سوبة ...و�إذا كانت هذه املادة متثل قلقا ً لأحد ف�إنني ل�ست
م�رصا ًعلى بقائها” .و�شدد مر�سي على �أن “الإعالن الد�ستوري �سينتهي كله وجميع �آثاره
مبجرد �إعالن نتيجة اال�ستفتاء على الد�ستور� ،سواء كانت بنعم �أم ال” ،م�ضيفا ً
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“لقد �أردت بهذا الإعالن �أن �أ�صل �إىل مرحلة �إجناز الد�ستور ...وبعد كلمة ال�شعب ال
معقب ،والكل يخ�ضع لهذه الإرادة”.26
وقد �ش ّن حممد الربادعي هجوما ً �رش�سا ً على الإعالن الد�ستوري اجلديد ،ويف تغريدة
على ح�سابه يف موقع تويرت قال الربادعي “الدكتور مر�سي ن�سف اليوم مفهوم الدولة
وال�رشعية ،ون�صب نف�سه حاكما ً ب�أمر اهلل” .ور�أى الربادعي �أن “الثورة �أجه�ضت حلني
�إ�شعار �أخر” .وقال عمرو مو�سى ،يف ح�سابه على تويرت“ ،م�رص تدخل مرحلة خمتلفة،
لي�ست هي مرحلة الدميوقراطية التي كنا ن�أملها� ،أو �سيادة القانون التي طالبنا بها..
ربنا ي�سرت” .وو�صف مر�شح الرئا�سة ال�سابق خالد علي الإعالن ب�أنه “عبث” .وقال �إن
“الثورة هي الطريق الوحيد ملواجهته” .وقال حمدين �صباحي ،م�ؤ�س�س التيار ال�شعبي،
�إن قرارات مر�سي “انقالب كامل على الدميوقراطية ،واحتكار كامل لل�سلطة” ،و�شدد
على �أن “الثورة لن تقبل ديكتاتورا ً جديدا ً” .فيما قال �أحمد الزند ،رئي�س نادي الق�ضاة،
�إن “القرارات جتريف لدولة القانون ،ومن ثم جتريف للدولة ،لأنه ال دولة بال قانون..
فهذه القرارات تعود بنا �إىل ع�رص الغاب” .وو�صف حزب امل�رصيني الأحرار قرارات
مر�سي ب�أنها “�إعالن خيانة الثورة والوطن” .غري �أن حزب النور ال�سلفي �أيد الإعالن
ب�شدة ،وقال نادر بكار ،املتحدث با�سم احلزب“ ،كل الت�أييد لقرارات الرئي�س ،من كان
يريد ق�صا�صا ً بحق فليدعمها”.27
كما ّ
مت الإعالن عن ت�أ�سي�س جبهة الإنقاذ الوطني يف  ،2012/11/24وهي تكتل �سيا�سي
ت�شكل من معظم القوى الراف�ضة للإعالن الد�ستوري ،معظمها ذات توجهات ليربالية
وي�سارية ،وكان من �أبرز ال�شخ�صيات التي �شاركت فيها حممد الربادعي ،رئي�س حزب
الد�ستور ،وحمدين �صباحي ،رئي�س التيار ال�شعبي امل�رصي ،وعمرو مو�سى ،رئي�س
حزب امل�ؤمتر امل�رصي ،وال�سيد البدوي ،رئي�س حزب الوفد اجلديد ،وعمرو حمزاوي،
رئي�س حزب م�رص احلرية ،ووحيد عبد املجيد ،و�سامح عا�شور ،وح�سني عبد الغني...
و�أعلنت هذه القوى �إن�شاء “قيادة وطنية جماعية لها” ،يتفرع عنها جلنة تن�سيقية
لإدارة العمل اليومي من “رموز م�رص” على �أن تكون مهمة تلك القيادة� ،إدارة املرحلة
26

موقع �صحيفة الوطن الإلكرتونية ،2012/12/6 ،انظر:
http://www.elwatannews.com/news/details/91465

27

بي بي �سي ،2012/11/22 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121122_egypt_morsi.shtml
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�سيا�سيا ً و�شعبيا ً وجماهريياً .كما قررت رف�ضها احلوار مع الرئي�س مر�سي قبل �إ�سقاط
الإعالن الد�ستوري ،ودعم احل�شد الثوري يف ميادين م�رص ،ودعم االعت�صام ال�سلمي،
ودعم الق�ضاة ورجال القانون يف موقفهم احلا�سم بالدفاع عن ال�سلطة الق�ضائية التي
�ألغاها الإعالن الد�ستوري .28وباملقابل ّ
مت توجيه انتقادات جلبهة الإنقاذ ،لأنها ت�ضم
�أتباع للنظام ال�سابق ،حيث �رصح عبد املنعم �أبو الفتوح ،رئي�س حزب م�رص القوية،
�أنه لن ين�ضم للجبهة لأنها ت�ضم عددا ً من �أتباع النظام ال�سابق .29كما ُذكر �أن هدف
�إن�شاء جبهة الإنقاذ لي�س الإعالن الد�ستوري ،بل مر�سي نف�سه ،و�أن خطوتها التالية
هي معركة �سلطة �سيكون هدفها �إ�سقاط مر�سي ،ومنع �إجراء اال�ستفتاء واالنتخابات
الربملانية .وهو ما ّ
مت بالفعل ،حيث �ساندت اجلبهة عزل حممد مر�سي عن رئا�سة م�رص يف
.2013/7/3
ويف حماولة منه لتقريب وجهات النظر و�إزالة االحتقان ،دعا الرئي�س مر�سي حلوار
وطني ،و�ش َّكل جلنة من كبار الفقهاء القانونيني ،وقد �أو�صت اللجنة ب�إلغاء الإعالن
الد�ستوري ،و�إ�صدار �إعالن د�ستوري جديد يعتمده مر�سي ،الذي كان قد تعهد باملوافقة
على � ّأي نتائج تخرج به.30
ن�ص الإعالن الد�ستوري اجلديد الذي �أ�صدره الرئي�س مر�سي يف
فيما يلي ّ
:312012/12/8
املادة الأوىل :يلغى الإعالن الد�ستوري ال�صادر بتاريخ  21نوفمرب 2012

اعتبارا ً من اليوم ،ويبقى �صحيحا ً ما ترتب على ذلك الإعالن من �آثار.
املادة الثانية :يف حالة ظهور دالئل �أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات يف
جرائم قتل ،وال�رشوع يف قتل ،و�إ�صابة املتظاهرين ،وجرائم الإرهاب التي
ارتكبت �ض ّد املواطنني يف املدة الواقعة ما بني  25يناير  2011ويوم  30يونيو
 2012وكان ارتكابها ب�سبب ثورة  25يناير �أو مبنا�سبتها �أو متعلقا ً بها.
28

بوابة الأهرام ،2012/11/24 ،انظرhttp://gate.ahram.org.eg/News/276204.aspx :

29

Egypt Independent newspaper, Cairo, 29/11/2012, http://www.egyptindependent.com/
news/civil-groups-pounce-political-space-seen-pro-democracy-triumph

30

اجلزيرة.نت ،2012/12/9 ،انظرhttp://bit.ly/25UpQKg :

31

الهيئة العامة لال�ستعالمات ،م�رص ،انظر:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2268#.VidaY27GrgY
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ف�إذا انتهت التحقيقات �إىل توافر �أدلة على ارتكاب اجلرائم املذكورة �أحالت
النيابة العامة الق�ضية �إىل املحاكم املخت�صة قانوناً ،ولو كان قد �صدر فيها حكم
نهائي بالرباءة �أو برف�ض الطعن بالنق�ض املقام من النيابة العامة على حكم
الرباءة.
املادة الثالثة :يف حالة عدم موافقة الناخبني على م�رشوع الد�ستور املحدد
ال�ستفتاء ال�شعب عليه يوم ال�سبت املوافق  15من دي�سمرب  ،2012يدعو رئي�س
اجلمهورية خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر النتخاب جمعية ت�أ�سي�سية جديدة
مكونة من مائة ع�ضو انتخابا ً حرا ً مبا�رشاً.
وتنجز هذه اجلمعية �أعمالها خالل فرتة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ
انتخابها.
ويدعو رئي�س اجلمهورية الناخبني لال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور املقدم
من هذه اجلمعية خالل مدة �أق�صاها ثالثون يوما ً من تاريخ ت�سليمه �إىل رئي�س
اجلمهورية.
ويف جميع الأحوال جتري عملية الفرز و�إعالن نتائج �أي ا�ستفتاء على
الد�ستور باللجان الفرعية عالنية فور انتهاء عملية الت�صويت على �أن يعلق
ك�شف بكل جلنة فرعية موقعا ً من رئي�سها ي�شتمل على نتيجة الفرز.
املادة الرابعة :الإعالنات الد�ستورية مبا فيها هذا الإعالن ال تقبل الطعن
عليها �أمام �أي جهة ق�ضائية وتنق�ضي الدعاوى املرفوعة بهذا ال�ش�أن �أمام جميع
املحاكم.
املادة اخلام�سة :ين�رش هذا الإعالن الد�ستوري يف اجلريدة الر�سمية ويعمل
به اعتبارا ً من تاريخ �صدوره.

 .2اال�ستفتاء على د�ستور  2012وتعديالته:
ت�شكلت اجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور يف م�رص مبوجب الإعالن الد�ستوري ،بعد
ون�ص الإعالن
ا�ستفتاء  2011وبعد تعطيل العمل بد�ستور  1971ب�سقوط نظام مبارك.
ّ
الد�ستوري على �أن يقوم �أع�ضاء جمل�سي ال�شعب وال�شورى املنتخبني بانتخاب �أع�ضاء
جمعية ت�أ�سي�سية من مئة ع�ضو لكتابة د�ستور جديد يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من تاريخ
ت�شكيلها ويعر�ض م�رشوع الد�ستور خالل  15يوما ً من �إعداده على ال�شعب ال�ستفتائه
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يف �ش�أنه ،ويعمل بالد�ستور من تاريخ �إعالن موافقة ال�شعب عليه .32وقام جمل�سا ال�شعب
وال�شورى بعقد ثالثة اجتماعات م�شرتكة بهدف اختيار الأع�ضاء املئة للجمعية .ويف
 2012/3/25اختار الربملان امل�رصي —يف غرفتيه ال�شعب وال�شورى— �أع�ضاء اللجنة
املئة .وت�شكلت اللجنة بواقع خم�سني ع�ضوا ً من �أع�ضاء الربملان ومثلهم من القوى
والفعاليات النقابية وال�شخ�صيات العامة .33ووفقا ً للجدول الزمني الذي حدده املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة يتعني �أن تنهي اللجنة �أعمالها قبل االنتخابات الرئا�سية املقررة
يف �أيار /مايو .2012
غري �أن بع�ض النواب مل يحرتموا ر�أي الأغلبية يف حتديد امل�سار الدميوقراطي،
وخرجت من حتت قبة الربملان لتمار�س ديكتاتورية الأقلية ،ولتمار�س مهمة
التحري�ض على ما اتفقت عليه الأكرثية ،حيث ان�سحب نواب ليرباليون من جل�سة
الت�صويت ،وقالوا �إن عملية الت�صويت “مهزلة” .وقال رئي�س حزب التجمع (ي�سار)
رفعت ال�سعيد “�إننا نواجه حماولة الحتكار كل �شيء لكن احتكار الد�ستور هو
�أخطرها .الد�ستور ال ينبغي �أن يكون انعكا�سا ً لر�أي الأغلبية و�إمنا انعكا�سا ً لكل قوى
املجتمع” .وقال م�ؤ�س�س حزب امل�رصيني الأحرار جنيب �ساوير�س� ،أكرب حزب ليربايل
بالربملان�“ :إنها مهزلة �أن ت�ضع الد�ستور قوة واحدة .قوة واحدة مبفردها .لقد بذلنا
كل ما يف و�سعنا لكن بال جدوى” .كما �أعلن  14حزبا ً وجمعية ونقابة ت�أ�سي�س جبهة
“د�ستور لكل امل�رصيني” للدفاع ،عما �أ�سموه يف بيان“ :حق ال�شعب امل�رصي يف �صياغة
د�ستور يح�صن حقوقه الأ�سا�سية يف احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية والعي�ش
الكرمي”.34
كما ان�سحب الليرباليون من اجلمعية الت�أ�سي�سية احتجاجا ً على ما قالوا �إنه حماوالت
من الإ�سالميني لل�سيطرة على عملية و�ضع الد�ستور .و�شكا الليرباليون من �أن نحو
�سبعني �أو �أكرث من �أع�ضائها �إ�سالميون م�ستقلون �أو �أع�ضاء يف الأحزاب الإ�سالمية.
وقالت منى مكرم عبيد ،وهي واحدة من �ستة م�سيحيني انتخبوا للجمعية ،مربرة
32

بي بي �سي ،2012/11/19 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121119_egypt_costitution_questions.shtml

33

�صحيفة امل�رصي اليوم ،2012/3/25 ،انظرhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/168145 :

34

اجلزيرة.نت ،2012/3/26 ،انظرhttp://bit.ly/1UMUpsL :
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ان�سحابها “ما ي�شغلني هو الهيمنة املتطرفة للإ�سالميني” .وقال النائب عمرو حمزاوي
�إنه ان�سحب من اجلمعية الت�أ�سي�سية لأن ت�شكيلها يهم�ش املر�أة وال�شباب وامل�سيحيني.35
وتوالت الدعاوى �أمام املحكمة الإدارية مطالبة بوقف قرار ت�شكيل اجلمعية ،اعرتا�ضا ً

على ما قيل �إنه “متثيل غري منا�سب لكل قوى املجتمع” .و�أ�صدرت املحكمة الإدارية العليا
يف  2011/4/10حكما ً ببطالن ت�شكيل اجلمعية برمتها .وبعد ذلك طالب بع�ض ممثلي
القوى الليربالية ب�إعادة ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية وفق معايري متوازنة وحمددة.
وجاءت هذه الدعوات بعد �إ�صدار الرئي�س حممد مر�سي قرارا ً ب�إلغاء الإعالن الد�ستوري
املكمل ،و�إ�صدار �إعالن بديل �أعطى الرئي�س مر�سي �صالحيات جديدة تخ�ص الت�رشيع
ومتنحه احلق يف �إعادة ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور �إذا ما وجد مانع يحول دون
�إمتام عمل اجلمعية احلالية.36

وقام الربملان امل�رصي يف  2012/6/12بت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية �أخرى ،37وعقدت
اللجنة الت�أ�سي�سية اجلديدة �أوىل جل�ساتها يف  2012/6/18واختارت امل�ست�شار ح�سام
الغرياين رئي�سا ً لها .و�أعلنت اجلمعية الت�أ�سي�سية يف — 2012/11/30بعد جل�سة بد�أت
يف  2012/11/29وانتهت يف اليوم التايل ،حيث ا�ستمرت لـ � 19ساعة ،و ّ
مت �إقرار كل مادة
على حدة— عن انتهائها من �إعداد امل�رشوع النهائي لد�ستور م�رص اجلديد ،واملكون من
 236مادة؛ وذلك بالرغم من ان�سحاب ممثلي بع�ض القوى والأحزاب امل�رصية ،حيث
�شارك يف اجلل�سة  85ع�ضواً ،بينهم  11كانوا يف قائمة الأع�ضاء االحتياطيني ،و ّ
مت
ا�ستبدالهم بالأع�ضاء املن�سحبني قبل دقائق من بدء االقرتاع.38
و�أعلنت عدة قوى �سيا�سية 39هام�شية رف�ضها الت�صويت على م�سودة الد�ستور،
وقالت هذه القوى ،التي ال متثل الأكرثية ال�شعبية ،ولكنها ت�سيطر على معظم و�سائل
35

وكالة رويرتز للأنباء ،2012/3/26 ،انظر:

36

بي بي �سي ،2012/11/19 ،انظر:

37

امل�رصي اليوم ،2012/6/13 ،انظرhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/185651 :

38

�صحيفة احلياة ،لندن.2012/11/30 ،

39

وقع على البيان التيار ال�شعبي ،و�أحزاب الد�ستور والتحالف ال�شعبي ،وامل�رصي الدميوقراطي االجتماعي،
وامل�رصيني الأحرار ،وم�رص احلرية ،واجلبهة القومية للعدالة والدميوقراطية ،واجلمعية الوطنية للتغيري،
وائتالف ثورة اللوت�س ،وحركة امل�رصي احلر ،واجلبهة احلرة للتغيري ال�سلمي ،وحركة �شباب من �أجل العدالة
واحلرية ،واحتاد �شباب ما�سبريو ،وحركة اال�شـرتاكيني الثـوريني ،وحـركة � 6أبريل  -اجلبهة الدميوقراطية.

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE82P0KR20120326?sp=true
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121119_egypt_costitution_questions.shtml
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الإعالم ،وحتظى بتمويل مايل كبري� ،إنه “تعبري عن نظام �أعمى يحاول االلتفاف على
مطالب اجلماهري الغا�ضبة وي�ضعها بني �سندان �إعالن د�ستوري يكر�س لفرعون جديد،
ومطرقة د�ستور ي�سلب امل�رصيني جميع حقوقهم امل�رشوعة التي انتزعتها دماء ال�شهداء
الذكية وكتبته جمعية ت�أ�سي�سية فاقدة ال�رشعية متثل م�صالح جماعة واحدة من �شعب
تعب عن املجتمع بتنوع قواه احلية”.40
م�رص وال ّ
وكان من �أبرز املن�سحبني من اللجنة الت�أ�سي�سية الكنائ�س امل�رصية الثالث،
الأرثوذك�سية ،والإجنيلية ،والكاثوليكية .وقد �أثار موقف الكني�سة عالمات ا�ستفهام
حول رغبة قياداتها بعدم جناح امل�سار الدميوقراطي الذي يقوده الإ�سالميون.
كما ان�سحب  18ع�ضوا ً ميثلون التيار الليربايل ،وفقا ً ملا قاله وحيد عبد املجيد ع�ضو
اجلمعية الت�أ�سي�سية .و�أو�ضح �أن �أبرز املن�سحبني عمرو مو�سى ،و�أحمد ماهر املن�سق
العام ملجموعة � 6أبريل ،وحممد �أنور ال�سادات ع�ضو حزب الإ�صالح والتنمية ،وف�ؤاد
بدراوي �سكرتري عام حزب الوفد ،ووحيد عبد املجيد .كما قال �إن ثالثة �أع�ضاء �آخرون
قد قاموا بتجميد ع�ضويتهم .وقال �أبو العال ما�ضي ،رئي�س حزب الو�سط اجلديد
وع�ضو اجلمعية الت�أ�سي�سية ،يف �“ ،2012/11/19إخواننا الذين ان�سحبوا بع�ضهم مل
ي�شارك بكلمة �أو يحرك �شفتيه خالل املناق�شات ،وبع�ضهم ان�سحب ثم عاد ومل يقدم
اقرتاحا ً وال كلمة ثم ان�سحب نهائيا ً” .و�أ�شار �إىل �أن �أحد املن�سحبني قام بعر�ض مادة على
اجلمعية وبعد موافقة الأع�ضاء� ،أعلن االعرتا�ض عليها� .أما عمرو دراج� ،أمني عام اللجنة
الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور ،فقد �أكد �أن اجلمعية مل تتلقَ ر�سميا ً ما يفيد بان�سحاب � ّأي
ع�ضو و�أنه يف حال ان�سحاب �أحد الأع�ضاء ف�سوف يت ّم ا�ستكمال اجلمعية من الأع�ضاء
االحتياطيني حتى يتم الت�صويت على م�سودة الد�ستور واالنتهاء من كتابة الد�ستور يف
وقته املحدد.41
ووجه الرئي�س مر�سي يف  2012/12/1الدعوة للناخبني لال�ستفتاء على الد�ستور
ّ
يف  15و ،2012/12/22وذلك بعد ت�سلمه م�سودة الد�ستور النهائية من رئي�س اجلمعية
الت�أ�سي�سية امل�ست�شار ح�سام الغرياين ،وذلك خالل خطابه �أمام �أع�ضاء اجلمعية
الت�أ�سي�سية ،الذي �شكرهم فيه على املجهود الذي بذلوه لالنتهاء من الد�ستور .وقال
40

احلياة.2012/11/30 ،

41

بي بي �سي ،2012/11/19 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121119_egypt_costitution_questions.shtml
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مر�سي �إنه على الرغم من �صعوبة املرحلة االنتقالية ،التي قاربت على االنتهاء� ،إال �أن �إرادة
امل�رصيني كانت فوق اجلميع ،لي�أكدوا �إ�رصارهم على �إجناح ثورتهم ،وامل�ضي �إىل الأمام.
و�أ�ضاف مر�سي �أن اجلمعية التي و�ضعت م�رشوع الد�ستور هي �أول ت�أ�سي�سية منتخبة
طوال التاريخ احلديث ،م�ستطردا ً “مع تقديرنا جلهود اللجان ال�سابقة التي و�ضعت
د�ساتري �سابقة� ،إال �أنها كانت معينة ب�أوامر ملكية �أو رئا�سية ،وهو �أمر ال �ش ّك له داللة
كبرية”.42
و ُتع ّد هذه هي املرة الوحيدة يف التاريخ امل�رصي التي تقوم جلنة منتخبة بو�ضع
الد�ستور .و ُكتِب على غالف امل�رشوع النهائي للد�ستور ،يف ديباجة وثيقة الد�ستور:
هذا هو د�ستورنا ..وثيقة ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير ،التي فجرها
�شبابنا ،والتف حولها �شعبنا ،وانحازت �إليها قواتنا امل�سلحة ،بعد �أن رف�ضنا
يف ميدان التحرير ويف طول البالد وعر�ضها كل �صور الظلم والقهر والطغيان
واال�ستبداد والإق�صاء والنهب والف�ساد واالحتكار ،وجاهرنا بحقوقنا الكاملة
(عي�ش ،حرية ،عدالة اجتماعية ،كرامة �إن�سانية) ،م�شفوعة بدماء �شهدائنا و�آالم
م�صابينا و�أحالم �أطفالنا وجهاد رجالنا ون�سائنا.43

وخالل كانون الأول /دي�سمرب � 2012أقر امل�رصيون الد�ستور اجلديد مل�رص ،بانتخابات
حرة نزيهة و�شفافة ،مب�شاركة وا�سعة ،عك�ست ر�أي الأغلبية ال�شعبية الوا�سعة بدعم امل�سار
الدميوقراطي بقيادة الإ�سالميني ،حيث �أعلن امل�ست�شار �سمري �أبو املعاطي ،رئي�س اللجنة
العليا لالنتخابات ،يف  ،2012/12/25نتيجة اال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور ،والتي جرت
على مرحلتني يف  15و .2012/12/22وقال �إن النتائج النهائية لال�ستفتاء ،الذي �شاركت
فيه القوى املعار�ضة بالرغم من �إعالنها املقاطعة� ،أظهرت �أن  %63.8من امل�رصيني الذين
�شاركوا يف الت�صويت قالوا “نعم” ،وبلغ عددهم  10,693,911م�رصياً ،يف مقابل %36.2
قالوا “ال” ،وبلغ عددهم  6,061,101م�رصياً .وكان عدد الأ�صوات الباطلة � ،303,395أي
نحو  .%1.78حيث �شارك يف اال�ستفتاء  17,058,407من �أ�صل  51,918,866ممن يحق
لهم الت�صويت ،وبذلك تكون ن�سبة الت�صويت .44%32.9
42

امل�رصي اليوم ،2012/12/1 ،انظرhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/254878 :

43

امل�رصي اليوم ،2012/12/2 ،انظرhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/255182 :

44

املوقع الر�سمي لال�ستفتاء على د�ستور  ،2012انظر:
https://referendum2012.elections.eg/results/referendum-results
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جدول رقم ( :)2نتائج ا�ستفتاء تعديل الد�ستور امل�رصي 2012
الت�صويت
بـ“نعم”
عدد الأ�صوات

الن�سبة املئوية ()%

الت�صويت
بـ“ال”

الأ�صوات
ال�صحيحة

الأ�صوات
الباطلة

303,395 16,755,012 6,061,101 10,693,911
63.8

98.22

36.2

1.78

�إجمايل عدد
الأ�صوات
17,058,407
100

 .3اال�ستفتاء على د�ستور  2014وتعديالته:
بعد مظاهرات � 2013/6/30أعلن وزير الدفاع امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي يف
 2013/7/3عزل الرئي�س حممد مر�سي ،وت�سليم ال�سلطة لرئي�س املحكمة الد�ستورية
العليا امل�ست�شار عديل من�صور .و�أعلن ال�سي�سي ،بعد لقائه مع بع�ض القوى وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والدينية امل�رصية ،عن خريطة م�ستقبل لبناء م�رص� ،أبرز نقاطها:45
�أ .تعطيل العمل بالد�ستور ب�شكل م�ؤقت.
ب�	.إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة ،على �أن يتوىل رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا �إدارة
�ش�ؤون البالد خالل املرحلة االنتقالية حلني انتخاب رئي�س جديد.
ج .لرئي�س املحكمة الد�ستورية العليا �سلطة �إ�صدار �إعالنات د�ستورية خالل املرحلة
االنتقالية.
د .ت�شكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة ،تتمتع بجميع ال�صالحيات لإدارة
املرحلة احلالية.
هـ .ت�شكيل جلنة ت�ضم كافة الأطياف واخلربات ملراجعة التعديالت الد�ستورية املقرتحة
على الد�ستور الذي ّ
مت تعطيله م�ؤقتاً.
ويف � 2013/7/9أ�صدر الرئي�س املكلف عديل من�صور �إعالنا ً د�ستوريا ً ت�ضمن  33مادة
ك�إطار زمني للمرحلة االنتقالية .وجاء يف املادة :4628
ت�شكل بقرار من رئي�س اجلمهورية خالل مدة ال تتجاوز  15يوما ً من تاريخ
�صدور هذا الإعالن جلنة خرباء ت�ضم اثنني من �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية
العليا وهيئة املفو�ضني بها ،واثنني من ق�ضاة الق�ضاء العادي ،واثنني من ق�ضاة
45

�صحيفة اجلمهورية ،القاهرة.2013/7/4 ،
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بي بي �سي ،2013/7/9 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130708_egypt_new_constitution.shtml
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جمل�س الدولة ،و�أربعة من �أ�ستاذة القانون الد�ستوري باجلامعات امل�رصية،
وتختار املجال�س العليا للهيئات واجلهات الق�ضاة املذكورة ممثليها ،ويختار
املجل�س الأعلى للجامعات �أ�ستاذة القانون الد�ستوري ،وتخت�ص اللجنة باقرتاح
التعديالت على د�ستور  2012املعطل ،على �أن تنتهي من عملها خالل ثالثني
يوما ً من تاريخ ت�شكيلها .ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة مكان انعقاده
وقواعد تنظيم العمل بها.

وجاء يف املادة :4730
يعر�ض رئي�س اجلمهورية م�رشوع التعديالت الد�ستورية على ال�شعب
ال�ستفتائه عليه خالل ثالثني يوما ً من تاريخ وروده �إليه ،ويعمل بالتعديالت
من تاريخ �إعالن موافقة ال�شعب عليها يف اال�ستفتاء ،ويقوم رئي�س اجلمهورية
بالدعوة النتخاب جمل�س النواب خالل خم�سة ع�رش يوما ً من هذا التاريخ لإجراء
االنتخابات خالل مدة ال تقل عن �شهر وال تتجاوز �شهرين ،وخالل �أ�سبوع على
الأكرث من �أول انعقاد ملجل�س النواب تتم الدعوة لإجراء االنتخابات الرئا�سية.
وتتوىل اللجنة العليا لالنتخابات القائمة يف تاريخ العمل بهذا الإعالن
الإ�رشاف الكامل على اال�ستفتاء.

ونتيجة لذلك ّ
مت ت�شكيل جلنتني:
جلنة الع�رشة :املكونة من ع�رشة �أع�ضاء من الهيئات الق�ضائية وفقهاء الد�ستور
لدرا�سة د�ستور  2012واقرتاح التعديالت.
جلنة اخلم�سني :املكونة من خم�سني �شخ�صية معينة متثل اجلهات وال�شخ�صيات
امل�ؤيدة لالنقالب ،وت�ستبعد القوى امل�ؤيدة للم�سار الدميوقراطي الذي ّ
مت االنقالب عليه،
وخ�صو�صا ً الإخوان ،لدرا�سة مقرتحات جلنة الع�رشة و�إعداد التعديالت املقرتحة متهيدا ً
لطرحها يف ا�ستفتاء عام.
و ّ
مت اختيار جلنة اخلم�سني برئا�سة عمرو مو�سى ،التي عهد �إليها تعديل د�ستور
 ،2012وذلك بعر�ض جلنة اخلرباء القانونيني (جلنة الع�رشة) م�رشوع تعديالتها
للد�ستور ،على �أن تنتهي اللجنة من �إعداد امل�رشوع النهائي للتعديالت الد�ستورية
خالل �ستني يوما ً ثم يطرح بعدها لال�ستفتاء ال�شعبي .وبد�أت جلنة اخلم�سني عملها يف
47

املرجع نف�سه.
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 ،2013/9/8و�أعلن رئي�س اللجنة عمرو مو�سى يف  2013/12/2انتهاء �أعمال اللجنة بعد
�إقرار م�رشوع الد�ستور يف �صيغته النهائية .ويف  2013/12/14دعا الرئي�س امل�ؤقت عديل
من�صور امل�رصيني لال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد يومي  14و.2014/1/15
جدول رقم (� :)3أبرز مظاهر االختالف بني اجلمعية الت�أ�سي�سية لد�ستور 2012
وجلنة اخلم�سني 2013
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اجلمعية الت�أ�سي�سية
لد�ستور 2012

جلنة اخلم�سني 2013

�رشعية اللجنة

ن�ص على طريقة ت�شكيلها �إعالن
ّ
د�ستوري ا�ستفتي ال�شعب على
بنوده

ن�ص على طريقة ت�شكيلها �إعالن
ّ
د�ستوري �أ�صدره رئي�س م�ؤقت
غري منتخب مل ي�ستفت ال�شعب
عليه

طريقة االختيار

االنتخاب بوا�سطة �أع�ضاء جمل�سي
ال�شعب وال�شورى املنتخبني من
عموم ال�شعب

التعيني من الرئي�س امل�ؤقت غري
املنتخب

عدد الأع�ضاء

مئة ع�ضو

خم�سون ع�ضوا ً

خم�سون ع�ضوا ً اختارتهم الأحزاب
ن�سبة متثيل الأحزاب
الإ�سالمية ،وخم�سون �آخرون
اختارتهم الأحزاب الأخرى

48

ع�ضوان للتيار الإ�سالمي ،و48

للأحزاب الأخرى وال�شخ�صيات
العامة

متثيل ثوار  25يناير

�شارك بها عدد من �شباب ثورة 25
يناير 2011

خلت من ممثلني عن ثورة يناير،
و�شارك بها ممثلون ملا يعرف
بائتالف  30يونيو

املوقف منها

رحب بها الإ�سالميون ،ورحبت
بها الأحزاب الليربالية والي�سارية،
قبل �أن ين�سحب منها الحقا ً عدد من
ممثليها

رحبت بها الأحزاب الليربالية
والي�سارية ،وعار�ضتها كافة
الأحزاب الإ�سالمية ورف�ضت
امل�شاركة فيها با�ستثناء حزب
النور (ممثل واحد)

مدة العمل

�ستة �أ�شهر

�ستون يوما ً

بني جلنة د�ستور م�رص  2012وجلنة اخلم�سني  ،2013اجلزيرة.نت ،2013/9/3 ،انظر:
http://bit.ly/236yT5M
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بلغ عدد مواد م�رشوع الد�ستور اجلديد  247مادة ،منها  42م�ستحدثة ،و 18مادة يف
باب احلقوق واحلريات ،و 45تتحدث عن العمال والفالحني .وفيما يلي مقارنة لأبرز
النقاط بني د�ستور  2012ود�ستور :492014
الرئي�س :جاءت �صالحيات الرئي�س يف امل�سودة النهائية لد�ستور  2014مماثلة لتلك
ال�صالحيات الواردة يف د�ستور  2012بدرجة كبرية ،حيث ق�رصت واليته لفرتتني كحد
�أق�صى ،مدة كل منها �أربعة �أعوام ،ومنحته حقّ اختيار رئي�س الوزراء لت�شكيل احلكومة
وعر�ض برناجمها على الربملان.
لكن امل�سودة النهائية لد�ستور  2014نزعت من الرئي�س حقّ تعيني وزير الدفاع
يف فرتتني رئا�سيتني متتاليتني لبدء تطبيق الد�ستور اجلديد ،حال �إقراره يف اال�ستفتاء
ال�شعبي .كما �أنها قل�صت من �سلطته يف ح ّل الربملان �إال مبوافقة الربملان نف�سه ،و�أي�ضا ً يف
الدعوة �إىل اال�ستفتاءات ال�شعبية.
�رشوط الرت�شح للرئا�سة :هناك اختالف يف �رشوط الرت�شح للرئا�سة يف م�سودة
د�ستور  ،2014حيث ن�صت على �أنه ي�شرتط لقبول الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية �أن
يح�صل املر�شح على تزكية من ع�رشين ع�ضوا ً على الأقل من �أع�ضاء جمل�س النواب
(الربملان)� ،أو �أن ي�ؤيده ما ال يقل عن � 25ألف مواطن ممن لهم حقّ االنتخاب يف  15حمافظة
على الأقل ،وبحد �أدنى �ألف م�ؤيد من كل حمافظة.
ن�ص على �أنه ي�شرتط للرت�شح للرئا�سة ح�صول املر�شح على
�أما د�ستور  ،2012فقد ّ
تزكية من ع�رشين ع�ضوا ً على الأقل من الأع�ضاء املنتخبني يف جمل�سي النواب وال�شورى
(�سابقاً)� ،أو �أن ي�ؤيده ما ال يقل عن ع�رشين �ألف مواطن ،ممن لهم حقّ االنتخاب،
يف ع�رش حمافظات على الأقل؛ وبحد �أدنى �ألف م�ؤيد من كل حمافظة منها.
نظام �شبه رئا�سي :ذكر خرباء �أن نظام احلكم يف م�سودة د�ستور  2014هو نظام �شبه
رئا�سي مينح �صالحيات وا�سعة لرئي�س الوزراء يف �إدارة احلكومة وال�سلطة التنفيذية.
ون�صت م�سودة د�ستور  2014على مادة متنح جمل�س النواب حقّ اقرتاح �سحب الثقة
من الرئي�س ،و�إجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب م�سبب و ُمو ّقع من �أغلبية �أع�ضاء
جمل�س النواب ،وموافقة ثلثي الأع�ضاء .ومبجرد املوافقة على اقرتاح �سحب الثقة ،يطرح
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بي بي �سي ،2013/12/3 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/12/131203_egypt_constitution_comparison
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�أمر �سحب الثقة من رئي�س اجلمهورية و�إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة فى ا�ستفتاء عام
بدعوة من رئي�س جمل�س الوزراء.
�أما د�ستور  2012فلم ين�ص على �إمكانية �سحب الثقة من الرئي�س من جانب الربملان.
ن�ص د�ستور  2014على �أن لرئي�س اجلمهورية �إعفاء احلكومة من �أداء عملها ب�رشط
ّ
موافقة �أغلبية �أع�ضاء جمل�س النواب ،ولرئي�س اجلمهورية �إجراء تعديل وزاري بعد
الت�شاور مع رئي�س الوزراء وموافقة جمل�س النواب احلا�رضين مبا ال يقل عن ثلث �أع�ضاء
املجل�س.
ون�ص د�ستور  2012على �أنه يحق لرئي�س اجلمهورية تعيني املوظفني املدنيني
ّ
والع�سكريني وعزلهم ،وتعيني املمثلني ال�سيا�سيني للدولة و�إقالتهم.
املجال�س النيابية� :ألغي يف د�ستور  2014جمل�س ال�شورى ليكون جمل�س النواب هو
�سلطة الت�رشيع و�إقرار ال�سيا�سة العامة للدولة ،وميار�س �سلطته الرقابية على �أعمال
ال�سلطة التنفيذية.
ن�ص د�ستور  2012على وجود جمل�سني للنواب وال�شورى ،و ُمنحت ال�شورى
بينما ّ
ال�سلطات الت�رشيعية حتى انعقاد جمل�س النواب.
اجلي�ش والق�ضاء الع�سكري :ينظر �إىل د�ستور  2014ب�أنه منح مزايا خا�صة للقوات
امل�سلحة ،من بينها �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ال ب ّد �أن ت�ؤخذ موافقته على تعيني
وزير الدفاع وذلك ملدة ثمانية �أعوام (مدتني رئا�سيتني كاملتني) .كما مل ين�ص الد�ستور
ب�شكل وا�ضح على كيفية عزل وزير الدفاع� ،أو من ميلك �سلطة عزله.
ن�ص د�ستور  2014على �إمكانية حماكمة املدنيني �أمام حماكم ع�سكرية ،كما كان
ّ
احلال يف الد�ساتري ال�سابقة ،لكنه حدد ب�شكل �أكرث دقة اجلرائم التي يحال فيها مدنيون
�إىل حماكم ع�سكرية ،وهي  14جرمية متثل اعتداء مبا�رشا ً على من�ش�آت القوات امل�سلحة
�أو مع�سكراتها �أو �أفرادها.
ن�ص د�ستور  2012على �إمكانية حماكمة املدنيني �أمام حماكم ع�سكرية يف حالة وقوع
ّ
جرائم ت�رض بالقوات امل�سلحة ،دون حتديد تلك اجلرائم بال�ضبط ،وترك �أمرها للقانون.
متثيل الفالحني والعمال :ت�ضمن د�ستور  2014ن�سبة حمددة لتمثيل الفالحني
والعمال يف جمل�س النواب ،والذين كانوا يتمتعون �سابقا ً بن�سبة متثيل  %50يف جمل�سي
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ال�شعب وال�شورى ملدة جتاوزت �ستني عاماً .لكنها ن�صت يف املادة  242على �أن الدولة
تعمل على متثيل العمال والفالحني متثيالً مالئما ً يف �أول جمل�س للنواب ُينتخب بعد �إقرار
هذا الد�ستور ،دون حتديد الن�سبة.
ن�ص د�ستور  2014على منح املر�أة حقّ التعيني يف الهيئات الق�ضائية
متثيل املر�أةّ :
دون متييز ،و�أكد على �أن الدولة �ستعمل على اتخاذ التدابري الكفيلة ب�ضمان متثيل املر�أة
متثيالً منا�سبا ً يف املجال�س النيابية على النحو الذي يحدده القانون.
مل ين�ص د�ستور  2012على � ّأي مادة تتحدث عن متثيل للمر�أة يف الربملان ،وتركت �أمر
م�شاركتها من خالل تر�شحها يف االنتخابات الربملانية على قوائم الأحزاب �أو ك�أفراد.
النظام االنتخابي :مل يحدد د�ستور  2014نظاما ً انتخابيا ً �سواء بالقائمة �أم الفردي
�أم بنظام خمتلط بني الفردي والقائمة ،وتركت ذلك للم�رشع (�أي الرئي�س) .ومل يحدد
�أي�ضا ً � ّأي االنتخابات التي جترى �أوالً� ،سواء الربملانية �أم الرئا�سية ،وتركت �أمر ذلك
للم�رشع �أي�ضاً ،وهو ما قد يفتح الباب �أمام �إمكانية تبني م�سار خمالف خلريطة الطريق
التي و�ضعها اجلي�ش بعد عزل الرئي�س حممد مر�سي والتي ن�صت على �رضورة �إجراء
االنتخابات الربملانية �أوالً تليها الرئا�سية.
ن�ص د�ستور  2012على نظام انتخابي خمتلط بني القائمة والفردي بواقع
بينما ّ
الثلثني لنظام القائمة ،والثلث للنظام الفردي ،ويحق للأحزاب وامل�ستقلني الرت�شح يف كل
منهما.
ن�ص د�ستور  2014على �أن ال�رشيعة الإ�سالمية هي امل�صدر الرئي�سي
مواد الهويةّ :
للت�رشيع واملرجع يف تف�سريها هو ما ت�ضمنته جمموع �أحكام املحكمة الد�ستورية يف هذا
ال�ش�أن ،و�ألغيت املادة املف�رسة ملبادئ ال�رشيعة وهي املادة  219من د�ستور  .2012لكن
الد�ستور حظر قيام �أحزاب على �أ�سا�س ديني.
ن�ص د�ستور  2012على �أن ال�رشيعة الإ�سالمية هي امل�صدر الرئي�سي
يف حني ّ
للت�رشيع ،وت�ضمن املادة  219املف�رسة لكلمة مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،وتقول �إن
املبادئ ت�شمل �أدلتها الكلية وقواعدها الأ�صولية والفقهية وم�صادرها املعتربة يف مذاهب
�أهل ال�سنة واجلماعة.
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العدالة االنتقالية /العزل ال�سيا�سي :مل يت�ض ّمن د�ستور ّ � 2014أي ن�صو�ص متعلقة
ن�ص د�ستور �سنة  2012على
بالعدالة االنتقاليّة� ،أو بعزل رموز النظام القدمي ،يف حني ّ
ال�سيا�سي التي منعت قيادات احلزب الوطني املنحل من ممار�سة العمل
مادة العزل
ّ
ّ
والرت�شح لالنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية ملدة ع�رشة �أعوام من تاريخ
ال�سيا�سي،
العمل بالد�ستور.50
مواد م�ستحدثة يف د�ستور  :2014ت�ضمن الد�ستور  42مادة م�ستحدثة .كما ّ
مت
ا�ستحداث مواد د�ستور ّية ذات طبيعة انتقاميّة ،وقد ُت�ستخدم �ض ّد املعار�ضني من
الإ�سالميني؛ �إذ ا�ستحدثت املا ّدة  74التي حتظر قيام �أحزاب على �أ�سا�س ٍ
ديني ،كما
ّ
ا�ستحدثت �أخرى تلزم الدولة مبواجهة الإرهاب وجتفيف م�صادر متويله (املادة .51)237
وت�شري مراجعة مواد م�رشوع د�ستور  2014املتعلّقة باحلقوق واحلريات ب�شكل
جلي �إىل �أنه مل يرقَ �إىل درجة الد�ستور الذي ي�ؤ�س�س لنظام ٍ دميوقراطي ويحميه .فجميع
ّ
الن�صو�ص املتعلقة باحلقوق واحلريات التي ت�ضمنتها مواده مل تكن مطلقة كما ينبغي �أن
تظهر يف الد�ستور ،بل ُقيّدت ب�أحكام القوانني التي ت�صدر لتنظيمها ،ما يتيح ت�ضييقها �أو
احلد منها من خالل التفا�صيل والإجراءات واملواد التي �سوف تت�ض ّمن قوانني اجلمعيات
واالجتماعات العامة والأحزاب والنقابات .وقد يكون من املفيد الإ�شارة �إىل قانون
التظاهر الذي �صدر بعد االنقالب الع�سكري وا�شرتط احل�صول على ترخي�ص للتظاهر
ال�سلمي.52
�ضحت بالدولة املدنية مقابل تعديالت ٍ متو�سطة
وبالنتيجة تكون جلنة اخلم�سني قد ّ
النخبوي و�رصاعها مع الإ�سالميني ،و�سلّمت البالد يف
الأهمية تنا�سب هواها ومزاجها
ّ
�سبيل ذلك �إىل الدولة العميقة لكي تعيد كتابة د�ستورها.53
�ص ّوت امل�رصيون على م�رشوع الد�ستور امل�رصي يف  14و ،2014/1/15وقد �أعلن
التحالف الوطني لدعم ال�رشعية مقاطعته ال�ستفتاء الد�ستور ،كما �أعلن حزب م�رص
50

نظرة مقارنة بني د�ستور  2012وم�رشوع د�ستور  2014يف م�رص ،موقع املركز العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات ،2014/1/15 ،انظر:
http://www.dohainstitute.org/release/69cfb10e-dc34-495b-b0f6-f973d007edcc
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املرجع نف�سه.
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53

املرجع نف�سه.
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القوية املقاطعة �أي�ضاً ،وذلك بعد دعوته �إىل الت�صويت بـ“ال” على الد�ستور� ،إال �أن التغري
يف موقفه جاء ب�سبب الأجواء التي �صاحبت ما قبل عملية اال�ستفتاء ،وقال الأمني العام
للحزب �أحمد �سامل �إن �أجواء عملية اال�ستفتاء “تخالف �أب�سط القواعد الدميوقراطية”.
وقال احلزب ،يف بيان له� ،إن الأجواء التي �صاحبت ما قبل عملية اال�ستفتاء:
فج ،وكذلك ا�ستغالل املال العام واملوارد
من �شحن جماهريي ،وتوجيه �إعالمي ّ
من قبل ال�سلطة التنفيذية ،والتخوين لكل راف�ضي امل�رشوع لأ�سباب مو�ضوعية،
ثم �أخريا ً حملة االعتقاالت واالنتهاكات الأمنية التي تعر�ض لها �أع�ضاء احلزب
خالل ممار�سة حقهم الد�ستوري والقانوين يف دعوة املواطنني للت�صويت بـ“ال”
على الد�ستور ..كل ذلك جعل من �إعادة تقييم موقفنا من امل�شاركة يف هذه العملية
�أمرا ً منطقيا ً بل وواجبا ً.54

وعلى الرغم من اال�ستعدادات امل�سبقة بدا �إقبال املواطنني امل�رصين يف اال�ستفتاء على
الد�ستور �ضعيفا ً جدا ً قيا�سا ً با�ستفتاء  ،2012حيث �شهدت جلان االقرتاع حالة من
الهدوء ال�شديد ،واختفت الطوابري التي كانت �سمة بارزة يف كل اال�ستحقاقات االنتخابية
التي �أعقبت ثورة  25يناير .وبالرغم من ذلك ،فقد �أعلنت اللجنة املنظمة لال�ستفتاء �أن
عدد الذين �شاركوا يف اال�ستفتاء بلغ  20,613,677بن�سبة  %38.6ممن هم م�سموح لهم
بالت�صويت وعددهم  ،53,423,485و�أيد الد�ستور  ،%98.1بينما رف�ضه  .55%1.9وهو
ما �أثار عالمات ا�ستفهام كبرية يف العودة �إىل �أ�ساليب نظام مبارك يف تزوير االنتخابات
واال�ستفتاءات ،حيث حتدثت تقارير �إعالمية عن �شبهات تزوير ،وعدم م�صداقية الأرقام
والنتائج التي �أعلنتها اللجنة املنظمة لال�ستفتاء.
جدول رقم ( :)4نتائج ا�ستفتاء تعديل الد�ستور امل�رصي 2014
الت�صويت
بـ“نعم”
عدد الأ�صوات

الن�سبة املئوية ()%
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الت�صويت
بـ“ال”

الأ�صوات
ال�صحيحة

الأ�صوات
الباطلة

�إجمايل عدد
الأ�صوات

20,613,677 246,947 20,366,730 381,341 19,985,389
98.1

1.9

98.8

1.2
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بي بي �سي ،2014/1/13 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/01/140113_strong_egypt_party_to_withdraw.shtml
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املوقع الر�سمي لال�ستفتاء على د�ستور  ،2014انظر:
https://referendum2014.elections.eg/results/referendum-results
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ثاني ًا :االنتخابات الت�شريعية:
 .1االنتخابات الت�رشيعية :2012–2011
�أ .انتخابات جمل�س ال�شعب امل�رصي :2012–2011
بعد جناح ثورة  25يناير توىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة احلكم ،ووافق على
د�ستور  ،2011والذي فتحت تعديالته الطريق النتخابات ت�رشيعية تليها انتخابات
رئا�سية .وحدد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة  2011/11/28موعدا ً لبداية املرحلة الأوىل
من انتخابات جمل�س ال�شعب ،والتي �ستجري على ثالث مراحل ،وبنظام القوائم الن�سبية
على ثلثي املقاعد ،مقابل النظام الفردي على الثلث املتبقي .56ون�صت املادة اخلام�سة من
قانون االنتخابات على انتخاب ثلثي الربملان عرب نظام القوائم االنتخابية بينما ي�شغل
الثلث الآخر من ينتخبون كم�ستقلني .ونتيجة ل�ضغط الأحزاب امل�رصية التي طالبت
املجل�س الع�سكري ب�إلغاء املادة اخلام�سة ،وب�رضورة فر�ض عزل �سيا�سي على �أفراد
نظام احلكم ال�سابق ،وخ�صو�صا ً �أع�ضاء احلزب الوطني املنحل و�أع�ضاء جمل�سي ال�شعب
وال�شورى ،قرر املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �إلغاء املادة اخلام�سة .كما ّ
مت �إقرار قانون
ي�سمح للم�رصيني باخلارج امل�شاركة يف االنتخابات الربملانية.57
ّ
مت �إن�شاء العديد من التحالفات بني الأحزاب امل�رصية خلو�ض االنتخابات الت�رشيعية
وكان من �أبرزها:
التحالف الدميوقراطي من �أجل م�رص :حتالف �سيا�سي ت�أ�س�س يف حزيران/

يونيو  2011بدعوة من حزب الوفد وحزب احلرية والعدالة الذي �أ�س�سته جماعة
الإخوان امل�سلمني .غري �أن حزب النور �أعلن ان�سحابه من التحالف يف �أيلول� /سبتمرب،
كما قرر حزب الوفد االن�سحاب من التحالف يف  ،2011/10/5ولكنه �أكد على ا�ستمرار
التن�سيق ال�سيا�سي مع �أحزاب التحالف .ث ّم ان�سحبت عدة �أحزاب خالل ت�رشين الأول/
�أكتوبر  2011اعرتا�ضا ً على ن�سب متثيلهم يف قائمة التحالف االنتخابية ،منهم احلزب
العربي الدميوقراطي النا�رصي .وا�ستقر التحالف على  11حزبا ً �سيا�سياً� ،أ�شهرها
56

بوابة الأهرام ،2011/9/27 ،انظرhttp://gate.ahram.org.eg/News/120630.aspx :
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�صحيفة امل�رصيون ،2011/11/16 ،انظرhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/126470 :

57

م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
احلرية والعدالة ،والكرامة النا�رصي ،وغد الثورة ،وحزب العمل الإ�سالمي .وتر�أ�س
التحالف وحيد عبد املجيد.
الكتلة امل�رصية :هي حتالف لأحزاب ومنظمات �سيا�سية وتنظيمات نقابية م�رصية،
من بينهم حزب امل�رصيني الأحرار الليربايل والتجمع الي�ساري وامل�رصي الدميوقراطي
االجتماعي ،ت�أ�س�س يف �آب� /أغ�سط�س � .2011أدى تر�شيح الكتلة لعدد من �أع�ضاء احلزب
الوطني املنحل على قوائمها لالنتخابات الن�سحاب جمموعة من �أحزاب التحالف ،ومل
يتبقَ بالكتلة امل�رصية �سوى ثالثة �أحزاب �شكلت القوائم االنتخابية.58
الكتلة الإ�سالمية :هو حتالف �إ�سالمي �أن�شئ يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2011و�ض ّم
�أحزاب النور والأ�صالة والبناء والتنمية ،وجميعها تع ّد �أحزاب �سلفية .و�أكدت الكتلة �أن
هذا “التحالف لي�س موجها ً �ض ّد �أي حتالف �آخر ،ويهدف لتحقيق النه�ضة امل�رصية على
�أ�سا�س الهوية الإ�سالمية من خالل م�رشوع وطني ي�شارك فيه كل �أبناء م�رص”.59
خالل الفرتة  2012/1/11–2011/11/28جرت �أول انتخابات م�رصية بعد
ثورة  25يناير ،مب�شاركة وا�سعة ،و�إقبال كثيف .ويف � 2012/1/21أعلن امل�ست�شار
عبد املُع ّز �إبراهيم ،رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات امل�رصية ،النتائج النهائية النتخابات
جمل�س ال�شعب امل�رصي ،وبلغ �إجمايل الأ�صوات ال�صحيحة � 27,851,070صوتاً .وكانت
�أبرز النتائج ح�صول حزب احلرية والعدالة ،الذي �أ�س�سته جماعة الإخوان امل�سلمني ،على
 235مقعداً ،بن�سبة  %47.2من املقاعد ،يليه حزب النور بـ  123مقعداً ،بن�سبة  %24من جملة
املقاعد ،واحتل حزب الوفد اجلديد املركز الثالث ،بح�صوله على  38مقعداً ،وفاز ائتالف
الكتلة امل�رصية بـ  35مقعداً ...،وبلغ عدد الأحزاب املمثلة يف املجل�س  15حزبا ً60؛ كما يو�ضح
اجلدول التايل:

58

موقع ال�سيا�سة.كوم ،انظرhttp://www.elsyasi.com/civil_detail.aspx?id=77 :

59

موقع مفكرة الإ�سالم ،2011/10/22 ،انظر:
http://islammemo.cc/akhbar/arab/2011/10/22/136354.html

60

الأهرام.2012/1/22 ،

58

التغريات الد�ستورية واالنتخابات
جدول رقم ( :)5النتائج النهائية النتخابات جمل�س ال�شعب امل�رصي 2012–2011

61

احلزب

القوائم

الفردي

عدد املقاعد

الن�سبة ()%

احلرية والعدالة

127

108

235

47.2

النور

96

27

123

24.7

الوفد

36

2

38

7.6

الكتلة امل�رصية

33

1

34

6.8

الو�سط اجلديد

10

–

10

2

الإ�صالح والتنمية

8

1

9

1.8

ائتالف الثورة

7

–

7

1.4

احلرية

4

–

4

0.8

م�رص القومي

4

1

5

1

املواطن م�رصي

3

1

4

0.8

االحتاد

2

–

2

0.4

االحتاد القومي العربي

1

–

1

0.2

ال�سالم الدميوقراطي

1

–

1

0.2

العدل

–

1

1

0.2

املحافظني

–

1

1

0.2

م�ستقلون

–

23

23

4.6

املجموع

332

166

498

100

وقد �أ�شار الرئي�س الأمريكي ال�سابق جيمي كارتر  ،Jimmy Carterخالل التقرير
النهائي لبعثة مركز كارتر  Carter Centerملتابعة االنتخابات الربملانية يف م�رص
� ،2012–2011إىل �أن مندوبو املركز يف م�رص �سجلوا “امل�شاركة احلما�سية يف االنتخابات،
والعملية االنتخابية الهادئة ،والتي ينبغي �أن يفخر بها ال�شعب امل�رصي” .وذكر التقرير
�أن مركز كارتر قام مبتابعة انتخابات جمل�سي ال�شعب وال�شورى يف م�رص مبختلف
61

الأهرام2012/1/22 ،؛ وموقع �أ�صوات م�رصية ،2012/1/22 ،انظر:
http://www.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=5f9950af-7666-451b-8ead-b6d16db505be
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مراحلها ،و�أ�شار ،يف تقريره� ،إىل �أن انتخابات جمل�سي ال�شعب وال�شورى كانت باملجمل
�شفافة ونزيهة ،و�شهدت �إقباالً وا�سعاً ،مع بع�ض املالحظات .وذكر التقرير �أن تقييم
بعثة مركز كارتر للعملية االنتخابية يتلخ�ص يف �أن نتائج االنتخابات الربملانية تبدو
كتمثيل ،على نطاق وا�سع ،لإرادة الناخبني امل�رصيني الذين قاموا بالت�صويت يف هذه
االنتخابات.62
انعقدت اجلل�سة الأوىل ملجل�س ال�شعب امل�رصي يف  ،2012/1/23وقام املجل�س بانتخاب
حممد �سعد الكتاتني ،القيادي بحزب احلرية والعدالة ،لرئا�سة املجل�س ،وكذلك ّ
مت انتخاب
وكيلني للمجل�س ،هما �أ�رشف ثابت من حزب النور وعبد العليم داود من حزب الوفد.
ويف  2012/6/14ق�ضت املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رص بعدم د�ستورية بع�ض
مواد قانون انتخابات جمل�س ال�شعب ،وق�ضت بحله ،و�أكدت �أن تكوين املجل�س بكامله
باطل منذ انتخابه ،كما ق�ضت املحكمة بعدم د�ستورية قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية
املعروف با�سم العزل ال�سيا�سي .63وقد كان املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة قد قرر يف
ت�رشين الأول� /أكتوبر  2011ال�سماح لأع�ضاء الأحزاب بالرت�شح على ثلثي مقاعد جمل�س
ال�شعب اخلا�صة بالقائمة والثلث املخ�ص�ص للمقاعد الفردية .وقد زعم املجل�س �أن القرار
قد ّ
مت اتخاذه حتت �ضغط الأحزاب ،مبا يف ذلك حزب احلرية والعدالة .وقالت املحكمة
�إن قرار املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ُيع ّد انتهاكا ً د�ستوريا ً حلق امل�رصيني يف امل�ساواة
�أمام القانون .64ويبدو �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة قد تعمد ترك هذه الثغرة يف
قانون االنتخابات لإ�سقاط جمل�س ال�شعب امل�رصي و�إف�شاله ،يف حال فوز الإ�سالميني.
رص املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة على تنفيذ حكم املحكمة الد�ستورية العليا،
فقد �أ� ّ
بالرغم من ممار�سة بع�ض الربملانات ال�سابقة ملهامها حتى نهاية دورتها القانونية،
بعدما ُق�ضي بعدم د�ستوريته .ففي  2012/6/16قال �سامي مهران ،رئي�س الأمانة العامة
ملجل�س ال�شعب� ،إن الأمانة تلقت خطابا ً من حممد ح�سني طنطاوي ،الرئي�س الأعلى ملجل�س
القوات امل�سلحة امل�رصية ،ين�ص على ح ّل الربملان ،وذلك تنفيذا ً حلكم املحكمة الد�ستورية
62

التقرير النهائي لبعثة مركز كارتر ملتابعة االنتخابات الربملانية يف م�رص  ،2012–2011موقع مركز كارتر،
انظرhttps://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt- :
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التقرير النهائي لبعثة مركز كارتر ملتابعة االنتخابات الربملانية يف م�رص  ،2012–2011مركز كارتر.

2011-2012-final-rpt-arabic.pdf

60

التغريات الد�ستورية واالنتخابات
العليا .65كما �أعطى املجل�س الع�سكري نف�سه �سلطة الت�رشيع بعد ح ّل الربملان ،وهي
خطوة كان من الوا�ضح �أنها �ستقيد مر�سي وتعرقل برناجمه ال�سيا�سي.66
غري �أن الرئي�س املنتخب حممد مر�سي �أ�صدر يف  2012/7/8قرارا ً جمهوريا ً بعودة
جمل�س ال�شعب امل�رصي للعمل وعقد جل�ساته وممار�سة كل اخت�صا�صاته ،ووفقا ً للقرار
ف�إن جمل�س ال�شعب لن يكمل مدته القانونية ،حيث �ستجري انتخابات مبكرة ملجل�س
ال�شعب خالل �ستني يوما ً من تاريخ موافقة ال�شعب على الد�ستور اجلديد ،واالنتهاء من
قانون جمل�س ال�شعب.67
وعلى العك�س من موقف نواب جماعة الإخوان وال�سلفيني الذين قرروا ح�ضور
جل�سات الربملان بعد قرار مر�سي� ،أعلن عدد من نواب �أحزاب ليربالية وي�سارية عدم
ح�ضور اجلل�سة الربملانية التي كانت مقررة يف  ،2012/7/10ملا قال عنه “احرتاما ً لإعالء
كلمة الق�ضاء و�سيادة دولة القانون” ،ومن ه�ؤالء النواب ممثلون حلزب امل�رصيني
الأحرار ،وحزب الوفد ،واحلزب امل�رصي الدميوقراطي االجتماعي ،وحزب التحالف
اال�شرتاكي .كما اتهم حزب التجمع قرار الرئي�س مر�سي ب�أنه “حترك ا�ستبدادي
يع�صف بكل ممكنات احرتام الد�ستور والقانون و�أحكام الق�ضاء” .68وحددت حمكمة
الق�ضاء الإداري جل�سة يف  2012/7/10للنظر يف  17دعوى ق�ضائية تطالب ببطالن قرار
الرئي�س بعودة جمل�س ال�شعب .وبني مقيمي هذه الدعاوى النائب الي�ساري �أبو العز
احلريري واملحامون وائل حمدي ،و�إبراهيم فكري ،والروبي جمعة ،وعا�صم قنديل،
ونبيل غابريال ،وحممد عامر حلمي ،و�أ�رشف م�صيلحي .69وقال �سامح عا�شور ،نقيب
املحامني امل�رصيني ،ورئي�س احتاد املحامني العرب“ ،لي�س من حقّ الرئي�س �إلغاء حكم
املحكمة الد�ستورية” .ودعا عا�شور القوى املدنية والوطنية ورجال الق�ضاء والقانون يف
كل مواقعهم ،ملواجهة حازمة وحا�سمة لرد العدوان “لي�س على حكم الق�ضاء فقط ،وال
على ال�سلطة الق�ضائية ب�أثرها ،بل على الوطن كله”.70
65

�صحيفة اليوم ال�سابع ،القاهرة.2012/6/16 ،
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رويرتز ،2012/7/11 ،انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE86A09720120711?sp=true

67

الأهرام.2012/7/9 ،

68

ال�رشق الأو�سط.2012/7/10 ،

69

احلياة.2012/7/10 ،

70

ال�رشق الأو�سط.2012/7/10 ،

61

م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
كما �شددت املحكمة الد�ستورية العليا �أن �أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغري قابلة
للطعن بحكم القانون ،و�أن هذه الأحكام ملزمة جلميع �سلطات الدولة وللكافة .وذكرت
املحكمة �أن عددا ً من ذوي ال�ش�أن و�أ�صحاب ال�صفة �أقاموا منازعات تنفيذ �أمام املحكمة
ب�ش�أن قرار الرئي�س مر�سي ،الذي ق�ضى بعودة جمل�س ال�شعب لعقد جل�ساته وممار�سة
اخت�صا�صاته .71وبعد يومني من �إعالن الرئي�س مر�سي ق�ضت املحكمة الد�ستورية
امل�رصية بوقف تنفيذ قرار عودة جمل�س ال�شعب لالنعقاد .72و�أعلن الرئي�س مر�سي
احرتامه حلكم “الد�ستورية” ،وقال بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة الرئا�سة� ،إن قرار مر�سي
بعودة املجل�س كان يهدف الحرتام حكم املحكمة الد�ستورية ،و�أو�ضح �أن “الهدف �أي�ضا ً
كان يف الوقت ذاته اختيار الوقت املنا�سب لتنفيذ احلكم ،مبا يحقق م�صلحة ال�شعب
و�صالح الوطن ،ويحافظ على ا�ستمرار �سلطات الدولة خا�صة جمل�س ال�شعب املنتخب
يف القيام مبهامه ،حتى ال يحدث فراغ يف �سلطة الت�رشيع والرقابة” .73واتهم القيادي يف
جماعة الإخوان حممود غزالن املجل�س الع�سكري با�ستخدام املحكمة الد�ستورية �ض ّد �أول
رئي�س منتخب ب�شكل ح ّر يف البالد وقال �إنه �رصاع غري متكافئ .وحثّ حمدين �صباحي
على احرتام قرار املحكمة الد�ستورية للم�ساعدة يف “اخلروج من الأزمة احلالية”� ،إال
�أن �صباحي دعا املجل�س الع�سكري يف الوقت نف�سه �إىل ت�سليم ال�سلطة الت�رشيعية جلهة
منف�صلة.74
ونتيجة لذلك ف�إن جمل�س ال�شعب الذي ّ
مت انتخابه بعد ثورة  25يناير مل ي�ستمر
عمليا ً �سوى خم�سة �أ�شهر.
ب .انتخابات جمل�س ال�شورى امل�رصي :2012
�أُجريت انتخابات جمل�س ال�شورى على مرحلتني يف الفرتة ،2012/2/22–2012/1/29
حيث ّ
عي املقاعد املتبقية الرئي�س
مت انتخاب  180مقعدا ً من مقاعد املجل�س الـ  ،264بينما ُي ِّ
املنتخب ،وت�ص ّدر التحالف الذي �شكله حزب احلرية والعدالة امل�شهد بح�صوله على
71

ال�رشق الأو�سط.2012/7/10 ،
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 105مقاعد ،بن�سبة  ،%58.3فيما جاء حتالف حزب النور يف املركز الثاين بعد ح�صوله
على  46مقعداً ،بن�سبة  ،%25وجاء حزب الوفد يف املركز الثالث بعد ح�صوله على
 14مقعداً ،بن�سبة 75%7.7؛ كما يو�ضح اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)6النتائج النهائية النتخابات جمل�س ال�شورى امل�رصي 2012
احلزب
عدد املقاعد

ال�سالم
الكتلة
احلرية
احلرية
النور الوفد
الدميوقراطي
امل�رصية
والعدالة
105

46

14

3

8

1

امل�ستقلون املجموع
3

180

عقد جمل�س ال�شورى يف � 2012/2/28أوىل جل�ساته بجل�سة �إجرائية ،قام فيها بانتخاب
رئي�س جديد له ووكيلني ،وفاز �أحمد فهمي �أحمد ،مر�شح حزب احلرية والعدالة ،مبن�صب
رئي�س جمل�س ال�شورى بالتزكية ،نظرا ً لعدم تقدم � ّأي مر�شح من نواب املجل�س ملناف�سة
النائب بالرت�شح �أمامه.76
و�أحالت املحكمة الد�ستورية يف م�رص يف كانون الثاين /يناير  2013دعوى ح ّل
ال�شورى �إىل هيئة املفو�ضني ،ال�ستكمال تقريرها الذي �أو�صى “بعدم د�ستورية قانون
انتخابات جمل�س ال�شورى على غرار ما �سبق �إ�صداره يف احلكم ال�صادر يف دعوى الطعن
على قانون انتخابات جمل�س ال�شعب” .ويف  2013/6/2ق�ضت املحكمة الد�ستورية يف م�رص
ببطالن جمل�س ال�شورى ،الذي يتوىل �سلطة الت�رشيع ،غري �أن املحكمة قررت يف منطوق
حكمها عدم ح ّل جمل�س ال�شورى ،بالرغم من بطالنه ،حلني انتخاب جمل�س النواب.77
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الرئي�س مر�سي كان قد نقل �سلطة الت�رشيع �إىل جمل�س
ال�شورى.
عي عديل من�صور
وبعد عزل الرئي�س حممد مر�سي يف � ،2012/7/3أ�صدر الرئي�س امل ُ ّ
يف  2012/7/5ح ّل جمل�س ال�شورى .78و�أقرت جلنة اخلم�سني لتعديل الد�ستور امل�رصي،
التي كلفها من�صور� ،إلغاء جمل�س ال�شورى ،واالكتفاء بدل ذلك مبجل�س النواب.
75
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�صحيفة الوفد ،اجليزة ،2012/2/28 ،انظرhttp://bit.ly/1XTSsip :
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بي بي �سي ،2013/6/2 ،انظر:
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 .2االنتخابات الت�رشيعية :2015
انتخابات جمل�س النواب امل�رصي  2015هي �أول انتخابات ت�رشيعية بعد �إقرار د�ستور
 ،2014والذي �أقر غرفة واحدة للت�رشيع هي جمل�س النواب ،و�أعطى للرئي�س امل�رصي
تعيني  %5من عدد النواب .كما حدد الد�ستور مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ
العمل بالد�ستور لإجراءات االنتخاب الت�رشيعية .ويف ّ 2014/7/12
مت ت�شكيل اللجنة
العليا لالنتخابات ،برئا�سة امل�ست�شار �أمين حممود عبا�س ،و�أقرت م�رشوع قانون تق�سيم
الدوائر االنتخابية يف  ،2014/12/16و�أعلنت يف  2015/1/29فتح باب الرت�شح ابتداء
من  ،2015/2/8على �أن تبد�أ العملية االنتخابية يف اخلارج يف  21و  ،2015/3/22وتليها
املرحلة الأوىل ،وتنتهي املرحلة الثانية يف  ،2015/4/27–26و�إذا اقت�ضت ال�رضورة �إجراء
�إعادة تنتهي يف .792015/5/7
ويف � 2015/3/1أقرت املحكمة الد�ستورية العليا بعدم د�ستورية قرار الرئي�س امل�رصي
ب�ش�أن تق�سيم الدوائر االنتخابية ،وقررت حمكمة الق�ضاء الإداري يف  2015/3/3وقف
�إجراء االنتخابات ،ف�أ�صدرت اللجنة العليا قرارا ً بوقف العملية االنتخابية مع االحتفاظ
ب�أوراق املر�شحني ،الذين بلغ عددهم  .7,416وبعد تعديل قانون تق�سيم الدوائر
االنتخابية� ،أعلنت اللجنة العليا �إعادة البدء ب�إجراءات الرت�شح لالنتخابات يف ،2015/9/1
والتي تقام على مرحلتني يف الفرتة  .802015/12/4–2015/10/17ويف و�سط �أجواء من
االنق�سام ال�سيا�سي احلاد ُدعي الناخبون امل�رصيون الختيار ممثليهم على مرحلتني
خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية من �سنة .2015
كان الربملان امل�رصي يتكون من غرفتني هما جمل�س ال�شعب وجمل�س ال�شورى ،لكن
ن�ص على �إلغاء جمل�س ال�شورى وتغيري ا�سم
الد�ستور املعدل الذي �أقر يف �سنة ّ 2014
جمل�س ال�شعب �إىل جمل�س النواب .ويت�ألف جمل�س النواب من  568ع�ضوا ً منتخباً ،هم
 448نائبا ً بالنظام الفردي ،و 120نائبا ً بنظام القوائم املغلقة املطلق .81ويحق للأحزاب
يعي ما ي�صل
وامل�ستقلني الرت�شح يف � ّأي من النظامني .كم يحق لرئي�س اجلمهورية �أن ّ
ين�ص على انتخاب
�إىل  %5من عدد الأع�ضاء املنتخبني .وكان قانون االنتخابات يف ّ 2011
79

املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رص ،انظرhttps://www.elections.eg :

80

املرجع نف�سه.

81

نظام القوائم املغلقة املطلقة يعني �إما فوز القائمة بكامل مر�شحيها �أو خ�سارتها متاما ً بكامل مر�شحيها.
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ثلث مقاعد جمل�س ال�شعب بالنظام الفردي ( 166مقعداً) ،وثلثي املقاعد بنظام القوائم
الن�سبية ( 332مقعداً) ،الذي يتيح ان�ضمام عدد من مر�شحي القائمة للربملان وفقا ً لن�سبة
الأ�صوات التي ح�صلت عليها القائمة ،كما يت ّم انتخاب  180مقعدا ً من مقاعد املجل�س
وين�ص القانون اجلديد على تخ�صي�ص
عي املقاعد املتبقية الرئي�س املنتخب.
الـ  ،264بينما ُي ِّ
ّ
ح�ص�ص يف القوائم للن�ساء ،وامل�سيحيني ،والعمال ،والفالحني ،وال�شباب ،وذوي الإعاقة،
وامل�رصيني املقيمني باخلارج .وتبلغ والية املجل�س خم�سة �أعوام حتت�سب من تاريخ �أول
انعقاد له .ويجري انتخاب املجل�س اجلديد خالل ال�ستني يوما ً ال�سابقة على انتهاء مدة
املجل�س القائم.82
وعلى الرغم من حمالت ال�سلطات امل�رصية للدفع ب�أكرب عدد ممكن من الناخبني �إىل
�صناديق االقرتاع ،وفر�ض غرامات مالية على املتخلفني ،فقد ف�شلت يف ذلك ،وكان خيار
املقاطعة ،املنظمة �أو العفوية ،والذي جنح يف ك�شف حجم �شعبية �سلطة الرئي�س ال�سي�سي.
وقد �سجل �إقبال �ضعيف جدا ً من املواطنني ،و�أ�شار �إىل ذلك عمر مروان ،املتحدث با�سم
اللجنة العليا لالنتخابات ،الذي قال �إن جلان الت�صويت مبحافظات املرحلة الأوىل من
االنتخابات �شهدت �إقباالً �ضعيفا ً يف ال�ساعات الأوىل من بدء العملية االنتخابية ،حيث
�رصح ب�أن الن�سبة و�صلت �إىل  .83%1كما عر�ض التلفزيون الر�سمي امل�رصي �صورا ً
ملراكز االقرتاع ،وهي �شبه خالية من الناخبني ،وذلك على الرغم من منح احلكومة
املوظفني يف م�ؤ�س�ساتها �إجازة ن�صف يوم لت�شجيعهم على الت�صويت .ولفت مرا�سل
قناة الـ بي بي �سي ) British Broadcasting Corporation (BBCيف القاهرة النظر
�إىل �ضعف م�شاركة ال�شباب الذين ينتمون �إىل اجليل امل�شارك يف ثورة  25يناير .84كما
�أ�شار تقرير �شبكة الإعالم العربية “حميط” �إىل �ضعف امل�شاركة ال�شعبية يف االنتخابات،
و�إىل غياب النخب والكوادر ال�سيا�سية عن الربملان ،و�إىل اختفاء بع�ض الأحزاب العريقة
82

موقع هافينغتون بو�ست عربي ،2015/10/16 ،انظر:
http://www.huffpostarabi.com/2015/10/16/story_n_8312372.html
وانظر �أي�ضا ً ن�ص د�ستور  ،2014الهيئة العامة لال�ستعالمات ،م�رص ،انظر:
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf

83

موقع العربية.نت ،2015/10/18 ،انظرhttp://bit.ly/1S3tKmN :؛ وانظر� :صحيفة العربي اجلديد ،لندن،
 ،2015/10/19يفhttp://bit.ly/1jwDHQW :؛ والوطن الإلكرتونية ،2015/12/1 ،انظر:
http://www.elwatannews.com/news/details/848460

84

بي بي �سي ،2015/10/19 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/10/151018_egypt_elections_second_day
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و�ضعف م�شاركة �أحزاب �أخرى ،85حيث عمد االنقالب �إىل �إق�صاء التيارات الإ�سالمية
والقوى الثورية املعادية لالنقالب عن امل�شهد االنتخابي.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن مركز كارتر ،الذي �شارك يف مراقبة االنتخابات الت�رشيعية
� ،2012–2011أعلن �أنه قد �أغلق مكتبه امليداين يف م�رص ،و�أنه لن ير�سل بعثة متابعة لتقييم
انتخابات م�رص الربملانية  .2015ويعك�س هذا القرار تقييم مركز كارتر ب�أن:
البيئة ال�سيا�سية م�ستقطبة ا�ستقطابا ً حاداً ،و�أن الف�ضاء ال�سيا�سي قد �ضاق
بالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية امل�رصية ،واملجتمع املدين ،والإعالم .ونتيجة لذلك،
لي�س من املرجح �أن تقدم االنتخابات املقبلة حتوالً دميوقراطيا ً حقيقيا ً يف م�رص.
ويواجه كالً من املجتمع املدين امل�رصي واملنظمات الدولية بيئة مقيدة ب�شكل
متزايد تعيق قدرتها على �إجراء متابعة ذات م�صداقية لالنتخابات.

وقال رئي�س املركز جيمي كارتر �إن “البيئة احلالية يف م�رص ال ت�ساعد على
االنتخابات الدميوقراطية احلقيقية وامل�شاركة املدنية .و�أمتنى �أن تعك�س ال�سلطات
امل�رصية اخلطوات الأخرية التي حتد من حقوق التجمع وتكوين اجلمعيات وتقيد
عمليات جمموعات املجتمع املدين امل�رصي” .وحثّ مركز كارتر ال�سلطات امل�رصية على
“اتخاذ خطوات ل�ضمان احلماية الكاملة حلقوق امل�رصيني الدميوقراطية الأ�سا�سية،
مبا يف ذلك احلق يف امل�شاركة يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واحلريات الأ�سا�سية لتكوين
اجلمعيات ،والتجمع ،والتعبري” .كما �أ�شار مركز كارتر �إىل �أن البيئة ال�سيا�سية امل�رصية
تتميز بـ“ت�ضييق �شديد للف�ضاء ال�سيا�سي واال�ستقطاب احلاد .فقد كان هناك قمع
للمخالفني ،وجمموعات املعار�ضة ،وال�صحفيني الناقدين وقيود م�شددة على احلريات
الأ�سا�سية للتعبري ،والتجمع ،وتكوين اجلمعيات” .كما �أعرب املركز عن قلقه بـ“�شكل
خا�ص االعتقاالت اجلماعية مل�ؤيدي جماعة الإخوان امل�سلمني ،و�إقرار ما ي�سمى بقانون
التظاهر”.86
85

قراءة يف نتائج االنتخابات الربملانية امل�رصية � ،2015شبكة الإعالم العربي – حميط ،2015/11/28 ،انظر:
http://bit.ly/1ttGSxR

للمزيد انظر :مقارنة بني طوابري انتخابات برملان  2011و ،2015موقع م�رص بالعربية ،2015/10/18 ،وانظر:
http://bit.ly/1ttH0xh
86

موقع مركز كارتر ،2015/10/15 ،انظر:
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt-101514-arabic.pdf
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كما �شهدت االنتخابات ا ّتهامات ع ّدة بانت�شار الر�شوة االنتخابيّة خالل �إجرائها،
حيث �أ�شار �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة �إكرام بدر الدين �إىل انت�شار ظاهرة
�رشاء الأ�صوات ،و�أو�ضح �أن تفوق الأحزاب ال�سيا�سية وتقدمها مقارنة باملر�شحني
امل�ستقلني على املقاعد الفردية يعود ل�رشاء الأحزاب وا�ستقطاب مر�شحني .كما �أ�شار بدر
الدين �إىل انت�شار “ر�أ�س املال ال�سيا�سي” ،حيث �إن “الفائز هو الأكرث ثرا ًء و�إنفاقا ً على
العملية االنتخابية والأكرث قدرة على �رشاء الأ�صوات” .واتفق حممود نفادي ،رئي�س
�شعبة املحررين الربملانيني ،مع بدر الدين يف زيادة الر�شاوى ب�شكل كبري .وذكر نفادي
�أن “�رشاء الأحزاب مر�شحني من نواب �سابقني عن احلزب الوطني املنحل” ،وقال �إن من
بني تلك الأحزاب امل�رصيني الأحرار ،والوفد ،وم�ستقبل وطن .و�أو�ضح نفادي �أن جنيب
�ساوير�س ،م�ؤ�س�س امل�رصيني الأحرار ،يريد �أن يبني للنا�س �أن حزبه رقم واحد يف م�رص
وهو ما دفعه �إىل �رصف ما يزيد عن ملياري جنيه م�رصي (نحو  255مليون دوالر)
يف العملية االنتخابية .87كما اتهم رئي�س غرفة عمليّات حزب الوفد ملتابعة االنتخابات
ممدوح ريا�ض حزب امل�رص ّيني الأحرار بـ“دفع ر�شاوى انتخابيّة” .كما ر�صد مر�صد
االنتخابات الربملانية التابع مل�ؤ�س�سة “ماعت” لل�سالم والتنمية وحقوق الإن�سان تقدمي
ر�شاوى مالية وعينية للناخبني .وقال النائب يف جمل�س النواب امل�رصي مدحت ال�رشيف
�إن الر�شاوى قد تكون ال�سبب يف جناح بع�ض النواب ،و�شدد على �أن الر�شوة االنتخابية
ّ
املر�شحني يق ّدمون الر�شاوى”.88
كانت �أكرث ت�أثرياً ،و�أ�شار �إىل ر�ؤيته “�سما�رسة لبع�ض
فازت قائمة “يف حب م�رص” ،امل�ؤيدة للرئي�س ال�سي�سي ،والتي ت�ضم �أحزاب امل�رصيني
الأحرار والوفد وم�ستقبل وطن ،بـ  120مقعداً ،هي �إجمايل املقاعد املخ�ص�صة للقوائم.
فيما فاز امل�ستقلون بالعدد الأكرب من املقاعد املخ�ص�صة للفردي ،والبالغ عددها
 448مقعدا ً .89و�أ�صدر الرئي�س ال�سي�سي يف  2015/12/31قرارا ًجمهوريا ًبتعيني  28ع�ضوا ً
مبجل�س النواب .90وت�صدر االنتخابات حزب امل�رصيني الأحرار� ،إذ ح�صد  65مقعداً،
موزعة على القوائم والفردي .وح ّل حزب م�ستقبل الوطن ،الذي يرت�أ�سه حممد بدران ،يف
87

قراءة يف نتائج االنتخابات الربملانية امل�رصية � ،2015شبكة حميط.2015/11/28 ،

88

التقرير اخلتامي لنتائج متابعة االنتخابات الربملانية م�رص  ،2015موقع م�ؤ�س�سة ماعت لل�سالم والتنمية
وحقوق الإن�سان ،2015/12/15 ،انظرhttp://www.maatpeace.org/node/4468 :
وانظر �أي�ضا ً موقع املونيتور ،2015/12/17 ،يف:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/12/egypt-parliament-elections-bribe-candidates.html#

89

املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات امل�رصية ،انظرhttps://www.elections.eg :

90

اليوم ال�سابع ،2015/12/31 ،انظرhttp://bit.ly/1UQec7P :
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املركز الثاين ،بعد ح�صوله على  50مقعداً ،فيما �أعلن حزب الوفد ح�صوله على  45مقعداً.
وح�صل حماة الوطن على  17مقعداً ،وال�شعب اجلمهوري على  13مقاعداً ،والنور على
 12مقاعداً ،وامل�ؤمتر على  12مقاعداً ،واملحافظني على  6مقاعد ،و 5مقاعد لكل من حزب
احلركة الوطنية وال�سالم الدميوقراطي ،و 4لكل من امل�رصي الدميوقراطي واحلرية،
و 3لكل من م�رص بلدي وم�رص احلديثة ،ومقعد واحد لكل من التجمع وحزب الإ�صالح
والتنمية.91

ثالث ًا :االنتخابات الرئا�سية:
 .1االنتخابات الرئا�سية :2012
تع ّد انتخابات الرئا�سة امل�رصية ل�سنة  2012ثاين انتخابات رئا�سية تعددية يف تاريخ
م�رص ،و�أول انتخابات رئا�سية بعد ثورة  25يناير� .أقيمت اجلولة الأوىل منها يف يومي
 ،2012/5/24–23ومل ي�ستطع � ّأي من املر�شحني الـ  13ح�سم املعركة ل�صاحله ،وجرت
جولة الإعادة يومي  2012/6/17–16بني حممد مر�سي ،مر�شح حزب احلرية والعدالة،
و�أحمد �شفيق� ،آخر رئي�س وزراء يف عهد مبارك ،ويف � 2012/6/24أعلنت اللجنة العليا
لالنتخابات نتيجة االنتخابات الرئا�سية ،حيث �أعلن فاروق �سلطان ،رئي�س اللجنة العليا
لالنتخابات الرئا�سية ،فوز حممد مر�سي بعد ح�صوله على ن�سبة  %51.73من �إجمايل
عدد الأ�صوات ،بينما ح�صل �أحمد �شفيق على ن�سبة .92%48.27
وفتحت تعديالت د�ستور  2011الطريق النتخابات ت�رشيعية تليها انتخابات رئا�سية.
و ّ
مت تعديل ثماين مواد من د�ستور  ،1971هي ،75 :و ،76و ،77و ،88و ،93و،139
و ،148و ،189و�إلغاء املادة  .179ومن بني التعديالت الد�ستورية �أن تكون مدة الرئا�سة
�أربعة �أعوام ال تتكرر �إال مرة واحدة .كما خففت التعديالت من ال�رشوط الواجب توافرها
للرت�شح ملن�صب الرئا�سة ،فبات من ال�سهل على املر�شحني امل�ستقلني والأحزاب ال�صغرية
التقدم النتخابات الرئا�سة .كما ت�ضع التعديالت العملية االنتخابية حتت �إ�رشاف ق�ضائي
كامل ،م�ستبعدة بذلك وزارة الداخلية ،التي كانت متهمة بتجيي�شها ل�صالح احلزب
91

اليوم ال�سابع ،2015/12/3 ،انظرhttp://bit.ly/1tjycKp :

92

املوقع الر�سمي لالنتخابات الرئا�سية  - 2012م�رص ،انظر:
http://pres2012.elections.eg/round2-results
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التغريات الد�ستورية واالنتخابات
الوطني .كما ن�صت التعديالت على �أن �أال يقل عمر املر�شح عن �أربعني عاماً ،و�أن يكون
م�رصيا ً من �أبوين م�رصيني ،ومنعت من ميلك جن�سية �أخرى هو �أو �أحد والديه �أو متزوج
من �أجنبية حقّ الرت�شح للمن�صب.93
�أعلن رئي�س اللجنة العليا النتخابات الرئا�سة امل�ست�شار فاروق �سلطان اجلدول
الزمني الذي و�ضعته اللجنة لإجراء العملية االنتخابية ،حيث تبد�أ يف  ،2012/3/8مع فتح
باب الرت�شيح ،وتنتهي يف  ،2012/6/21مع �إعالن النتيجة النهائية .94وتقدم لالنتخابات
 23مر�شحاً ،غري �أن جلنة االنتخابات ا�ستبعدت ع�رشة مر�شحني ا�ستبعادا ً نهائيا ً لأ�سباب
خمتلفة.95
جدول رقم ( :)7قائمة باملر�شحني امل�ستبعدين مع ذكر �أ�سباب اال�ستبعاد
املر�شح

االنتماء

�إبراهيم الغريب

م�ستقل

�أحمد عو�ض ال�صعيدي

حزب م�رص القومي

وجود نزاع قانوين على رئا�سة احلزب

�أ�رشف بارومة

حزب م�رص الكنانة

تهرب من �أداء اخلدمة الع�سكرية

�أمين نور

حزب غد الثورة

مل يح�صل على حكم من حمكمة
اجلنايات برد االعتبار يف ق�ضية تزوير
توكيالت حزب الغد

حازم �صالح
�أبو �إ�سماعيل

م�ستقل

ح�صول والدته على اجلن�سية الأمريكية

ح�سام خريت

حزب م�رص العربي
اال�شرتاكي

وجود نزاع قانوين على رئا�سة احلزب

خريت ال�شاطر

م�ستقل

�صدور العفو عن عقوباته التكميلية ال
يكفي ليمار�س حقّ الرت�شح واالنتخاب

عمر �سليمان

م�ستقل

توكيالت حمافظة �أقل من املطلوب

ممدوح قطب

حزب احل�ضارة

مرت�ضى من�صور

حزب م�رص القومي

93

�أ�سباب اال�ستبعاد
• ر�صيده ال يبلغ الن�صاب القانوين
• ح�صوله على اجلن�سية الأمريكية

ان�سحاب �أع�ضاء الربملان عن احلزب
وجود نزاع قانوين على رئا�سة احلزب

املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رص ،ن�صو�ص تعديالت د�ستور  ،2011انظر:
https://referendum2011.elections.eg/constitutional-amendments/2011-03-11-22-19-08.html

94

بوابة الأهرام ،2012/2/29 ،انظرhttp://gate.ahram.org.eg/News/178398.aspx :

95
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م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
كما ا�ستبعدت جلنة االنتخابات املر�شح �أحمد �شفيق مبوجب قانون العزل ال�سيا�سي
الذي �ص ّدق عليه املجل�س الع�سكري يف  ،2012/4/24غري �أنها �أعادته بعد يومني ،بعد �أن
طعن �أمام اللجنة على القانون م�ستندا ً �إىل �أن القانون اجلديد غري د�ستوري.
ومن الأمور الالفتة للنظر يف �سباق الرئا�سة يف م�رص كان تراجع جماعة الإخوان
امل�سلمون عن قرارها ال�سابق بعدم خو�ض االنتخابات الرئا�سية ،حيث �أعلن املر�شد
العام للإخوان امل�سلمني حممد بديع يف  2012/3/31تر�شيح نائبه خريت ال�شاطر ،وذلك
باالتفاق مع حزب احلرية والعدالة .كما قررت تر�شيح حممد مر�سي ،رئي�س حزب
احلرية والعدالة ،وذلك الحتمال وجود معوقات قانونية متنع تر�شح ال�شاطر .وهو ما
ح�صل بالفعل ،حيث ا�ستبعدت جلنة االنتخابات ال�شاطر.
و�ضعت الكثري من ا�ستطالعات الر�أي امل�رصية عمرو مو�سى وعبد املنعم �أبو الفتوح
يف �صدارة املر�شحني ،ولكنها �أ�شارت �إىل تقدم مت�سارع يف �شعبية حممد مر�سي و�أحمد
�شفيق مبرور الوقت .96غري �أن نتائج اجلولة الأوىل �أثبتت عدم دقة ا�ستطالعات الر�أي،
حيث جاء مو�سى يف املركز اخلام�س ،بينما حاز مر�سي على �أعلى ن�سبة ت�صويت ليخو�ض
مع �شفيق جولة الإعادة.
جدول رقم ( :)8ن�سبة امل�شاركة يف اجلولة الأوىل

97

عدد الناخبني امل�سجلني

50,996,746

�إجمايل عدد الأ�صوات

23,672,236

الأ�صوات ال�صحيحة

23,265,516

الأ�صوات الباطلة

406,720

ن�سبة امل�شاركة ()%

46.4

96

للمزيد راجع :بوابة الأهرام ،2014/4/1 ،انظرhttp://gate.ahram.org.eg/News/191882.aspx :؛
وامل�رصي اليوم ،2012/4/14 ،انظرhttp://gate.ahram.org.eg/News/191882.aspx :
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التغريات الد�ستورية واالنتخابات
جدول رقم ( :)9نتائج اجلولة الأوىل

98

املر�شح

احلزب

الأ�صوات

الن�سبة ()%

حممد مر�سي

حزب احلرية والعدالة

5,764,952

24.8

�أحمد �شفيق

م�ستقل

5,505,327

23.66

حمدين �صباحي

م�ستقل

4,820,273

20.72

عبد املنعم �أبو الفتوح

م�ستقل

4,065,239

17.47

عمرو مو�سى

م�ستقل

2,588,850

11.13

حممد �سليم العوا

م�ستقل

235,374

1.01

خالد علي

م�ستقل

134,056

0.58

�أبو العز احلريري

حزب التحالف ال�شعبي
اال�شرتاكي

40,090

0.17

ه�شام الب�سطوي�سي

حزب التجمع

29,189

0.13

حممود ح�سام

م�ستقل

23,992

0.1

حممد فوزي عي�سى

حزب اجليل الدميوقراطي

23,889

0.1

ح�سام خري اهلل

حزب ال�سالم الدميوقراطي

22,036

0.09

عبد اهلل الأ�شعل

حزب الأ�صالة

12,249

0.05

وجرت جولة الإعادة يف  2012/6/17–16بني الفائز باملركز الأول حممد مر�سي،
مر�شح حزب احلرية والعدالة ،والفائز باملركز الثاين �أحمد �شفيق� ،آخر رئي�س وزراء يف
عهد مبارك ،ويف � 2012/6/24أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات نتيجة االنتخابات الرئا�سية،
حيث �أعلن فاروق �سلطان ،رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية ،فوز حممد مر�سي
بعد ح�صوله على ن�سبة  %51.73من �إجمايل عدد الأ�صوات ،بينما ح�صل �أحمد �شفيق
على ن�سبة .99%48.27
98
99

املرجع نف�سه.
املرجع نف�سه.
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م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
جدول رقم ( :)10ن�سبة امل�شاركة يف اجلولة الثانية

100

عدد الناخبني
امل�سجلني

�إجمايل عدد
الأ�صوات

الأ�صوات
ال�صحيحة

الأ�صوات
الباطلة

ن�سبة امل�شاركة
()%

50,958,794

26,420,763

25,577,511

843,252

51.85

جدول رقم ( :)11نتائج اجلولة الثانية

101

املر�شح

احلزب

الأ�صوات

الن�سبة ()%

حممد مر�سي

حزب احلرية والعدالة

13,230,131

51.73

�أحمد �شفيق

م�ستقل

12,347,380

48.27

كان �إقبال امل�رصيني كبريا ً ووا�سعا ً على امل�شاركة يف االنتخابات الرئا�سية
ل�سنة  ،2012على �أمل �إنهاء املرحلة االنتقالية .وقد جاءت نتائج اجلولة الأوىل لالنتخابات
مفاجئة للبع�ض ،والتي �أف�ضت �إىل و�صول حممد مر�سي و�أحمد �شفيق �إىل جولة الإعادة.
وخالل جولة الإعادة ،والتي �شهدت ا�ستقطابا ً قويا ً بني القوى امل�ؤيدة للثورة ،والتي
التفت حول املر�شح مر�سي ،ور�أت فيه مر�شحا ً لقوى الثورة ،وبني فلول النظام ال�سابق،
واملت�رضرين من الثورة ،والدولة العميقة ،الذين التفوا حول �آخر رئي�س وزراء يف عهد
مبارك املر�شح �شفيق.

 .2االنتخابات الرئا�سية :2014
ب�أغلبية �ساحقة ح�سم وزير الدفاع امل�رصي امل�ستقيل عبد الفتاح ال�سي�سي نتيجة
ال�سباق الرئا�سي الذي خا�ضه مع زعيم التيار ال�شعبي حمدين �صباحي ،وذلك بعد �أقل
من �سنة على الإطاحة ب�أول رئي�س م�رصي منتخب و�سجنه .وح�صل ال�سي�سي على
 %96.9من الأ�صوات مقابل  %3.1ل�صباحي .جاءت هذه االنتخابات بعد نحو عامني من
انتخابات رئا�سية م�رصية كانت �أ�شبه بعر�س دميوقراطي طال انتظاره .فبعد انتخابات
�أقرب �إىل اال�ستفتاء يف عهد الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك ،جمعت االنتخابات الرئا�سية
 2012بني  13مر�شحاً ،ناهيك عن الع�رشات ممن مل يكملوا �سباق الرت�شح ل�سبب �أو لآخر،
وكانت الأجواء تناف�سية حقاً ،حيث امتلك خم�سة من املر�شحني حظوظا ً حقيقية يف الفوز،
وانتهى الأمر �إىل جولة �إعادة حا�سمة خا�ضها مر�سي مت�صدرا ً ال�سباق وح�سمت بفارق
 100املرجع نف�سه.
 101املرجع نف�سه.
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التغريات الد�ستورية واالنتخابات
ب�سيط من الأ�صوات .لكن احلال يختلف كثريا ً عن انتخابات الرئا�سة  ،2014والتي جتري
بعد تطورات يراها م�رصيون م�ؤامرة وانقالبا ً �أطاح برئي�س منتخب ،ويراها م�رصيون
�آخرون ثورة على ما ي�صفونه بحكم جماعة الإخوان امل�سلمني.102
وكانت جلنة االنتخابات الرئا�سية امل�رصية قد �أعلنت الفرتة 2014/5/18–15

( ّ
مت مدها حتى يوم  )2014/5/19القرتاع امل�رصيني يف اخلارج ،ويومي 2014/5/27–26
( ّ
مت مدها حتى  )2014/5/28لإجراء االنتخابات يف الداخل.

وكان الفتا ً للنظر ن�سبة مقاطعة االنتخابات ،حيث دعى التحالف الوطني لدعم
ال�رشعية ملقاطعتها ،كما ان�ضم حزب م�رص القوية وحركات �شبابية يف مقدمتها حركة
� 6أبريل للقوى الداعية للمقاطعة .يف حني رف�ض يا�رس برهامي دعاوى املقاطعة وحذر �أنها
�ستدخل البالد يف نفق مظلم .وبعد انتهاء االنتخابات قال حمدين �صباحي “�إن الأرقام
املعلنة لن�سب امل�شاركة يف االنتخابات لي�س لها م�صداقية �أو �صدقية” .103وحتدثت تقارير
�صحفية عن �ضعف الإقبال خالل الأيام الثالثة لالنتخابات ،فذكرت �صحيفة نيويورك
تاميز � The New York Timesأن الإقبال خميب لآمال �أن�صار ال�سي�سي يف منحه �رشعية
جديدة� .أما �صحيفة التليجراف  The Telegraphالربيطانية فقد ورد يف تقرير لها �أن
متديد الت�صويت باالنتخابات جاء بعد �أن “�أحرج” انخفا�ض ن�سبة امل�شاركة �أن�صار
ال�سي�سي ،و�أن ما �شهدته اللجان كان �أقل من التوقع ،والذي يعك�س جناح املقاطعة التي
دعت �إليها جماعة الإخوان والقوى ال�سيا�سية.104
و�شكل عزوف ال�شباب امل�رصي عن الت�صويت يف االنتخابات الرئا�سية عامالً رئي�سيا ًيف
�ضعف امل�شاركة ،مما يطرح ت�سا�ؤالت عديدة حول �أ�سباب عزوفهم عن امل�شاركة وموقف
املاليني منهم الذين قيل �إنهم نزلوا لل�شوارع يف  .2013/6/30فقد اقت�رصت امل�شاركة يف
�أغلبها على كبار ال�سن والن�ساء ،بينما كان ح�ضور ال�شباب “غاية يف ال�ضعف” ،مقارنة
مع اال�ستحقاقات االنتخابية التي �أعقبت ثورة  25يناير .ويف تعليقه على �ضعف م�شاركة
ال�شباب باالنتخابات ،قال حممد عبد اهلل ،م�س�ؤول “العمل اجلماهريي” يف حركة � 6أبريل،
“�إن غياب ثقة ال�شباب يف ال�سلطة احلالية وراء عزوفهم عن امل�شاركة ،حيث يرون �أن
102

اجلزيرة.نت ،2014/5/20 ،انظرhttp://bit.ly/1WMigMD :

103

اجلزيرة.نت ،2014/5/30 ،انظرhttp://bit.ly/1VWGAKH :

104

الوطن الإلكرتونية ،2014/5/28 ،انظرhttp://www.elwatannews.com/news/details/492514 :
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م�صر بني عهدين :مر�سـي وال�سـي�سـي
�سقت منهم ومل يتحقق � ّأي هدف من �أهدافها” .ويرجع �أ�ستاذ لعلم االجتماع
ثورة يناير ُ
ال�سيا�سي بجامعة حلوان عزوف ال�شباب عن امل�شاركة يف تلك االنتخابات �إىل �أن �رشائح
عدة من ال�شعب قررت عدم امل�شاركة فيها “ل�شعورهم �أن نتيجتها حم�سومة ومعلومة
م�سبقاً ،بل قد تكون جمهزة ومرتبة ..وكان يف طليعة هذه ال�رشائح طالب اجلامعات
الذين �شكلوا ف�صيالً معار�ضا ً طوال العام املا�ضي [.105”]2013
وجرت االنتخابات الرئا�سية امل�رصية يف  2014/5/28–26بني املر�شحني عبد الفتاح
ال�سي�سي ،وحمدين �صباحي ،ويف � 2014/6/3أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات النتيجة،
بفوز ال�سي�سي بعد ح�صوله على ن�سبة  %96.9من �إجمايل عدد الأ�صوات ،بينما ح�صل
�صباحي على ن�سبة  .106%3.1و�أكد املر�صد العربي للحقوق واحلريات �أن �سلطات
الدولة امل�رصية تدخلت يف العملية االنتخابية الرئا�سية لتح�سني ن�سبة الإقبال ال�ضعيفة،
ومل�ساعدة مر�شح حمدد ،عرب التهديد الر�سمي� ،أو غري الر�سمي بغرامات انتخابية� ،أو
حتويل املواطنني للنيابة العامة ،ومتديد فرتات الت�صويت ليوم ثالث .وذكر املر�صد
�أن حملة ال�سي�سي قدمت “ر�شاوى انتخابية للمواطنني� ،سواء ب�شكل مادي �أو وعود
م�ستقبلية ،تراوحت من رحالت العمرة املجانية� ،إىل الأموال بقيمة �صوت و�صلت ملئة
وبي املر�صد
جنيه (نحو  14دوالر) ،107والوجبات الغذائية املجانية يف القرى واملراكز”ّ .
�أن من �ضمن االنتهاكات “�إرهاب وتهديد املواطنني يف املنازل وال�شوارع ،لإجبارهم
على الت�صويت ب�شكل ق�رسي �أو لفظي” ،و“�إجبار عمال ال�رشكات العامة واخلا�صة
على الت�صويت” ،بالإ�ضافة �إىل “ا�ستخدام الدعاية الدينية عرب امل�ساجد �أو امل�شايخ
والق�ساو�سة” .و�أ�شار املر�صد �إىل “ر�صد عمليات ت�صويت جماعي لكتل م�ؤيدة لل�سي�سي
ّ
مت جتميعهم يف �أتوبي�ست وت�صويتهم بدون بطاقات �شخ�صية وبدون غم�س للحرب
الف�سفوري” ،الفتا ً النظر �إىل “عمليات ت�سويد البطاقات بعد �إغالق اللجان ب�شكل خطري
يهدد م�صداقية ن�سبة احل�ضور ،و�أرقام امل�شاركة املثبتة يف حما�رض اللجان الفرعية
داخل اللجان” .و�أكد املر�صد �أنه “ر�صد وجود مندوبني لل�سي�سي هم عبارة عن �ضباط
بالقوات امل�سلحة”.108
105

اجلزيرة.نت ،2014/5/28 ،انظرhttp://bit.ly/1UrS7ka :

106

املوقع الر�سمي لالنتخابات الرئا�سية  – 2012م�رص ،انظرhttp://pres2012.elections.eg/round2-results :

 107معدل �سعر �رصف اجلنيه امل�رصي مقابل الدوالر الأمريكي يف  2014/5/28ي�ساوي .0.13960
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وقالت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش � Human Rights Watchإن انتخابات الرئا�سة
يف م�رص جاءت يف وقت ت�شهد فيه البالد حملة من القمع امل�شدد على مدار �أكرث من
ع�رشة �أ�شهر� ،أدت �إىل مناخ قمعي يقو�ض نزاهة االنتخابات .وقالت �سارة ليا ويت�سن
 ،Sarah Leah Whitsonاملديرة التنفيذية للمنظمة يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
�إن االعتقاالت اجلماعية لآالف املعار�ضني ال�سيا�سيني �أدت �إىل �إغالق املجال ال�سيا�سي
وجتريد االنتخابات من معناها احلقيقي .و�أ�ضافت املنظمة ،يف بيان لها� ،أن االنتخابات
الرئا�سية ال ميكن �أن تخفي القمع الغا�شم لأن�شطة املعار�ضة ال�سلمية يف الوقت احلايل،
و�أ�شارت �إىل �أن ال�سلطات احلالية حتتجز �آالف املعار�ضني من الإ�سالميني والعلمانيني،
ملجرد ممار�ستهم احلق ال�سلمي يف حرية التعبري ،والتجمع ال�سلمي .109كما ذكر تقرير
لـ“املر�صد امل�رصي للحقوق واحلريات” بعنوان “انتخابات يف ظ ّل االعتقال والتعذيب”
�أن انتخابات الرئا�سة  2014جاءت بنكهة االعتقال والتعذيب ،حيث �إن �أعداد املعتقلني
تخطت  130معتقالً خالل فرتة االنتخابات ،بالإ�ضافة �إىل عمليات التعذيب التي طالت
�صحفيني �إعالميني .وا�ستنكر التقرير حاالت القتل التي قام بها رجال ال�رشطة واجلي�ش
بحق بع�ض املواطنني دون �أي �سبب �أو جرمية حقيقية ت�ستدعي قيامهم بذلك .وك�شف
“التقرير” عن مدى ما متت ممار�سته �ض ّد املقاطعني للعملية االنتخابية من انتهاكات
ج�سيمة حلقوق الإن�سان امل�رصي ،وعمليات طم�س احلقائق ،وتكميم الأفواه ،وكبت
احلريات ،التي متار�سها ال�سلطات �ض ّد ال�شعب امل�رصي ،وخ�صو�صا ً ال�شباب الذي
رف�ض امل�شاركة يف العملية االنتخابية ،لعلمه امل�سبق ب�أن نتائجها حم�سومة ل�صالح
ال�سي�سي .و�أكد تقرير املر�صد امل�رصي �أن ما ت�شهده م�رص ميثل طعنة يف م�سار التحول
الدميوقراطي ،وحماولة للق�ضاء التام على مبادئ ثورة يناير والتي تتمثل يف احلرية
والدميوقراطية والعدالة االجتماعية.110

 109بي بي �سي ،2014/5/29 ،انظر:
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موقع االئتالف العاملي للحريات واحلقوق ،2014/5/30 ،انظر:
http://icfr.info/old/ar/article.php?id=581
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جدول رقم ( :)12ن�سبة امل�شاركة يف انتخابات 2014

111

عدد الناخبني
امل�سجلني

�إجمايل عدد
الأ�صوات

الأ�صوات
ال�صحيحة

الأ�صوات
الباطلة

ن�سبة امل�شاركة
()%

50,909,306

25,578,223

24,537,615

1,040,608

47.45

جدول رقم ( :)13نتائج اجلولة الثانية

112

املر�شح

احلزب

الأ�صوات

الن�سبة ()%

عبد الفتاح ال�سي�سي

م�ستقل

23,780,104

96.9

حمدين �صباحي

م�ستقل

757,511

3.1

 .3مقارنة بني االنتخابات الرئا�سية  2012و:2014
ذكرت �صحيفة وا�شنطن بو�ست  ،Washington Postيف تقرير لها� ،أن انتخابات
 2014تبتعد جذريا ً عن �أول �سباق انتخابي دميوقراطي يف �سنة  ،1132012وفيما
يلي ن�سلط ال�ضوء على �أبرز الفروق بني انتخابات الرئا�سة امل�رصية �سنة 2012
وانتخابات :1142014
• عدد امل�شاركني وتنوعهم وخلفياتهم وبراجمهم ،واحلريات املتاحة لهم وللناخبني على
تغي �رشوط الرت�شح التي م ّكنت � 13شخ�صية من
ح ّد �سواء .وعلى الرغم من عدم ّ
خو�ض انتخابات  ،2012فقائمة مر�شحي � 2014ضمت ا�سمني فقط.
• قاطعت قوى و�أحزاب �سيا�سية انتخابات  ،2014منها :حركة �شباب � 6أبريل ،وحزب
م�رص القوية ،والتحالف الوطني لدعم ال�رشعية ورف�ض االنقالب ب�أحزابه وائتالفاته
وم�ؤيديه ،وهي الفئات التي كان لها ح�ضور قوي يف انتخابات  2012مبر�شحني
وناخبني.
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املوقع الر�سمي لالنتخابات الرئا�سية  – 2012م�رص ،انظرhttp://pres2012.elections.eg :
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املرجع نف�سه.
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_The Washington Post newspaper, 30/4/2014, https://www.washingtonpost.com/world/middle
east/meet-hamdeen-sabbahi-egypts-underdog-presidential-candidate/2014/04/29/839d3d8a08c2-4242-a55d-8c764f4296bf_story.html
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• حظي ال�سي�سي بدعم قوي من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي انتمى �إليها لفرتة طويلة ودعم
م�ؤ�س�سات الدولة� ،أما مر�سي فلم تدعمه � ّأي م�ؤ�س�سة ر�سمية يف  ،2012بل �أ�سهم
بع�ضها يف �إ�سقاطه.
• ال�سي�سي مدعوم �أي�ضا ً من قبل �إعالميني كرث احتفلوا برت�شحه لالنتخابات ور ّوجوا
حلملته ،وهم ذاتهم �شنّوا خالل انتخابات  2012حملة ت�شويه �ض ّد مر�سي ا�ستمرت
حتى عزله.
• رفعت اللجنة القانونية برئا�سة اجلمهورية ال�سقف املايل لدعاية انتخابات � 2014إىل
ع�رشين مليون جنيه (نحو  2.85مليون دوالر) يف اجلولة الأوىل وخم�سة ماليني
(نحو  0.7121مليون دوالر) 115يف الإعادة ،بينما كان ال�سقف املايل يف انتخابات 2012
ع�رشة ماليني (نحو  1.65مليون دوالر) ومليونني (نحو  0.325مليون دوالر)،116
على التوايل.
• عقدت انتخابات  2014يف مناخ �أمني وحقوقي يت�سم باال�ضطراب ،عك�س �أجواء احلرية
واال�ستقرار الن�سبي يف انتخابات .2012
• مل ين ّظم ال�سي�سي �إال م�ؤمترا ً انتخابيا ً واحداً ،التقى فيه عرب كامريات فيديو و�شا�شات
عر�ض مبواطني �أ�سيوط ،بينما �شارك مر�سي يف عدد كبري من امل�ؤمترات خالل حملته
االنتخابية يف  ،2012ونزل �إىل ال�شارع بني املواطنني.
• تخوف مراقبون من “تكرار الأ�صوات” يف انتخابات  ،2014لأن م�رصيي اخلارج
�أتيح لهم الت�صويت ببطاقة الرقم القومي �أو جواز ال�سفر ،دون احلاجة لت�سجيل
م�سبق لبياناتهم وحمل �إقامتهم يف اخلارج ،وهو ما �أ�رصت وزارة العدل على رف�ضه يف
انتخابات .2012
• اللجنة العليا النتخابات  2014حظرت الإدالء ب� ّأي بيانات و�إح�صاءات تتعلق بالعملية
االنتخابية� ،أو �إعالن النتائج قبل �إعالنها ب�صفة ر�سمية .ومتيزت انتخابات 2012
ب�إمكانية �إعالن املراقبني واللجان الفرعية نتيجة كل جلنة على حدة ،ومراقبة �أدق
للعملية االنتخابية.
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خال�صة:
تعددت املكا�سب والنجاحات التي واكبت ثورة  25يناير ،حيث �أثبت ال�شعب امل�رصي
رغبته يف اتخاذ خطوات حقيقية وجادة نحو التحول الدميوقراطي ،بد�أها بالت�صويت
على د�ستور� ،سطر مرحلة جديدة يف تاريخ م�رص.
كما دخلت م�رص مرحلة جديدة من العمل ال�سيا�سي ،التي �أتاحت م�ساحة وا�سعة من
احلرية واملمار�سة الدميوقراطية احلقيقية للأحزاب للتعبري عن نف�سها بحرية كاملة،
�أبرز نتائجها جاءت يف االنتخابات الت�رشيعية  ،2012–2011لتعك�س درجة التحول
املجتمعي والتطور الدميوقراطي الذي متر به ثورة  25يناير .وعك�س امل�شهد االنتخابي
�إقباالً غري م�سبوق على الت�صويت ،ومب�شاركة امل�رصيني يف اخلارج ،وامتاز امل�شهد
بطابعه ال�سلمي ،وب�سيادة القانون ،وحظي ب�إ�شادة دولية ،ر�سمية و�إعالمية وحقوقية.
لتتوج تلك املرحلة بانتخاب �أول رئي�س مدين مل�رص ،بنزاهة و�شفافية وحرية ،ب�شهادة
الكثري من امل�ؤ�س�سات احلقوقية واملدنية.
ومب�شهد خمتلف متاما ً عما �سبق ،جاء اال�ستفتاء على الد�ستور بعد عزل الرئي�س
مر�سي ،كما ت�أخرت االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية ،و ّ
مت ت�أجيلها لأكرث من مرة.
ودفعت الأجواء املتحيزة ،التي �سبقت العملية االنتخابية يف م�رص ،بع�ض الهيئات الدولية
�إىل عدم احل�ضور ملراقبة االنتخابات .فقد جاءت االنتخابات يف ظ ّل غياب �أغلب الوجوه
احلزبيّة وال�سيا�سيّة املعهودة منذ ثورة يناير ،والتي بد�أت تختفي تدريجيّا ً من ال�ساحة
االنتخابي بع�ض الرموز املوالية
ال�سيا�سيّة بعد عزل الرئي�س مر�سي .و�سيطر على امل�شهد
ّ
لل�سلطة ،والبع�ض الآخر من �أ�صحاب النفوذ املايل املوالني لنظام مبارك ،بينما �شاركت
ّ
املر�شحني ،ب�سبب قانون تنظيم االنتخابات
بع�ض الأحزاب على ا�ستحياء بالدفع بعدد من
واملر�شحني ال�سيا�سيّني يف التمثيل يف الربملان .كما بدا عزوف
الذي قلّ�ص فر�ص الأحزاب
ّ
امل�رصيني عن امل�شاركة يف الت�صويت وا�ضحاً ،فقد بدت املقرات االنتخابية خاوية ،لذا
قررت جلنة انتخابات الرئا�سة ،مثالً ،م ّد �أيام الت�صويت ليوم واحد .كما جاءت نتائج
االنتخابات كنتائج االنتخابات التي �سبقت ثورة  25يناير ،مع فارق بالأ�سماء وبالزمان.
“لقد غاب الناخب امل�رصي عن الت�صويت يف االنتخابات التي ّ
مت �إجراءها بعد عزل
مر�سي ،يف حني ح�رضت الدولة بق ّوة” ،هي عبارة تخت�رص امل�شهد االنتخابي يف م�رص.
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ف�إحجام امل�رصيني عن الت�صويت له م�ؤ�رشاته ،خ�صو�صا ً بعد �أن ر�أى امل�رصيون يف
العملية االنتخابية �أقل من طموحاتهم ،و�آمالهم التي عقدوها على ثورة  25يناير ،و�أقل
من الت�ضحيات التي ق ّدموها لإجناحها ،كما �أنه مل يعد هناك �ضمانات يف حال فوز مر�شح
من خارج منظومة الدولة العميقة� ،أال يتم االنقالب عليه كما ّ
مت من قبل.
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