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املقدمة

املقدمة

واملعا�رش،  احلديث  م�رش  تاريخ  يف  املفا�سل  اأبرز  اأحد   2011 يناير   25 ثورة  مثَّلت 

وال�سلوك  اجلارف  ال�سعبي  وااللتفاف  الوطنية  الوحدة  يف  متميزاً  منوذجاً  وقدمت 

يف  اجلي�ص  م�سارعة  اأن  غري  ونظامه.  مبارك  الرئي�ص  اإ�سقاط  يف  ال�سلمي  احل�ساري 

ال�سيطرة على االأو�ساع، ورغبة قوى الثورة يف التغيري باأقل اخل�سائر؛ جعلها ثورة غري 

مكتملة االأركان. فظلت املوؤ�س�سات “العميقة” الع�سكرية واالأمنية والق�سائية واالإدارية 

من  الثورة  تتمكن  ومل  واأهدافها.  للثورة  واإف�سال  تعطيل  حالة  وت�سّكل  عملها  متار�ص 

ت�سكيل اأجهزة حتميها وال من بناء عدالة انتقالية تقطع الطريق على عودة النظام ال�سابق 

ل االإعالم املنفلت املناه�ص للثورة اأداة بيد رجال االأعمال لت�سويه الثورة  ورموزه، كما �سكَّ

ورموزها، ولبناء حالة من اال�ستقطاب واالحتقان الداخلي والتهيئة ملوجة م�سادة، متَّ 

تتويجها بانقالب ع�سكري قاده وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي.

وفوراً، وجدنا تلك االأجهزة املت�سيِّبة امل�ساك�سة اأيام مر�سي ت�سبح اأدوات طيِّعة بيد 

االإخوان،  وخ�سو�ساً  االإ�سالميني  �سّد  �سوداء  ت�سويه  حمالت  وتطلق  االنقالب،  قادة 

وبتعاون ومتويل من قوى اإقليمية خليجية. وبينما كان الق�ساء يطلق �رشاح معظم رموز 

الف�ساد واال�ستبداد يف عهد مبارك، فقد كان يحكم باأحكام خيالية وقا�سية على قيادات 

مر�سي  حكم  عار�ست  التي  القوى  ف�ّسلت  االإخوان.  من  وخ�سو�ساً  ورموزها  الثورة 

واالإخوان الركوب على موجة االنقالب الع�سكري والقدوم على ظهر الدبابات، ومل تنتظر 

�سناديق  عب  للحكم  يقودها  �سفاف  انتخابي  ا�ستحقاق  يف  للدخول  اأ�سهر  ب�سعة  ولو 

انتخابات حرة  االإخوان وحلفاوؤهم يف خم�سة  فاز  اأن  بعد  االقرتاع وهو ما كان متاحاً؛ 

نزيهة، دون اأن ي�ستخدموا اأياً من اأ�ساليب القمع والتزوير. وبالتايل جرت اال�ستحقاقات 

االنتخابية التالية يف بيئة قمع ومطاردة وت�سويه و�سيطنة للتيار االإ�سالمي االأكرث �سعبية 

يف م�رش. ثم مل ترتدد قيادة االنقالب الع�سكرية يف التهمي�ص اأو يف التخل�ص التدريجي من 

احللفاء الذين مّت ا�ستقطابهم وا�ستعمالهم كغطاء لالنقالب.

بعد ثالث �سنوات من االنقالب على امل�سار الديوقراطي يف م�رش، ما زالت االأزمة 

�سّد  ت�ستخدم  واالإعالمية  الق�سائية  املوؤ�س�سات  زالت  وما  قائمة،  واالأمنية  ال�سيا�سية 

االحتقان  زال  وما  تفاقماً...،  تزداد  االقت�سادية  االأزمة  زالت  وما  االنقالب،  خ�سوم 
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بّد  العملية مبراته. ولذلك، كان ال  الناحية  َفَقَد االنقالب من  الداخلي قائماً...، وبالتايل 

من مراجعة مل�سار التجربة يف م�رش خ�سو�ساً منذ ثورة 25 يناير وحتى االآن. اإن تعايف 

الو�سع يف م�رش ونه�ستها هو نهو�ص لالأمة العربية واالإ�سالمية.

يحاول هذا الكتاب تقدمي تقييم علمي ومنهجي ملرحلتي مر�سي وال�سي�سي، وبالرغم 

يف  ن�ستطيع  ما  كل  بذل  على  حر�سنا  فقد  املعلومات،  توفري  و�سعوبة  املدة،  ِق�رَش  من 

الو�سول اإىل املعلومات ال�سحيحة وتوفري درا�سة مبنية على معطيات �سليمة، بعيداً عن 

ه، الذي يحفل به واقعنا هذه االأيام. ال�سو�ساء واالإعالم والتحري�ص املوجَّ

نهاية  وحتى  يناير   25 ثورة  منذ  االأو�ساع  تطور  ي�رشح  بتمهيد  يبداأ  الكتاب،  وهذا 

2015، ثم بف�سل حول االنتخابات والتغيريات الد�ستورية من اإعداد ربيع الدّنان، يليه 

حول  واآخر  االقت�سادي،  االأداء  عن  وف�سل  ال�سيا�سية،  والقوى  االأحزاب  حول  ف�سل 

االإعالمي،  االأداء  عن  وف�سل  القا�سم،  با�سم  اإعداد  من  وهي  والق�سائي  االأمني  االأداء 

ويختم بف�سل ال�سيا�سة اخلارجية وهما من اإعداد ربيع الدّنان.

لقد كان هذا الكتاب نتيجة جهد مكثف وتعاون مثمر مميز بني االأخوين املُعدَّين وبني 

حمرر الكتاب، حيث ا�ستغرق نحو عام من العمل املتوا�سل. وقد �سدر هذا الكتاب اأ�سالً 

يف �ستة كتيبات، وها هو يتم جمعه يف جملَّد واحد.

وال بّد يف النهاية من �سكر كل من اأ�سهم يف توفري املادة العلمية لهذا الكتاب وخ�سو�ساً 

االأ�ستاذ �سامر ح�سني، وال�سكر مو�سول لفريق م�ساعدي التحرير وخ�سو�ساً االأ�ستاذة 

اإيان برغوت. 

واهلل املوفق،

واحلمد هلل رّب العاملني

املحرر

حم�سن حممد �سالح



الف�صل الأول

تطورات الأحداث يف م�صر بعد ثورة 

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

2011 حتى نهاية 2015

اأوًل: ثورة 25 يناير 2011:

“ثورة  انطالق  ُبعيد  تون�ص  به  مرت  الذي  االن�سيابي  الدارماتيكي  التحول  خلّف 

2011/1/14، التي انتهت بفرار الرئي�ص التون�سي زين العابدين بن علي،  اليا�سمني” يف 

ال�سيا�سي  امل�سار  اإىل  باللجوء  هناك  واالأحزاب  القوى  لدى  اإجماع  �سبه  من  تبعها  وما 

الديوقراطي كو�سيلة وحيدة لالنطالق باملرحلة االنتقالية املقبلة، انطباعاً لدى املواطن 

العربي واملتابع اأن م�رش التي انتقلت اإليها عدوى “الربيع العربي” �سائرة بامل�سار ذاته؛ 

بحكم الطبائع االجتماعية ال�سيا�سية املت�سابهة لدى ال�سعوب العربية، اإ�سافة اإىل التقارب 

املكاين والزماين.

اإال اأن ما جرى من اأحداث وتطورات مت�سارعة يف االإقليم امل�رشي، اأجب املتابع على 

االإجابات  يجد  علّه  جوانبه،  بكل  امل�رشي  للم�سهد  وتركيب  تفكيك  عملية  يف  ال�رشوع 

اليوم  بات  ثورياً  باالأم�ص  كان  فمن  عقب؛  على  راأ�ساً  امل�سهد  انقالب  اأ�سباب  حول 

وطنياً اليوم  بات  العباد  واأف�سد  البالد  نهب  مارقاً  �سارقاً  اإليه  ينظر  كان  ومن   اإرهابياً، 

مرحباً به.

ال �سّك اأن عملية قراءة امل�سهد وحتليل االأحداث عملية �سعبة، لذلك من املفيد اأن تبداأ 

هذه القراءة منذ  تاريخ تنحي الرئي�ص حممد ح�سني مبارك عن احلكم، والوقوف على 

اأبرز واأهم االأحداث التي وقعت يف م�رش بعد هذا التاريخ.

امل�رشية  القانونية  ال�سوؤون  وزير  حم�سوب،  حممد  كالم  هنا  النظر  املتابع  يلفت  ما 

2011/2/11 باأنه انقالب  بعهد الرئي�ص املعزول حممد مر�سي، الذي و�سف ما حدث يف 

ع�سكري اأبي�ص قامت به املوؤ�س�سة الع�سكرية على ح�سني مبارك بهدف اإجها�ص ثورة 

25 يناير. وقال حم�سوب اإن املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة —الذي يلك اأدوات الدولة 

�سقوط  حلظة  ا�ستغل  مبارك—  ح�سني  الرئي�ص  من  بتفوي�ص  ال�سلطة  واأخذ  العميقة 
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مبارك و“ذهول” و“�سذاجة” القوى ال�سيا�سية ليفر�ص ا�سرتاتيجيته وروؤيته، فو�سع 

.
1
خريطة طريق م�ستعجلة تعتمد على االنتخابات دون حتقيق مطالب 25 يناير

روؤية متلك  كانت  التي  الوحيدة  هي  امل�سلحة  القوات  اأن  على  حم�سوب   و�سدد 

مبختلف  ال�سيا�سية  القوى  بينما  مبارك،  �سقوط  بعد  ما  مرحلة  الإدارة  طريق  وخريطة 

اإدارة الدولة يف تلك املرحلة، الأنها اأ�سالً مل  توجهاتها مل تكن على دراية وخبة بكيفية 

تكن تتوقع �سقوط مبارك بتلك ال�رشعة ومل ت�سع احتمال �سقوطه. وراأى حم�سوب اأن 

كل القوى ال�سيا�سية ُخدعت ووقعت يف “ورطة ال�سذاجة” ما جعل النظام القائم ي�ستمر، 

واأن الذي �سقط هو فقط الوايل —اأي مبارك— الأن املطلوب كان تغيري الوجه فقط. وقال 

اإن املجل�ص الع�سكري مل ي�سحِّ مببارك وال ب�سبكته واإن اإلقاء القب�ص على بع�ص الرموز 

.
2
كان اإجراء وقتياً لتفريغ حالة الغ�سب ال�سعبي

الغ�سب  “يوم  اأن حتّول  2011/1/25 بعد  انطلقت يف  وكانت احتجاجات م�رشية قد 

اإىل  االإنرتنت  �سبكة  على  حزبيني  غري  معار�سون  وجهها  دعوة  جمّرد  من  امل�رشي”، 

�سوارع  اإىل  املاليني  خرج  حيث  طويلة،  �سنوات  منذ  م�رش  تعرفها  مل  احتجاج  حركة 

القاهرة وكبى املدن يف تظاهرات للمطالبة باالإطاحة بالرئي�ص ح�سني مبارك، يف وقت بدا 

اأن االحتجاجات مفتوحة على احتماالت الت�سعيد، بعدما اأ�رش املتظاهرون على البقاء يف 

ال�سارع، متحدين دعوة ال�سلطات امل�رشية اإىل اإنهاء حتركهم. وكانت اأ�سخم التظاهرات 

ُقدِّر عدد امل�ساركني مبا بني  يف ذلك اليوم يف القاهرة، وحتديداً يف ميدان التحرير، حيث 

“ارحل ارحل يا مبارك”،  األفاً. وردد املتظاهرون �سعارات موحدة من بينها   50 اإىل   40

“ي�سقط  �سعارات  اجلدران  على  اآخرون  كتب  فيما  اإن�سانية”،  كرامة  حرية،  و“عي�ص، 

.
ح�سني مبارك”3

يف  املعار�سة  جماعات  واأقوى  اأن�سط  كانت  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  اأن  من  بالرغم 

2010، مل تتخذ قراراً مركزياً  اأفرادها يف �سنة  م�رش، واعتقل اأكرث من خم�سة اآالف من 

قناة اجلزيرة الف�سائية، “برنامج �ساهد على الع�رش،” موقع اجلزيرة.نت، 2014/1/26، انظر:  
1

http://bit.ly/236GX6z

املرجع نف�سه.  
2

�سحيفة ال�شفري، بريوت، 2011/1/26.  
3
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بامل�ساركة يف مظاهرات 25 يناير، غري اأنها مل متانع من م�ساركة اأفرادها يف املظاهرات، 

اأنها ح�رشت بقوة يف  اإذ مل تكن عالمات الثورة وا�سحة، غري  وتركت االأمر لتقديرهم، 

جناح  يف  رئي�سياً  �سبباً  وكانت  الفعالة،  بامل�ساركة  مركزياً  قراراً  واتخذت  التالية،  االأيام 

حتى  اأيديولوجياً،  اإ�سالمياً  طابعاً  الثورة  تعطي  واأال  قوتها،  تظهر  اأال  وتعمدت  الثورة. 

“االإخوان  كتابه  يف  �سماخ،  عامر  الكاتب  ذكر  وقد  اجلماهري.  من  قدر  اأكب  حت�سيد  يتم 

امل�سلمون وثورة 25 يناير”، العديد من املعلومات التي توؤكد اأن االإخوان امل�سلمني كانوا 

عامل  كان  الثوار  اأو�ساط  يف  وجودهم  واأن  الثورة،  خالل  امل�رشي  ال�سعب  طليعة  يف 

طماأنة لل�سعب امل�رشي باأكمله. وقدم جمموعة من ال�سهادات التي اأكدت دور االإخوان يف 

الثورة، ومن بينها �سهادة لل�سيا�سي والنا�سط املعروف حممد اأبو الغار، واأ�ستاذة العلوم 

العوا، وال�ساعر عبد الرحمن  القاهرة نادية م�سطفى، وحممد �سليم  ال�سيا�سية بجامعة 

يف  فا�سلة  كانت  التي  الزمنية  والنقاط  املواقف  بع�ص  الكاتب  واختار  وغريهم.  يو�سف 

جناح جتربة الثورة يف م�رش، ومن بينها يومان فا�سالن يف تاريخها، وهما يوم جمعة 

.
الغ�سب 2011/1/28، ويوم موقعة اجلمل اأو االأربعاء االأ�سود يف 42011/2/2

م�ستوى  على  االإدارية  املكاتب  الأع�ساء  امل�رشي  الدولة  اأمن  ا�ستدعاء  من  وبالرغم 

االإخوان  نحن  “اإننا  االإدارية  املكاتب  اأع�ساء  من  الرد  كان  فقد  وتهديدهم،  املحافظات، 

جزء ال يتجزاأ من ن�سيج هذا الوطن و�سن�سارك بقوة مع اأبنائنا يف املظاهرات”. كما اأعلن 

العريان  الر�سمي با�سمها ع�سام  البلتاجي واملتحدث  القيادي يف اجلماعة حممد  كل من 

م�ساركة االإخوان يف مظاهرات 25 يناير. مع االإ�سارة اإىل اأن ال�سحف امل�رشية ال�سادرة 

يف 2011/1/26 اأ�سارت اإىل م�ساركة االإخوان الفاعلة يف تظاهرات 25 يناير. ومّت الرد على 

م�ساركة االإخوان باعتقال ن�سف مكتب االإر�ساد و34 من قيادات االإخوان يف 2011/1/27، 

منهم حممد مر�سي، وحممود عزت، وع�سام العريان... ومل يخرجوا اإال يف 2011/1/31 

.
5
بعد حادثة فتح ال�سجون وخروج البلطجية واملجرمني

كما �سهد العديد ممن �ساركوا يف ثورة 25 يناير اأن من ت�سدى للبلطجية يوم موقعة 

اجلمل هم �سباب االإخوان، و�سهدوا باأنه لوال اهلل ثّم االإخوان لتّم اإجها�ص هذه الثورة، 

http://bit.ly/1ttEO8Y :اجلزيرة.نت، 2013/3/15، انظر  
4

http://gateold.ahram.org.eg/User/Topicsm/3823.aspx :موقع بوابة االأهرام، 2011/8/3، انظر  
5
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وكان ثبات �سباب االإخوان ودفاعهم امل�ستميت مع اأع�ساء روابط االألرتا�ص عن املعت�سمني 

للجماعة خالل  التي حت�سب  املواقف  اأبرز  التحرير، خالل موقعة اجلمل، من  يف ميدان 

االأعمال امل�رشي جنيب  اأ�سدقائهم. فقد حتدث رجل  الثورة، ب�سهادة معار�سيهم قبل 

�ساوير�ص للتلفزيون الر�سمي ب�سكل �رشيح اأن االإخوان هم من قاموا بحماية ال�سباب 

املتظاهرين يف موقعة اجلمل. وح�سب موؤ�س�ص حركة 6 اأبريل اأحمد ماهر، فقد كان �سباب 

االإخوان امل�سلمني يف ال�سفوف االأوىل للدفاع عن امليدان وقت هجوم البلطجية، و“مهما 

يكن من اختالف معهم، فال ي�ستطيع اأحد اإنكار اأو جتاهل كونهم ف�سيالً �ساهم يف الثورة، 

الرئي�سي  االإخوان  لدور  �سهد  كما  مبارك”.  رحيل  حتى  يوماً،   18 الـ  يف  دور  له  وكان 

واحلا�سم يف جناح الثورة، ب�سكل عام، وللت�سدي لهجوم البطلجية يوم موقعة اجلمل، 

ب�سكل خا�ص، كل من بالل ف�سل، وعالء االأ�سواين، وم�سطفى الفقي، وال�سيخ ال�سلفي 

. ...
6
اأحمد النقيب، وم�سطفى بكري واأحمد �سفيق

ونتيجة لت�ساعد االحتجاجات، طلب مبارك يف 2011/1/28 من احلكومة التي يراأ�سها 

نائباً  �سليمان  عمر  اللواء  العامة  املخابرات  مدير  وعنّي  با�ستقالتها،  التقدم  نظيف  اأحمد 

احلكومة  بت�سكيل  �سفيق  اأحمد  الفريق  املدين  الطريان  وزير  وكلّف   ،2011/1/29 يف  له 

وكلّف  املعار�سة،  مع  حوار  ببدء  �سفيق  الفريق  مبارك  كلّف   2011/1/31 ويف  اجلديدة، 

املثارة  الق�سايا  كل  حّل  ب�ساأن  ال�سيا�سية  القوى  جميع  مع  ات�ساالت  باإجراء  �سليمان 

لتوقف  تكن  مل  التعديالت  تلك  اأن  غري  والت�رشيعي.  الد�ستوري  باالإ�سالح  املت�سلة 

حتركات الثوار حيث احت�سد يف 2011/2/1 اأكرث من مليون �سخ�ص يف ميدان التحرير يف 

ليعلن  مبارك،  برحيل  للمطالبة  مليونية  ملظاهرة  ال�سيا�سية  القوى  لدعوة  تلبية  القاهرة 

اال�ستقالة من  باأنه يود  اأنه لن يرت�سح لوالية رئا�سية جديدة، كما �رشح  بعدها مبارك 

.
7
من�سبه، لكنه يخ�سى اإن فعل ذلك اأن تغرق البالد يف فو�سى

http://bit.ly/1rncR0J :املرجع نف�سه؛ واجلزيرة.نت، 2015/1/25، انظر  
6

https://www.youtube.com/watch?v=RJ-iPgRJ6u4 :للمزيد انظر

https://www.youtube.com/watch?v=QzcKV8WZ58M

https://www.youtube.com/watch?v=mc6K43VVcAA

http://bit.ly/1WMjnff :ثورة 25 يناير.. حمطات واأحداث، اجلزيرة.نت، 2014/1/25، انظر  
7
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ثانيًا: م�صر حتت �صيطرة املجل�س الع�صكري:

يف تطور جديد، انعقد املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة امل�رشية يف 2011/2/10 بغياب 

مبارك، واأعلن البيان رقم واحد، وقرر االنعقاد ب�سكل دائم ملتابعة االأو�ساع يف م�رش. 

كما اأعلن مبارك اأنه قام بتفوي�ص �سلطاته لنائبه عمر �سليمان وفق ما يحدده الد�ستور، 

76، و77، و88، و93،  وطلب من جمل�ص ال�سعب تعديل خم�سة مواد من الد�ستور، هي 

قانون  اإلغاء  اأمام  الباب  يفتح  مبا   ،179 هي  �ساد�سة  مادة  الإلغاء  بطلب  وتقدم  و198، 

الإجراء  الظروف  بتهيئة  اأي�ساً  مبارك  وتعهد  البالد.  اإىل  الهدوء  عودة  فور  الطوارئ 

دماء  اأن  موؤكداً  املظاهرات،  �سحايا  اأهايل  من  مبارك  واعتذر  نزيهة.  رئا�سية  انتخابات 

ال�سحايا لن ت�سيع هدراً، و�سيحا�سب امل�سوؤولني عن العنف، واأعلن اأنه ال يقبل اإمالءات 

.
8
من اخلارج

عن  وتخليه  ال�سلطة،...  عن  مبارك  تنحي  عن  �سليمان  عمر  اأعلن   2011/2/11 ويف 

�سوؤون  باإدارة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  وتكليفه  اجلمهورية،  رئي�ص  من�سب 

، ليخرج املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة بعد ذلك معلناً بيانه رقم 2، واعداً باإنهاء 
9
البالد

حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف احلالية و�سمان اإجراء انتخابات رئا�سية حرة، وبيانه 

اأنه لي�ص بديالً عن ال�رشعية التي يرت�سيها ال�سعب امل�رشي،  3، الذي اأكد فيه على  رقم 

. واأ�سدر البيان رقم 4 يف 2011/2/12 معلناً فيه التزامه بكافة 
10

الذي اأطاح بنظام مبارك

املعاهدات التي وقعتها م�رش، كما كلف احلكومة امل�رشية بت�سيري االأعمال حتى ت�سكيل 

.
11

حكومة اأخرى

اأنه  2011/2/13 اأ�سدر املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة بيانه اخلام�ص، اأعلن فيه  ويف 

اإنهاء انتخابات البملان  اأو حتى يتم  اأ�سهر،  �سيتوىل حكم البالد ب�سفة موؤقتة ملدة �ستة 

وحّل  بالد�ستور،  العمل  تعطيل  اأعلن  كما  اجلمهورية.  رئا�سة  وانتخابات  مبجل�سيه، 

جمل�سي ال�سعب وال�سورى، وت�سكيل جلنة لتعديل بع�ص مواد الد�ستور وحتديد �رشوط 

اال�ستفتاء عليها من ال�سعب. واأعلن املجل�ص اأن رئي�سه �سيتوىل متثيله اأمام كافة اجلهات 

�سحيفة الأهرام، القاهرة، 2011/2/11.  
8

الأهرام، 2011/2/12.  
9

�سحيفة احلياة، لندن، 2011/2/12.   
10

�سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2011/2/13.  
11
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يف الداخل واخلارج، واأكد على اأن للمجل�ص احلق يف اإ�سدار مرا�سيم بقوانني خالل الفرتة 

.
12

االنتقالية التي يتوىل فيها حكم البالد

ويكمن القول اإن ما �سهدته م�رش يف االأيام االأخرية من الثورة كان ا�ستالماً مدرو�ساً 

للحكم من قبل املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة.

حبيب  الداخلية  وزير  مثل  مبارك  عهد  من  رموز  اعتقال  اإىل  يناير   25 ثورة  واأّدت 

االإعالم  ال�سياحة زهري جرانة، ووزير  املغربي، ووزير  اأحمد  االإ�سكان  العاديل، ووزير 

اأن�ص الفقي، ورئي�ص الوزراء اأحمد نظيف، ورئي�ص جمل�ص ال�سعب املحلول، اأحمد فتحي 

البرتول والرثوة  اأحمد عز، ووزير  ال�سابق للتنظيم يف احلزب الوطني  �رشور، واالأمني 

يف  حممود  املجيد  عبد  امل�رشي  العام  النائب  واأ�سدر  فهمي.  �سامح  االأ�سبق،  املعدنية 

2011/2/28 قراراً بالتحفظ على اأموال وجميع املمتلكات املنقولة، والعقارية، والنقدية، 

اململوكة  وغريها،  وال�رشكات  البنوك  يف  املالية  االأوراق  وخمتلف  وال�سندات،  واالأ�سهم، 

للرئي�ص ال�سابق ح�سني مبارك، وزوجته �سوزان ثابت، وجنليه عالء وجمال وزوجتيهما 

ويف  البالد.  مغادرة  من  واأ�رشته  مبارك  منع  العام  النائب  قرر  كما  الق�رّش.  واأوالدهما 

. كما قرر املجل�ص الع�سكري 
13

2011/3/8 اأيدت حمكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام

يف 2011/4/6 ت�سكيل جلنة للتحقيق يف ثروة مبارك يف اإطار حتقيق �سامل حول الف�ساد.

كما قدمت حكومة اأحمد �سفيق يف 2011/2/24 اعتذاراً لل�سعب امل�رشي عن االأخطاء 

املرتاكمة التي مّت ارتكابها يف حقه طوال ال�سنوات املا�سية. غري اأن املجل�ص االأعلى للقوات 

قبول  واأعلن   ،2011/3/3 يف  يناير   25 ثورة  من  الرئي�سي  للمطلب  ا�ستجاب  امل�سلحة 

.
14

ا�ستقالة �سفيق، وتكليف ع�سام �رشف بت�سكيل احلكومة اجلديدة

ويف 2011/2/27 اأعلنت جلنة التعديالت الد�ستورية امل�رشية ا�ستكمالها اجلزء الثاين 

واالأخري من مهامها، املنوطة بها من جانب املجل�ص الع�سكري احلاكم، واملتمثلة يف اإجراء 

اأربعة قوانني تتعلق باالنتخابات الرئا�سية والبملانية، كي تكون موائمة  تعديالت على 

للتعديالت الد�ستورية، ويجري ا�ستفتاء �سعبي عليها قبل نهاية �سهر اآذار/ مار�ص. وقد 

الأهرام، 2011/2/14.  
12

الأهرام، 2011/3/1؛ و�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2011/3/8.  
13

�سحيفة امل�رشي اليوم، القاهرة، 2011/3/4، انظر:  
14

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=289535
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اأثارت هذه التعديالت الد�ستورية املقرتحة جدالً يف ال�سارع امل�رشي. وك�سف امل�ست�سار 

طارق الب�رشي رئي�ص جلنة التعديالت الد�ستورية اأنه عقب االنتهاء من انتخاب جمل�سي 

ال�سعب وال�سورى، �ستقوم جلنة تاأ�سي�سية باإعداد د�ستور جديد للبالد خالل فرتة �ستة 

.
15

اأ�سهر، على اأن يطرح لال�ستفتاء خالل 15 يوماً عقب االنتهاء من اإعداده

على  اال�ستفتاء  عملية  اإجراء   2011/3/4 يف  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  وقرر 

على �ستكون  املقرتحة  والتعديالت   .2011/3/19 يف  للد�ستور  املقرتحة   التعديالت 

املواد 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148 من الد�ستور، بجانب اإلغاء املادة 179، 

واإ�سافة فقرة اأخرية للمادة 189، ومادتني جديدتني برقمي 189 مكرراً، و189 مكرر )1( 

التاريخ املحدد، واأظهرت  التعديالت املقرتحة يف  . وجرى اال�ستفتاء على 
16

الد�ستور اإىل 

14,192,577 م�رشياً، يف  “نعم”، وبلغ عددهم  قالوا  امل�رشيني  77.3% من  اأن  النتائج 

مقابل 22.7% قالوا “ال”، وبلغ عددهم 4,174,187 م�رشياً؛ حيث �سارك يف اال�ستفتاء 

.
17

اأكرث من 18.5 مليون م�رشي، من اأ�سل 45 مليوناً ممن يحق لهم الت�سويت

على  تعديالً   15 اإجراء  2011/3/28 عن  امل�سلحة يف  للقوات  االأعلى  املجل�ص  اأعلن  كما 

وت�سمنت  اإليه،  االن�سمام  و�رشوط  احلزب  اإن�ساء  باإجراءات  تتعلق  االأحزاب  قانون 

الن�ص على اأن يكون اإن�ساء احلزب مبجرد االإخطار واإلغاء الدعم احلكومي، وحظر اإن�ساء 

. كما قررت املحكمة االإدارية العليا يف 
18

اأّي حزب على اأ�سا�ص ديني اأو طبقي اأو جغرايف

م�رش يف 2011/4/16 حّل احلزب الوطني الديوقراطي، الذي كان حاكماً يف عهد مبارك، 

وت�سفية ممتلكاته واإعادة مقاره اإىل الدولة.

اأن  امل�رشية  الثورة  باأحداث  املعنية  احلقائق  تق�سي  جلنة  اأعلنت   2011/4/19 ويف 

الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك هو املتهم االأول بجرائم قتل املتظاهرين االأبرياء خالل 

 ،
19

الثورة، وك�سفت عن اأن عدد �سهداء الثورة بلغ 846، وعدد امل�سابني 6,500 على االأقل

امل�سابني وعدد  قتيالً،   1,075 نحو  بلغ  ال�سهداء  عدد  اأن  حقوقية  م�سادر  اأعلنت   فيما 

ال�رشق الأو�شط، 2011/2/28.  
15

ال�رشق الأو�شط، 2011/3/5.   
16

ال�رشق الأو�شط، 2011/3/21.  
17

�سحيفة اخلليج، ال�سارقة، 2011/3/29.  
18

ال�رشق الأو�شط، 2011/4/20.   
19
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. وذكرت جلنة تق�سي احلقائق اأن وزير الداخلية االأ�سبق حبيب 
20

نحو 16,806 جرحى

 العاديل هو من اأ�سدر اأوامره لل�رشطة وقوات االأمن املركزي باإطالق الر�سا�ص احلّي على

املتظاهرين، بعد اأن ح�سل على موافقة مبارك على تلك اخلطوة، واإطالق النار امل�ستمر 

. ويف 2011/5/5 ق�ست حمكمة م�رشية بال�سجن ملدة 12 عاماً على العاديل عن 
21

عدة اأيام

.
22

تهمتي الرتبح وغ�سل االأموال، وتغريه نحو 14 مليون جنيه )نحو 2.4 مليون دوالر(

2011/12/1، حيث كان املجل�ص  العمل حتى  ا�ستمرت حكومة ع�سام �رشف يف  وقد 

. واأدت احلكومة التي �سكلها 
االأعلى للقوات امل�سلحة قد قبل ا�ستقالتها يف 232011/11/21

.
كمال اجلنزوري اليمني الد�ستورية يف 242011/12/7

مرحلتها  بداأت  التي  ال�سعب  جمل�ص  انتخابات  حتى  ذلك  بعد  االأحداث  وتطورت 

علنت النتائج النهائية يف 2012/1/21، 
ُ
االأوىل يف 2011/11/28، وانتهت يف 2012/1/11، واأ

والتي متت بنظام القوائم الن�سبية على ثلثني من املقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث 

اأ�سادت العديد من املنظمات احلقوقية بهذه االنتخابات، والتي مّت و�سفها  املتبقي. وقد 

باأنها حدث تاريخي يف التحول الديوقراطي مل�رش بعد ثورة 25 يناير، واأنها متت بحرية 

م�ستوى  اإىل  ترقى  ال  االنتخابية  العملية  خالل  حدثت  التي  التجاوزات  واأن  و�سفافية، 

االنتهاكات باملقارنة مبا كان يحدث من انتهاكات ج�سيمة فى انتخابات �سابقة. وكانت 

امل�سلمني— االإخوان  اأ�س�سته جماعة  —الذي  والعدالة  نتائجها فوز حزب احلرية   اأبرز 

النور حزب  يليه  املقاعد،  من   %47.2 بن�سبة  مقعداً،   498 اأ�سل  من  مقعداً   235  بـ 

بـ 123 مقعداً، بن�سبة 24%، وحزب الوفد اجلديد بـ 38 مقعداً، وائتالف الكتلة امل�رشية 

. غري اأن املحكمة الد�ستورية 
25ً

بـ 31 مقعداً، وبلغ عدد االأحزاب املمثلة باملجل�ص 15 حزبا

2012/6/14، وت�سلم  العليا امل�رشية ق�ست بعدم د�ستورية انتخابات جمل�ص ال�سعب يف 

https://wikithawra.wordpress.com :موقع ويكي ثورة، انظر  
20

اخلليج، 2011/4/20.   
21

وكالة رويرتز لالأنباء، 2011/5/5، انظر:  
22

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE74407P20110505

http://www.almasryalyoum.com/news/details/130162 :امل�رشي اليوم، 2011/12/1، انظر  
23

الأهرام، 2011/12/7.  
24

الأهرام، 2012/1/22.  
25
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 ،
26

جمل�ص ال�سعب من املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة خطاباً ين�ص على حلّه يف اليوم التايل

قبل اأيام من ت�سلّم الرئي�ص حممد مر�سي ر�سمياً من�سبه رئي�ساً للجمهورية، وهو ما عدته 

 دوائر �سيا�سية موؤيدة ملر�سي خمططاً الإف�سال حكم مر�سي عب اإف�سال موؤ�س�سات الدولة

الد�ستورية.

على  م�رش  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأبدته  الذي  ال�سديد  احلر�ص  من  الرغم  وعلى 

يالحظ  اأنه  غري  االنتخابية،  العملية  جناح  خالل  من  م�رش،  يف  االنتقالية  العملية  اإجناح 

اإذا مل تتوافق فيها  اإليها  التي بدت وكاأنها متعمدة، للجوء  “الثغرات”  العديد من  وجود 

�سبيل  فعلى  العميقة”.  “الدولة  اأو  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  رغبة  مع  االنتخابات  نتائج 

 املثال ال احل�رش، فقد ا�ستخدمت املحكمة الد�ستورية العليا قرار املجل�ص االأعلى للقوات

2011 حلل جمل�ص ال�سعب، حيث ق�ست املحكمة باأن  اأكتوبر  امل�سلحة يف ت�رشين االأول/ 

ال�سعب  جمل�ص  مقاعد  ثلثي  على  بالرت�سح  االأحزاب  الأع�ساء  �سمح  —والذي  القرار 

اخلا�سة بالقائمة والثلث املخ�س�ص للمقاعد الفردية، والذي زعم املجل�ص االأعلى للقوات 

حلق  د�ستورياً  انتهاكاً  ُيعد  االأحزاب—  �سغط  حتت  اتخاذه  مّت  قد  القرار  اأن  امل�سلحة 

بكامله  املجل�ص  تكوين  اأن  اأكدت  فقد  لذلك  ونتيجة  القانون.  اأمام  امل�ساواة  يف  امل�رشيني 

باطل منذ انتخابه، كما ق�ست املحكمة بعدم د�ستورية قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية 

.
27

املعروف با�سم العزل ال�سيا�سي

 ،2012/2/22–1/29 الفرتة  يف  مرحلتني  على  ال�سورى  جمل�ص  انتخابات  واأجريت 

حيث مّت انتخاب 180 مقعداً من مقاعد املجل�ص الـ 264، بينما ُيعنيِّ املقاعد املتبقية الرئي�ص 

بن�سبة  مقاعد،   105 بـ  والعدالة  احلرية  حزب  فوز  نتائجها  اأبرز  وكانت  املقبل،  املنتخب 

58.3%، يليه حزب النور بـ 46 مقعداً، بن�سبة 25%، وحزب الوفد اجلديد بـ 14 مقعداً، 

.
28

وائتالف الكتلة امل�رشية بـ 8 مقاعد

الرئا�سية امل�رشية، والتي  23–2012/5/24 جرت اجلولة االأوىل من االنتخابات  ويف 

االإعادة  جولة  ومتت  ل�ساحله،  املعركة  ح�سم  من   13 الـ  املر�سحني  من  اأّي  ي�ستطع  مل 

والعدالة احلرية  حزب  مر�سح  االأوليني؛  املركزين  على  ح�سال  اللذين  املر�سَحني   بني 

الأهرام، 2012/6/15؛ واليوم ال�شابع، 2012/6/16.  
26

الأهرام، 2012/6/15.  
27

�سحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2012/2/25.  
28
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واأ�سفرت  مبارك.  عهد  يف  للوزراء  رئي�ص  اآخر  �سفيق،  اأحمد  والفريق  مر�سي،  حممد 

االنتخابات عن فوز مر�سي، بعد ح�سوله على 13,230,131 �سوتاً بن�سبة 51.73% من 

.
االأ�سوات، وح�سول �سفيق على 12,347,380 �سوتاً، بن�سبة 29%48.27

ثالثًا: م�صر حتت حكم حممد مر�صي:

2012/6/30، واأعلن يف  ال�سلطة من املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة يف  ت�سلم مر�سي 

املجل�ص لن  فاإن  للقرار  للعمل، ووفقاً  ال�سعب  بعودة جمل�ص  2012/7/8 قراراً جمهورياً 

يكمل دورته القانونية، حيث �ستجري انتخابات مبكرة بعد �ستني يوماً من تاريخ موافقة 

. غري اأن املحكمة الد�ستورية امل�رشية ق�ست بوقف تنفيذ 
30

ال�سعب على الد�ستور اجلديد

.
31

قرار مر�سي بعد يومني

قّدم كمال اجلنزوري ا�ستقالة حكومته يف 2012/6/25، وفقاً للقواعد الد�ستورية، بعد 

يف  اجلديدة  احلكومة  بت�سكيل  قنديل  ه�سام  كلف  الذي   ،
32

مل�رش رئي�ساً  مر�سي  انتخاب 

.
2012/7/24، واأُعلن عن ت�سكيلها يف 332012/8/2

يف 2012/8/13، عنّي الرئي�ص مر�سي امل�ست�سار حممود مكي نائباً لرئي�ص اجلمهورية، 

واأحال امل�سري حممد ح�سني طنطاوي، القائد العام للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع واالإنتاج 

احلربي، والفريق �سامي عنان، رئي�ص االأركان اإىل التقاعد، وعينهما م�ست�سارين للرئي�ص، 

للدفاع،  وزيراً  امل�سلحة  للقوات  عاماً  قائداً  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  عنّي  كما 

. واأكد مر�سى اأن قراراته لي�ست موجهة �سّد 
34

واللواء �سدقي �سبحي لرئا�سة االأركان

.
35

اأ�سخا�ص، اأو اإحراجاً ملوؤ�س�سات

http://elections.masreat.com/19302 :موقع انتخابات م�رش، انظر  
29

الأهرام، 2012/7/9.  
30

رويرتز، 2012/7/11، انظر:  
31

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE86A00020120711?sp=true

ال�رشوق، 2012/6/25.  
32

الأهرام، 2012/7/25 و 2012/8/3.  
33

الأهرام، 2012/8/13.  
34

اليوم ال�شابع، 2012/7/12، انظر:  
35

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=756061&SecID=12
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عب احلكم  اإدارة  يف  اإف�ساله  حماوالت  ومواجهة  الثورة،  حلماية  منه  حماولة   ويف 

وانتقاد  �سّده،  عنيف  اإعالمي  هجوم  و�سّن  ال�سارع،  يف  متعمدة  ا�سطرابات  اإحداث 

اإعالناً   2012/11/22 يف  مر�سي  الرئي�ص  اأ�سدر  اخلارجية؛  وزياراته  الرئا�سية  قراراته 

د�ستورياً جديداً يق�سي باإعادة حماكمة رموز نظام مبارك، وعزل النائب العام حممود 

اأي  اتخاذ  حّق  نف�سه  منح  كما  للد�ستور،  التاأ�سي�سية  اجلمعية  فيه  وح�ّسن  املجيد،  عبد 

 اإجراءات وتدابري جتاه اأي خطر يهدد ثورة 25 يناير، اأو حياة االأمة، اأو الوحدة الوطنية،

من  عنه  ي�سدر  ما  واأن  دورها،  اأداء  عن  الدولة  موؤ�س�سات  يعوق  اأو  الوطن،  �سالمة  اأو 

قرارات غري قابل للطعن. ومبوجب االإعالن اجلديد تكون قرارات رئي�ص اجلمهورية منذ 

“نهائية ونافذة بذاتها، غري  توليه ال�سلطة، وحتى نفاذ الد�ستور وانتخاب برملان جديد 

قابلة للطعن عليها باأي طريق واأمام اأّي جهة، كما ال يجوز التعر�ص لقراراته بوقف التنفيذ 

.
اأو االإلغاء، وتنق�سي جميع الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة اأمام اأّي جهة ق�سائية”36

البادعي،  حممد  قال  حيث  القوى،  بع�ص  لدى  فعل  ردود  الد�ستوري  االإعالن  اأثار 

رئي�ص حزب الد�ستور، اإن “الدكتور مر�سي ن�سف اليوم مفهوم الدولة وال�رشعية ون�سب 

نف�سه حاكماً باأمر اهلل... الثورة اأجه�ست حلني اإ�سعار اآخر”. وحّذر عمرو مو�سى، رئي�ص 

حزب املوؤمتر، من حدوث ا�سطرابات جديدة، و�سدد على اأن “ال عودة للديكتاتورية... 

لن يقبل امل�رشيون بفر�ص الديكتاتورية”. وراأى خالد علي، املر�سح الرئا�سي ال�سابق، 

هي  “الثورة  واأن  مظلم”،  “نفق  يف  الوطن  اأدخل  د�ستوري”  “عبث  مر�سي  اإعالن  اأن 

اإن  الد�ستور،  حزب  موؤ�س�سي  وكيل  اإ�سحاق،  جورج  وقال  ملواجهته”.  الوحيد  الطريق 

القرارات التي اتخذها الرئي�ص مر�سي متثل قفزة اإىل املجهول، واإن “ما حدث هو انقالب 

اإىل  م�رش،  ق�ساة  نادي  رئي�ص  الزند،  اأحمد  امل�ست�سار  ودعا  والقانون”.  ال�رشعية  على 

اجتماع طارئ لدرا�سة االأمر ولبحث تداعيات املوقف. وقالت امل�ست�سارة تهاين اجلبايل، 

نائب رئي�ص املحكمة الد�ستورية العليا، “ال�سلطة الق�سائية اأ�سبحت االآن كلها يف مواجهة 

.
رئي�ص مارق على ال�رشعية”37

يف املقابل، قال ع�سام دربالة، رئي�ص جمل�ص �سورى اجلماعة االإ�سالمية يف م�رش، اإن 

الرئي�ص مر�سي حماية  “قرارات  واإن  الرئي�ص مر�سي، وتثمنها،  اجلماعة تدعم قرارات 

للثورة من عبث النائب العام امل�رشي ال�سابق، وعبث بع�ص اأع�ساء املحكمة الد�ستورية 

ال�رشق الأو�شط، 2012/11/23.  
36

املرجع نف�شه.  
37
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العليا الذين كانوا يثلون النظام ال�سابق وي�سعون اإىل الق�ساء على كل موؤ�س�سات الدولة 

.
التي يتم بناوؤها”38

�سيا�سي  تكتل  وهي  الوطني،  االإنقاذ  جبهة  اإن�ساء  مّت  الد�ستوري  لالإعالن  ونتيجة 

، ومعظمها 
39

�سيا�سياً وحركة �سيا�سية اأكرث من ثالثني حزباً  معار�ص لالإعالن وي�سم 

ذات توجهات ليبالية اأو ي�سارية. 

وخالل كانون االأول/ دي�سمب 2012 اأقر امل�رشيون د�ستوراً جديداً مل�رش، حيث اأعلن 

على  اال�ستفتاء  نتيجة  لالنتخابات،  العليا  اللجنة  رئي�ص  املعاطي،  اأبو  �سمري  امل�ست�سار 

م�رشوع الد�ستور، والتي جرت على مرحلتني يف 15 و2012/12/22. وقال اإن ن�سبة من 

.
قالوا “نعم” مل�رشوع الد�ستور كانت 63.8% مقابل 36.2% ملن قالوا “ال”40

 رابعــًا: تطـورات الأحـداث بعـد عــزل مر�صـي وا�صــتالم

                 ال�صي�صي للحكم:

اتهام املعار�سني  �سهدت م�رش بعد ذلك ا�سطرابات �سيا�سية متوا�سلة على خلفية 

للرئي�ص مر�سي بتكري�ص ال�سلطة يف اأيدي االإخوان امل�سلمني، وبالعجز عن اإنقاذ الو�سع 

االقت�سادي املرتدي. ومّت اإن�ساء “حركة مترد”، وهي حركة معار�سة للرئي�ص مر�سي، 

انطلقت يف نهاية ني�سان/ اأبريل 2013، ودعت ل�سحب الثقة من مر�سي، وطالبته باالإعالن 

عن انتخابات رئا�سية مبكرة. وتعّد احلركة هي الداعي الرئي�سي ملظاهرات 2013/6/30، 

يوؤيدون  م�رشي  مليون   22 نحو  من  جمعتها  اإنها  قالت  توقيعات  اإىل  ذلك  يف  م�ستندة 

اأن  اإن ما جمعته مترد من توقيعات ال يكن  امل�سلمني  مطالبها. وقالت جماعة االإخوان 

اأو رقابة من موؤ�س�سات  واأنه مل يحظ باإ�رشاف ق�سائي،  يكت�سب م�سداقية، خ�سو�ساً 

اأن جمع التوقيعات ال يعتد به كم�سوغ قانوين ود�ستوري  املجتمع املدين وغريها، كما 

.
41

لتغيري الرئي�ص الذي يجب اأن يتم عب �سناديق االقرتاع

املرجع نف�شه.  
38

الأهرام، 2012/11/24.  
39

املوقع الر�سمي لال�ستفتاء على د�ستور 2012، انظر:  
40

https://referendum2012.elections.eg/results/referendum-results

http://bit.ly/25Uu4BC :اجلزيرة.نت، 2013/6/29، انظر  
41
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اأبرزها  املعار�سة،  وحظيت حركة مترد بدعم تيارات وقوى و�سخ�سيات بارزة يف 

املحامني،...  ونقابة  للتغيري،  الوطنية  واجلمعية  كفاية،  وحركة  الوطني،  االإنقاذ  جبهة 

وقال القائمون عليها اإن حملتهم جزء من املعار�سة، وهدفها ا�ستعادة الثورة امل�رشية، 

اأن  يتمثل يف  ال�سيا�سية،  القوى  بالتن�سيق مع بع�ص  ملا بعد مر�سي  واإنها ت�سع ت�سوراً 

وت�سكيل  �رشفياً،  رئي�ساً  ليكون  العليا  الد�ستورية  املحكمة  رئي�ص  اإىل  ال�سلطة  تنتقل 

اإ�سناد  يتم  اأن  على  �سعبي،  قبول  ذات  �سيا�سية  �سخ�سية  برئا�سة  تكنوقراط  حكومة 

ملف االأمن القومي وحماية البالد اإىل جمل�ص الدفاع الوطني. وتقول احلركة اإن الت�سور 

تتبع  واإنها  اأق�سى،  كحد  عام  اإىل  �سهور  �ستة  من  �سي�ستمر  االنتقالية  للمرحلة  النهائي 

النهج ال�سلمي كعقيدة را�سخة يف معار�ستها للرئي�ص، كما ت�سدد على حرمة الدم امل�رشي 

.
42

وعدم ا�ستخدامها للعنف

وراأى حمللون اأن حركة مترد هي �سنيعة املخابرات امل�رشية، وتولت رموز احلزب 

الوطني املنحل متويلها، يف خطوة تهدف اإىل منح االنقالب الع�سكري غطاء �سعبياً، عب 

قيام احلركة بجمع توقيعات من امل�رشيني، تطالب برحيل مر�سي. كما �سكك الكثري من 

املتابعني يف هذه احلملة، ويف اأهداف تاأ�سي�سها، وو�سفها البع�ص باأنها “ماأجورة”، ومّت 

موؤ�س�سي  ا�سمي  و�سع  بعد  خ�سو�ساً  الع�سكري،  باالنقالب  القائمني  ل�سالح  متويلها 

احلركة حممود بدر وحممد عبد العزيز يف جلنة اخلم�سني الإعداد الد�ستور امل�رشي ب�سكل 

. وبداأت حملة مترد تتعر�ص الن�سقاقات يف �سفوفها يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 
43

غري مبر

2013، حيث اتهم بع�ص اأع�سائها موؤ�س�سي احلملة باأنهم على عالقة برجال نظام مبارك 

.
44

ال�سابق، واتهموهم بالف�ساد املايل وال�سعي نحو حتقيق اأهداف ومكا�سب خا�سة

وخرجت مظاهرات يف عدة حمافظات م�رشية يف 2013/6/30، نظمتها اأحزاب وحركات 

معار�سة للرئي�ص مر�سي، تطالب برحيله. ويف اليوم التايل اأ�سدر املجل�ص االأعلى للقوات 

التاريخي”،  الظرف  اأعباء  “لتحمل  �ساعة   48 ال�سيا�سية  القوى  فيه  بياناً يهل  امل�سلحة 

امل�سلحة  القوات  املدة فاإن  ال�سعب خالل هذه  اأنه يف حال مل تتحقق مطالب  البيان  وذكر 

املرجع نف�سه.  
42

http://www.albawabhnews.com/102759 :موقع البوابة نيوز، 2013/8/9، انظر  
43

http://www.almasryalyoum.com/news/details/332273؛ انظر:   ،2013/10/25 اليوم،  امل�رشي   
44 

وهيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2013/12/12، انظر:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/12/131212_egypt_tamarod_divison
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. وترافق ذلك مع ا�ستقالة 
45

�ستعلن عن خريطة م�ستقبل واإجراءات ت�رشف على تنفيذها

بع�ص الوزراء وامل�ست�سارين للرئي�ص مر�سي. ويف 2013/7/2 اأ�سدرت الرئا�سة امل�رشية 

بياناً جاء فيه اأن الرئا�سة امل�رشية ترى اأن بع�ص العبارات الواردة يف بيان اجلي�ص “حتمل 

.
من الدالالت ما يكن اأن يت�سبب يف حدوث اإرباك للم�سهد الوطني املركب”46

واأعلن وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي يف 2013/7/3 عزل الرئي�ص مر�سي، وت�سليم 

ال�سي�سي،  واأعلن  من�سور.  عديل  امل�ست�سار  العليا  الد�ستورية  املحكمة  لرئي�ص  ال�سلطة 

حممد  اأبرزهم  امل�رشية،  والدينية  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  القوى  بع�ص  مع  لقائه  بعد 

حزب  عن  وممثل  الثاين،  توا�رشو�ص  والبابا  الطيب،  اأحمد  االأزهر  و�سيخ  البادعي، 

اأن املجتمعني اتفقوا على خريطة م�ستقبل لبناء م�رش،  النور، وممثل عن حركة مترد ، 

:
47

اأبرز نقاطها

تعطيل العمل بالد�ستور ب�سكل موؤقت.  •
اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة، على اأن يتوىل رئي�ص املحكمة الد�ستورية العليا اإدارة   •

�سوؤون البالد خالل املرحلة االنتقالية حلني انتخاب رئي�ص جديد.

املرحلة  خالل  د�ستورية  اإعالنات  اإ�سدار  �سلطة  العليا  الد�ستورية  املحكمة  لرئي�ص   •
االنتقالية.

الإدارة  ال�سالحيات  بجميع  وتتمتع  وقادرة،  قوية  وطنية،  كفاءات  حكومة  ت�سكيل   •
املرحلة احلالية.

الد�ستورية املقرتحة  التعديالت  ت�سكيل جلنة ت�سم كافة االأطياف واخلبات ملراجعة   •
على الد�ستور الذي مّت تعطيله موؤقتاً.

ويف 2013/7/9 اأ�سدر الرئي�ص املكلف عديل من�سور اإعالناً د�ستورياً ت�سمن 33 مادة 

، كما اأعلن تعيني البادعي نائباً للرئي�ص، وكلف حازم 
48

كاإطار زمني للمرحلة االنتقالية

.
49

الببالوي بت�سكيل احلكومة املوقتة، خالل املرحلة االنتقالية يف م�رش

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072013 انظر:   ،2013/7/1 ال�رشوق،   
45 

&id=234d101c-22a1-4327-9234-70ce7a25fe2a

http://bit.ly/1S3ulFb :اجلزيرة.نت، 2013/7/2، انظر  
46

�سحيفة اجلمهورية، القاهرة، 2013/7/4.  
47

بي بي �سي، 2013/7/9، انظر:   
48

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130708_egypt_new_constitution.shtml

احلياة، 2013/7/10.  
49
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ومقابل التظاهرات املعار�سة للرئي�ص مر�سي، بداأ موؤيدوه االعت�سام يف 2013/6/28 

يف عدة ميادين اأبرزها ميداين رابعة العدوية يف القاهرة والنه�سة يف اجليزة، وكان الفتاً 

 .
50

للنظر اأن عدد املعت�سمني قد و�سل يف اأكرث االأيام اإىل اأكرث من مليون �سخ�ص يف كل ميدان

ا�ستمرت االعت�سامات حتى 2013/8/14، حيث قامت ال�رشطة امل�رشية مدعومة بقوات 

اأعداداً كبرية من القتلى  من اجلي�ص بف�ّص اعت�سامي رابعة والنه�سة بالقوة، مما خلّف 

واجلرحى. فبعد 14 �ساعة ا�ستغرقتها عملية ف�ّص االعت�سام، تعددت التقديرات اخلا�سة 

باأعداد القتلى، �سواء تلك التي اأعلنتها ال�سلطات امل�رشية، اأم تلك املعلنة من قبل التحالف 

.
51

املوؤيد للرئي�ص املر�سي، اأم من اجلهات امل�ستقلة

 288 رابعة  يف  ال�سحايا  اأعداد  اإن   2013/8/15 يف  امل�رشية  ال�سحة  وزارة  قالت  فقد 

وزير  اأن  غري   .2013/11/5 يف   377 واإىل   ،2013/9/13 يف   333 اإىل  الرقم  وارتفع  قتيالً، 

الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي قال يف 2014/3/4 اإن احل�سيلة مل تتجاوز 312 �سخ�ساً. وبعد 

—وهو االإن�سان  حلقوق  القومي  املجل�ص  اأ�سدر  ال�سي�سي،  ت�رشيحات  من  واحد   يوم 

ثمانية منهم  قتيالً،   632 بلغت  القتلى  ح�سيلة  اإن  فيه  قال  تقريراً  حكومية—   جهة 

.
52

عنا�رش من ال�رشطة

تداولتها  التي  تلك  من  بكثري  اأكب  اأرقاماً  الر�سمية  غري  امل�سادر  قدمت  املقابل،  يف 

الدوائر الر�سمية، فقد اأعلن التحالف الداعم ملر�سي يف 2013/8/15 اأن اإجمايل الوفيات يف 

ف�ّص اعت�سام رابعة وحده بلغ 2,600 قتيل، وهو العدد نف�سه الذي اأ�سدره امل�ست�سفى 

امل�سلمني  االإخوان  بجماعة  قيادات  عن  خمتلفة  ت�رشيحات  و�سدرت  رابعة.  يف  امليداين 

دقيق  توثيق  وجود  بـ“عدم  اإخوانية  م�سادر  ف�رشته  ما  وهو   ،5,000 اإىل  العدد  ترفع 

.
الأعداد القتلى ب�سبب احرتاق �سجالت امل�ست�سفى امليداين اأثناء الف�ص”53

 وقال موقع “ثورة ويكي” اإن عدد قتلى رابعة العدوية بلغ 904 قتلى، باالإ�سافة اإىل

يف  فذكرت   Amnesty International الدولية  العفو  منظمة  اأما  ال�رشطة.  من  اآخرين   7

للمزير انظر: اليوم ال�شابع، 2013/6/30.  
50

http://bit.ly/28AT93e :وانظر اأي�ساً: موقع م�رش العربية، 2013/7/11، يف

http://bit.ly/1OmWigC :اجلزيرة.نت، 2014/3/6، انظر  
51

املرجع نف�سه.  
52

املرجع نف�سه.  
53
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يف  املنظمة  واأ�سارت  �سخ�ص،   600 الـ  تعدى  ال�سحايا  عدد  اأن   2013/8/16 يف  لها  بيان 

. وقالت منظمة هيومن 
تقرير لها يف 2015/8/14 اإىل اأن عدد ال�سحايا بلغ نحو 541,000

على  بلغ  ال�سحايا  عدد  اإن   ،2013/8/20 يف   Human Rights Watch ووت�ص  رايت�ص 

االأقل 337 قتيالً، واأ�سارت املنظمة يف تقرير لها يف بداية �سنة 2016 اإىل اأن عدد ال�سحايا 

. ومن جانبها قدرت موؤ�س�سة الكرامة الدولية حلقوق االإن�سان 
بلغ ما ال يقل عن 55817

Alkarama For Human Rights —وهي جهة غري حكومية— يف 2013/10/17 عدد 

.
56ً

ال�سحايا بـ 985 �سخ�سا

وقد اأ�سار العديد من الباحثني اإىل اأن اعت�سامي رابعة والنه�سة كانا انعطافاً �سيا�سياً، 

الرئي�ص  عزل  بعد  امل�رشي  امل�سهد  فداحة  من  الرغم  على  يناير،   25 ثورة  مع  والتحاماً 

مر�سي، وكارثية التوغل يف املذابح التي مار�سها النظام امل�رشي، وا�ستمرار �سّخ و�سائل 

مطر،  اأحمد  اأكد  كما   .
57

معار�سيه قتل  و�رشعنته  لالنقالب،  امل�ساندة  البامج  االإعالم 

ظاهرة  كان  رابعة  اعت�سام  اأن  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية  للبحوث  العربي  املركز  رئي�ص 

املنهجي  العلمي  والبحث  الدرا�سة  وت�ستحق  ال�سيا�سي،  ال�سلوك  علم  يف  م�سبوقة  غري 

الدقيق. وقال مطر يف تدوينة له على في�ص بوك Facebook، اإن:

هو  ما  هام،  �سوؤال  على  لالإجابة  الدرا�سة  ي�ستحق  العدوية  رابعة  اعت�سام 

التي  املعت�سمني  به هذا االعت�سام؟.. وما هي دوافع ماليني  الذى ينفرد  ال�رش 

من  اأيام  ع�رشة  قبل  كانت  مطر  ]تدوينة  مت�سلة  يوماً   36 البقاء  على  حتّفزهم 

احلر�ص  جمازر  وبعد  الق�سوة؟  �سديدة  معي�سية  ظروف  يف  االعت�سام[..  ف�ّص 

التي ا�ست�سهد فيها املئات؟، وبعد تهديدات متتالية  اجلمهوري ومذابح املن�سة 

بف�ص االعت�سام بالقوة من عدة جهات؟

اأفالم  اإىل  يرتجم  واأن  االإعالمي  التوثيق  ي�ستحق  رابعة  “اعت�سام  اأن  م�سيفاً 

.
ت�سجيلية”58

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/08/ انظر:   ،2015/8/14 الدولية،  العفو  منظمة  موقع   
54

egypt-blood-death-and-flames-memories-of-the-rabaa-massacre/

موقع منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص، 2016/1/20، انظر:  
55

https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285700

اجلزيرة.نت، 2014/3/6.  
56

http://bit.ly/1YoWUVb :اجلزيرة.نت، 2013/7/31، انظر  
57

http://bit.ly/24NJ0eM :سحيفة ال�شعب اجلديد، القاهرة، 2013/8/4، انظر�  
58
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تنظيم  اأن�سطة  بحظر   2013/9/23 يف  امل�ستعجلة  لالأمور  القاهرة  حمكمة  وق�ست 

االإخوان امل�سلمني واأّي موؤ�س�سة متفرعة منه، اأو تابعة له مّت تاأ�سي�سها باأمواله، والتحفظ 

على جميع اأمواله العقارية وال�سائلة واملنقولة، �سواء كانت مملوكة اأم موؤجرة له، وكذلك 

اإليه، الإدارتها مبا يتفق  املنتمني  اململوكة لالأ�سخا�ص  العقارات واملنقوالت واالأموال  كّل 

يف  امل�رشية  احلكومة  واأعلنت   .
59

امل�رشية الدولة  لقوانني  وطبقاً  اإن�سائها  من  والغر�ص 

قياداتها  حماكمة  وقررت  اإرهابية”،  “منظمة  امل�سلمني  االإخوان  تنظيم   2013/12/25

تت�سمن  التي  العقوبات  قانون  من   86 رقم  املادة  وفق  “االإرهاب”  بتهمة  واأع�سائها 

. كما اأعلن وزير الت�سامن 
60

عقوبات ترتاوح بني ال�سجن خم�سة اأعوام وت�سل اإىل االإعدام

االجتماعي امل�رشي اأحمد البعي اأن جلنة اإدارة اأ�سول واأمالك جماعة وجمعية االإخوان 

امل�سلمني التي �سكلتها احلكومة، قررت التحفظ على 1,130 جمعية اأهلية، و137 مدر�سة 

اأيلول/  يف  �سادر  ق�سائي  حلكم  تنفيذاً  وذلك  االإخوان،  بجمعية  عالقة  لها  و�رشكات 

.
�سبتمب 612013

اأوىل  االأوىل منذ عزله يف  للمرة  املعزول حممد مر�سي  الرئي�ص  2013/11/4 ظهر  ويف 

عدة  بني  من  االأوىل  الق�سية  وهي  العنف،  على  التحري�ص  ق�سايا  يف  حماكمته  جل�سات 

.
62

ق�سايا اأحيلت �سّده، بع�سها ت�سل عقوبتها لالإعدام

ن�سخة  عن  تعديله  مّت  —الذي  امل�رشي  الد�ستور  م�رشوع  على  امل�رشيون  و�سّوت 

من االأول  الن�سف  يف  مو�سى—  عمرو  تراأ�سها  التي  اخلم�سني،  جلنة  قبل  من   2012 

لهم  م�سموح  هم  ممن   %38.6 اال�ستفتاء  يف  �سارك  حيث   ،2014 يناير  الثاين/  كانون 

املنظمة  للجنة  وفقاً  وذلك   ،%1.9 رف�سه  بينما   ،%98.1 الد�ستور  واأيد  بالت�سويت، 

.
63

لال�ستفتاء

اجلمهورية، 2013/9/24.  
59

احلياة، 2013/12/26.  
60

احلياة، 2013/12/26.  
61

امل�رشي اليوم، 2013/11/5، انظر:  
62

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=402330

املوقع الر�سمي لال�ستفتاء على د�ستور 2014، انظر:  
63

https://referendum2014.elections.eg/results/referendum-results
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عمالية  اإ�رشابات  ظّل  يف   ،2014/2/24 يف  احلكومة  با�ستقالة  الببالوي  حازم  وتقدم 

لرئي�ص  الثاين  والنائب  العايل  التعليم  وزير  عي�سى،  ح�سام  وقال   .
64

عديدة قطاعات  يف 

اإبراهيم  . ومّت تكليف 
65ً

اأعلن ر�سميا اإقالتها ومل ت�ستقل كما  اإن احلكومة متت  احلكومة، 

للرئا�سة  النهائية  النتائج  اإعالن  تاريخ  حتى  ا�ستمرت  التي  احلكومة،  بت�سكيل  حملب 

امل�رشية.

خو�ص  عزمه  اأعلن  كما  اجلي�ص،  من  ا�ستقالته  ال�سي�سي  اأعلن   2014/3/26 ويف 

مب�ساركة  الرئا�سية  االنتخابات  جرت   2014 مايو  اأيار/  ويف   .
66

الرئا�سية االنتخابات 

 2014/6/3 يف  الت�سويت  نتيجة  االنتخابات  جلنة  واأعلنت  �سباحي،  وحمدين  ال�سي�سي 

.
بفوز ال�سي�سي بن�سبة 96.9%، وح�سول �سباحي على 67%3.1

كما قام حملب بت�سكيل حكومة ثانية بعد فوز ال�سي�سي بانتخابات الرئا�سة، وحلفت 

 ،2015/9/12 يف  ا�ستقالته  حملب  وقدم   .2014/6/17 يف  الد�ستورية  اليمني  احلكومة 

يف  الد�ستورية  اليمني  اأدت  التي  احلكومة،  بت�سكيل  اإ�سماعيل  �رشيف  ال�سي�سي  وكلّف 

.2015/9/19

الختيار  امل�رشيون  الناخبون  ُدعي  احلاد  ال�سيا�سي  االنق�سام  من  اأجواء  وو�سط 

ال�سي�سي  واأعلن  مر�سي،  الرئي�ص  عزل  بعد  منتخب  برملان  اأول  �سيكون  ما  يف  ممثليهم 

�سنة  من  االأخرية  الثالثة  االأ�سهر  خالل  االنتخابية  العملية  واأجريت  م�ستقبل،  خريطة 

2015 على مرحلتني. وعلى الرغم من حمالت ال�سلطات امل�رشية للدفع باأكب عدد ممكن 

من الناخبني اإىل �سناديق االقرتاع، وفر�ص غرامات مالية على املتخلفني، فقد ف�سلت يف 

اأو العفوية، الذي جنح يف ك�سف حجم �سعبية �سلطة  ذلك، وكان خيار املقاطعة، املنظمة 

الرئي�ص ال�سي�سي. وقد �ُسجل اإقبال �سعيف جداً من املواطنني، واأ�سار اإىل ذلك عمر مروان، 

املتحدث با�سم اللجنة العليا لالنتخابات، الذي قال اإن جلان الت�سويت مبحافظات املرحلة 

االأوىل من االنتخابات �سهدت اإقباالً �سعيفاً يف ال�ساعات االأوىل من بدء العملية االنتخابية، 

احلياة، 2014/2/25.  
64

http://bit.ly/1ttFCe0 :موقع م�رش العربية، 2014/3/2، انظر  
65

ال�شفري، 2014/3/27.  
66

املوقع الر�سمي للجنة االنتخابات الرئا�سية، انظر:  
67

https://pres2014.elections.eg/presidential-elections-2014-results
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تطورات الأحداث يف م�صر

. وعر�ص التلفزيون الر�سمي امل�رشي �سوراً 
حيث �رشح باأن الن�سبة و�سلت اإىل 68%1

احلكومة  منح  من  الرغم  على  وذلك  الناخبني،  من  خالية  �سبه  وهي  االقرتاع  ملراكز 

املوظفني يف موؤ�س�ساتها اإجازة ن�سف يوم لت�سجيعهم على الت�سويت. وقال مرا�سل لقناة 

 British Broadcasting Corporation )BBC( )هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي

يف القاهرة اإن هناك دالئل �سئيلة على م�ساركة ال�سباب الذين ينتمون اإىل اجليل امل�سارك 

ت�سم  والتي  ال�سي�سي،  للرئي�ص  املوؤيدة  م�رش”،  حب  “يف  قائمة  وفازت   .
6925 ثورة  يف 

املقاعد  اإجمايل  هي  مقعداً،   120 بـ  وطن،  وم�ستقبل  والوفد،  االأحرار،  امل�رشيني  اأحزاب 

للفردي،  املخ�س�سة  املقاعد  من  االأكب  بالعدد  امل�ستقلون  فاز  فيما  للقوائم.  املخ�س�سة 

.
70ً

والبالغ عددها 448 مقعدا

وهكذا تطورت االأحداث، وبدا امل�سهد امل�رشي وكاأنه قد عاد اإىل ما كان عليه قبل تنحي 

مبارك؛ حيث بّراأت حمكمة جنايات القاهرة مبارك و�سبعة من كبار امل�سوؤولني االأمنيني 

يف عهده. كما األغت حمكمة النق�ص حكماً اآخراً بحب�سه ثالثة اأعوام، وحب�ص جنليه اأربعة 

اأعوام يف ق�سية ا�ستيالء على اأموال عامة، واأمرت باإعادة حماكمتهم، قبل اأن يتم االإفراج 

حمظورة،  جماعة  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  وعادت  املحاكمة.  اإعادة  بانتظار  عنهما 

وعادت عملية كبت حرية الراأي والتعبري، وحرية ال�سحافة، واحلريات العامة... .

العربي اجلديد، لندن،  http://bit.ly/1S3tKmN؛ وانظر: �سحيفة  2015/10/18، انظر:  موقع العربية.نت،   
68

2015/10/19، يف: http://bit.ly/1jwDHQW؛ وموقع �سحيفة الوطن االإلكرتونية، 2015/12/1، انظر: 

http://www.elwatannews.com/news/details/848460

بي بي �سي، 2015/10/19، انظر:   
69

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/10/151018_egypt_elections_second_day

https://www.elections.eg :املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات امل�رشية، انظر  
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التغريات الد�صتورية والنتخابات

مقدمة:

التي  والف�ساد،  اال�ستبداد  �سفحة  طّي  على  يناير،   25 ثورة  بعد  امل�رشيون،  اأجمع 

النا�ص حر�ساً على حتقيق مطالب  اأ�سد  الزمن. كما كانوا  البالد فرتة طويلة من  �سادت 

على  اأقبلوا  فقد  لذلك  واالإ�سالح.  والنه�سة،  الكرمي،  والعي�ص  باحلرية،  املتمثلة  الثورة 

�سناديق االقرتاع بقوة، يف حماولة منهم لتغيري امل�سهد، من خالل الت�سويت واالنتخابات 

النزيهة املراقبة... .

مر�سي  الرئي�ص  على  الع�سكري  االنقالب  تاريخ  حتى  امل�رشي،  ال�سعب  خا�ص 

بالنزاهة  لها  �ُسهد  انتخابية،  ديوقراطية  ممار�سات  خم�ص   ،2013 يوليو  متوز/  يف 

املجتمع  موؤ�س�سات  من  ومبراقبة  ق�سائي،  اإ�رشاف  حتت  جريت 
ُ
اأ حيث  واحليادية، 

يف  معظمها  مّت  التي  االنتخابية،  اال�ستحقاقات  جميع  واأظهرت  والدولية.  املحلية  املدين 

عهد املجل�ص الع�سكري برئا�سة امل�سري طنطاوي، قوة التيار االإ�سالمي وموؤيديه، وعلى 

راأ�سهم االإخوان امل�سلمون، حيث قالت ال�سناديق “نعم” لتعديل الد�ستور يف منا�سبتني، 

 واأعطت االأغلبية لهم يف جمل�سي ال�سعب وال�سورى، وتوجتها بفوز الرئي�ص حممد مر�سي

على  املحر�سة  والدعاية  امل�سادة،  االإعالمية  احلمالت  من  بالرغم  وذلك  بالرئا�سة. 

احلركات االإ�سالمية، ورجاالتها، والتي مل تتوقف مع االنقالب على ال�رشعية، من خالل 

اإبطال جمل�ص ال�سعب، وعزل الرئي�ص مر�سي، وتعطيل الد�ستور.

حقيقية  اأزمة  مر�سي  عزل  بعد  امل�رشية  االأحداث  م�سارات  اأظهرت  فقد  وباملقابل 

امل�سهد  انفراجة يف  االنقالب عن مواعيد حمددة الإحداث  قادة  اأعلن  فقد  البالد،  تعي�سها 

امل�رشي، وو�سعوا خريطة لذلك، ف�سكلوا جلنة لو�سع الد�ستور، اختلفت عن �سابقتها 

البلد وقتاً طويالً  والت�رشيعية، وبقي  الرئا�سية  االنتخابات  �سكالً وم�سموناً، وتاأخرت 

خا�سعاً للموؤ�س�سة الع�سكرية، بالرغم من وجود رئي�ص موؤقت. فقد كان احلاكم الفعلي 

مل�رش وزير الدفاع، قائد االنقالب، عبد الفتاح ال�سي�سي، والذي ر�ّسم �سيطرته على مقاليد 

العامل بامل�سهد امل�رشي قبل ثورة  انتخابه رئي�ساً، يف انتخابات ذّكرت  احلكم من خالل 
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25 يناير. وهو ما تكرر يف االنتخابات الت�رشيعية، التي اأبرزت القوى املوؤيدة لالنقالب، 

وعملت على تهمي�ص عدد كبري من االأحزاب، منها من �سارك باالنقالب.

يف  واالنتخابية  الد�ستورية  العمليتني  تطور  على  الف�سل  هذا  يف  ال�سوء  ن�سلط 

25 يناير. فقد مّت تعديل الد�ستور واال�ستفتاء عليه يف ثالث منا�سبات،  م�رش بعد ثورة 

خالل  للبالد  رئي�سني  انتخاب  مّت  كما  منا�سبتني،  يف  ت�رشيعية  انتخابات  اإجراء  ومّت 

الأبرز  لالأحداث  �رشدنا  خالل  و�سنتعر�ص  موؤقتا.  رئي�سا  بينهما  تعيني  مّت  �سنتني، 

اأربع  املحطات، واأبرز االأحداث التي رافقت التطورات ال�رشيعة للم�سهد امل�رشي خالل 

�سنوات.

اأوًل: ال�صتفتاء على الد�صتور وتعديالته:

1. ال�شتفتاء على د�شتور 2011 وتعديالته:

يف  مبارك  ح�سني  الرئي�ص  تنحي  �سليمان  عمر  امل�رشي  الرئي�ص  نائب  اأعلن  بعدما 

للقوات  االأعلى  املجل�ص  وتكليفه  اجلمهورية،  رئي�ص  من�سب  عن  وتخليه   ،2011/2/11

يف  امل�رشية  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  اأ�سدر  البالد،  �سوؤون  باإدارة  امل�سلحة 

�ستة  ملدة  موؤقتة  ب�سفة  البالد  حكم  �سيتوىل  اأنه  فيه  اأعلن  اخلام�ص،  بيانه   2011/2/13

اجلمهورية،  رئا�سة  وانتخابات  مبجل�سيه،  البملان  انتخابات  اإنهاء  يتم  حتى  اأو  اأ�سهر، 

وال�سورى،  ال�سعب  جمل�َسي  وحّل  بالد�ستور،  العمل  تعطيل  ذاته  البيان  يف  معلناً 

من عليها  اال�ستفتاء  �رشوط  وحتديد  الد�ستور،  مواد  بع�ص  لتعديل  جلنة   وت�سكيل 

.
1
ال�سعب

امل�ست�سار  برئا�سة  جلنة   2011/2/14 يف  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  عنّي  وقد 

تعديالت  اإجراء  اأجل  من  االأ�سبق،  الدولة  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  الب�رشي،  طارق 

اللجنة  وتخت�ص  الد�ستوري.  االإعالن  مبوجب  تعطيله  مّت  الذي   ،1971 د�ستور  على 

بدرا�سة اإلغاء املادة 179 من الد�ستور، وتعديل املواد 88 و77 و76 و189 و93، وكافة ما 

 يت�سل بها من مواد ترى اللجنة �رشورة تعديلها ل�سمان ديوقراطية ونزاهة انتخابات

5 للمجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة امل�رشية، موقع الهيئة العامة لال�ستعالمات، جمهورية م�رش  البيان رقم   
1

http://www.sis.gov.eg/Ar :العربية، 2011/2/14، انظر
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رئي�ص اجلمهورية وجمل�سي ال�سعب وال�سورى. كما تخت�ص اللجنة بدرا�سة التعديالت 

مهلة  للجنة  املجل�ص  وحدد  التعديل،  حمل  الد�ستورية  باملواد  املتعلقة  للقوانني  الالزمة 

.
2
ع�رشة اأيام لالنتهاء من عملها

الت�سورات  الد�ستور االنتهاء من  اإجراء تعديالت على  اأعلنت جلنة   2011/2/24 ويف 

االأعلى  املجل�ص  على  النهائي  ال�سكل  لعر�ص  وت�ستعد  املعدل،   1971 لد�ستور  النهائية 

من  واالأخري  الثاين  اجلزء  ا�ستكمالها  اللجنة  اأعلنت   ،2011/2/27 ويف  امل�سلحة.  للقوات 

اأثارت  اآذار/ مار�ص. وقد  اأن يجري ا�ستفتاء �سعبي عليها قبل نهاية �سهر  مهامها، على 

بعد  خ�سو�ساً  امل�رشي،  ال�سارع  يف  كبرياً  جدالً  املقرتحة  الد�ستورية  التعديالت  هذه 

ا�سرتاطها على من ُينتخب رئي�ساً للجمهورية “اأن يكون م�رشياً واأن ال يكون قد ح�سل 

اأو اأّي من والديه على جن�سية دولة اأخرى”. وك�سف امل�ست�سار طارق الب�رشي اأنه عقب 

باإعداد د�ستور  تاأ�سي�سية  ال�سعب وال�سورى، �ستقوم جلنة  انتخاب جمل�ص  االنتهاء من 

عقب  يوماً   15 خالل  لال�ستفتاء  يطرح  اأن  على  اأ�سهر،  �ستة  فرتة  خالل  للبالد  جديد 

.
3
االنتهاء من اإعداده

على  اال�ستفتاء  عملية  اإجراء   2011/3/4 يف  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  وقرر 

ال�رشوط  تتناول  املقرتحة  والتعديالت   .2011/3/19 يف  للد�ستور  املقرتحة  التعديالت 

واإجراءاته،  املن�سب  لهذا  الرت�سح  الواجب توافرها يف رئي�ص اجلمهورية، وكيفية قبول 

ومدة الرئا�سة، وكذلك �رشوط الرت�سح لع�سوية جمل�ص ال�سعب، واالخت�سا�ص بالف�سل 

حالة  اإعالن  و�رشوط  اجلمهورية،  لرئي�ص  نائب  وتعيني  اأع�سائه،  ع�سوية  �سحة  يف 

.
4
الطوارئ ومدتها

املواد حمل ال�شتفتاء:

تعديل املواد: 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148.  •

اإلغاء املادة: 179.  •

الهيئة العامة لال�ستعالمات، م�رش، 2011/2/15، انظر:  
2

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=44155#.ViYGlm7GrgY

�سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2011/2/28.  
3

املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رش، نبذة عن تعديالت د�ستور 2011، انظر:  
4

https://referendum2011.elections.eg/2011-03-13-00-09-29.html
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اإ�سافة فقرة اأخرية للمادة 189.  •

اإ�سافة مادتني برقمي 189 مكرراً و189 مكرراً )1(.  •

على  اال�ستفتاء  من  موقفها  حول  امل�رشية  ال�سيا�سية  والقوى  االأحزاب  اآراء  تباينت 

التعديالت الد�ستورية، و�سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية امل�رشية انق�ساماً وا�سحاً بني موؤّيد 

للت�سويت  اأن�سارهم  اأعلن موؤيِّدون موافقتهم عليها، داعني  ومعار�ص ومتحفظ. ففيما 

الت�سويت  اأو  مبقاطعتها  موؤيديهم  مطالبني  لها،  رف�سهم  معار�سون  اأبدى  بـ“نعم”، 

بـ“ال”، وحتَفظ فريق ثالث على فكرة التعجيل باال�ستفتاء، مطالبني بفرتة زمنية كافية 

التي  القوى  لبقية  الوقت  وملنح  حولها،  املجتمعي  واحلوار  النقا�ص  من  املزيد  الإجراء 

اأحزاب قوية قادرة على املناف�سة والتمثيل  اأوراقها وت�سكيل  �ساركت يف الثورة لرتتيب 

اجليد يف البملان القادم، الذي �سي�سع مالمح احلياة ال�سيا�سية للبالد. وراأى املوؤيدون 

“جمعية  طريق  عن  جديد”،  د�ستور  الإعداد  املالئم  املناخ  لتوفري  متهيدية  “خطوة  اأنها 

تاأ�سي�سية ينتخبها االأع�ساء املنتخبون مبجل�سْي ال�سعب وال�سورى”، واأنها ت�سّكل “نقلة 

كبرية ال يكن التقليل منها”، لكونها مبثابة “اجِل�رش للمرحلة القادمة”، خ�سو�ساً بعدما 

عن  ف�سالً  التوريث”،  و“اأنهت  االنتخابات”  على  الكامل  الق�سائي  االإ�رشاف  “اأقرَّت 
كونها �رشورية “الإنهاء حالة الفراغ ال�سيا�سي، واإقامة الدولة” واإعادة “القوات امل�سلَّحة 

النظام  اأ�سقطت  يناير   25 ثورة  باأن  موقفهم  للتعديالت  الراف�سون  وبرر  ثكناتها”.  اإىل 

والد�ستور معاً، واأنها “ال حتقق طموح الثورة التي اأ�سقطت النظام”، واأن “عهد احللول 

الو�سط قد انتهى”، واأنها جمّرد “حماولة الإحياء د�ستور 1971، الذي اأعلنت الثورة عن 

.
وفاته”، واأنها “ترقيع للد�ستور البايل”5

اأعلنت  التي  امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  التعديالت  لهذه  املوؤيدين  مقدمة  يف  ياأتي 

اإىل الت�سويت باالإيجاب ل�سالح التعديالت املقرتحة.  موافقتها ال�رشيحة عليها، ودعت 

واأكد حممد مر�سي، ع�سو مكتب االإر�ساد واملتحدث االإعالمي با�سم االإخوان حينها، اأن 

تها اللجنة امل�سكلة برئا�سة امل�ست�سار طارق الب�رشي”،  “اجلماعة مع التعديالت التي اأقرَّ
داعياً ال�سعب اإىل املوافقة عليها، باعتبارها “خطوة اأوىل نحو امل�سار” و“االأقرب اإىل الطريق 

اأن  اإال  ار،  الثورة والثوَّ “غري كافية الإر�ساء مطالب  اأنها، واإن كانت  ال�سحيح”، م�سيفاً 

http://bit.ly/1Ynzm2F :وكالة �سوي�ص انفو، 2011/3/17، انظر  
5
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البالد متر مبرحلة حرجة، تتطلب اخلروج من عنق الزجاجة من خالل تلك التعديالت 

واجلماعة  الو�سط،  وحزب  العمل،  حزب  اأيدها  كما  اال�ستقرار”.  حالة  اإىل  تنقلنا  التي 

 االإ�سالمية. ودعا املفكر االإ�سالمي حممد �سليم العوا اإىل امل�ساركة يف اال�ستفتاء والت�سويت

.
بـ“نعم”6

املجتمع  ومنظمات  ال�سيا�سية  والقوى  االأحزاب  من  عدد  اأ�سدر  اأخرى،  ناحية  من 

يف  بـ“ال”  الت�سويت  اإىل  ال�سعب  ودعت  للتعديالت،  رف�سها  فيه  اأعلنت  بياناً  املدين، 

“اإعالن د�ستوري موؤقت”،  باإ�سدار  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  اال�ستفتاء، مطالبة 

كما طالبت جماعة االإخوان مبراجعة موقفها من التعديالت والنظر اإىل “امل�سلحة العليا 

الوطنية  واجلمعية  والتجمع،  اجلبهة،  اأحزاب:  عليه  وّقع  الذي  البيان،  واأكد  للوطن”. 

االأمريكيني،  امل�رشيني  وحتالف  امل�رشي،  وال�سيوعي  الثورة،  �سباب  وائتالف  للتغري، 

واحلملة ال�سعبية لدعم البادعي، اإ�سافة اإىل عدد من منظمات املجتمع املدين، اأن “د�ستور 

عام 1971 قد �سقط بفعل ثورة 25 يناير، واأن �رشيان التعديالت املقرتحة ُيعيد االعتبار 

والوفاق،  والكرامة،  النا�رشي،  واجلبهة،  والتجمع،  الوفد،  اأحزاب:  اأعلنت  كما  اإليه”. 

والغد، وكل من حممد البادعي، وعمرو مو�سى، رف�سهم للتعديالت، ودعوا الناخبني 

.
للت�سويت بـ“ال”7

الد�ستورية  التعديالت  من  املوقف  حول  اخلالفات  ت�ساعد  من  الرغم  وعلى 

واال�ستفتاء عليها، فاإن الكثري من املعرت�سني يغفل مادة مهمة وردت يف هذه التعديالت، 

والتي  مكرر،   189 املادة  وهي  واملوؤيدين؛  الراف�سني  بني  االإ�سكالية  حتل  اأن  ممكن 

الأول  املعينني  غري  االأع�ساء  “يجتمع  اأن:  على  تن�ص  والتي  التعديالت،  جلنة  اأ�سافتها 

جمل�سي �سعب و�سورى تاليني الإعالن نتيجة اال�ستفتاء على تعديل الد�ستور، الختيار 

من  اأ�سهر  �ستة  خالل  اجلديد  الد�ستور  م�رشوع  اإعداد  بها  املنوط  التاأ�سي�سية  اجلمعية 

اأنه  189”. معنى هذه املادة  انتخابهم، وذلك كله وفقاً الأحكام الفقرة االأخرية من املادة 

انتخابات  اإجراء  يتّم  �سوف  باملوافقة،  الد�ستورية  التعديالت  هذه  على  اال�ستفتاء  عقب 

رئا�سية وبرملانية، وبعدها ب�ستة اأ�سهر �سوف يجتمع هوؤالء النواب لو�سع د�ستور جديد 

املرجع نف�سه.  
6

املرجع نف�سه.  
7
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بالكامل مل�رش. وبالتايل فلي�ص هناك خالف بني املوؤيدين واملعار�سني على م�ساألة تغيري 

الد�ستور بالكامل، واإمنا اخلالف يرتكز فيمن يرى �رشورة ا�ستمرار الثورة حتى تغيري 

الد�ستور بالكامل، وانتخاب اأع�ساء البملان مبوجب الد�ستور اجلديد، وبني من يرى اأن 

تاأخري عودة االأو�ساع لطبيعتها واإطالة الفرتة االنتقالية، تعطي الفر�سة الأن�سار الثورة 

امل�سادة واملظاهرات الفئوية، ودعاة الفتنة الطائفية، واحلزب احلاكم �سابقاً، وكذا القوى 

.
8
اخلارجية الإ�سعال مزيد من االأزمات

التعديالت  جلنة  اقرتحتها  التي  التعديالت  على  اال�ستفتاء  جرى   2011/3/19 ويف 

اأن   2011/3/20 يف  اال�ستفتاء  على  امل�رشفة  العليا  الق�سائية  اللجنة  واأعلنت  الد�ستورية، 

النتائج النهائية لال�ستفتاء اأظهرت اأن 77.27% من امل�رشيني الذين �ساركوا يف الت�سويت 

“ال”، وبلغ  22.73% قالوا  14,192,577 م�رشياً، يف مقابل  “نعم”، وبلغ عددهم  قالوا 

 .%1 اأقل من  اأي   ،171,190 الباطلة  االأ�سوات  4,174,187 م�رشياً. وكان عدد  عددهم 

حيث �سارك يف اال�ستفتاء اأكرث من 18.5 مليون م�رشي، من اأ�سل 45 مليوناً ممن يحق 

نتائج  �سبت  فقد  وبالتايل   .
9%41.19 الت�سويت  ن�سبة  تكون  وبذلك  الت�سويت،  لهم 

اال�ستفتاء يف �سالح جماعة االإخوان امل�سلمني وحلفائهم.

بـ“ال”، لكان  اأ�سفرت عن ت�سويت  اإذا كانت نتيجة اال�ستفتاء قد  اأنه  اإىل  االإ�سارة  مع 

لغي العمل بد�ستور 1971، وكان �سيقرر و�سع د�ستور جديد قبل االنتخابات، وهو ما 
ُ
اأ

كان يرجح اأن متتد الفرتة االنتقالية حتى االنتخابات املقررة يف �سنة 2012.

جدول رقم )1(: نتائج ا�شتفتاء تعديل الد�شتور امل�رشي 2011

الت�شويت

بـ“نعم”

الت�شويت 

بـ“ل”

الأ�شوات 

ال�شحيحة

الأ�شوات 

الباطلة

اإجمايل عدد 

الأ�شوات

14,192,5774,174,18718,366,764171,19018,537,954عدد الأ�شوات

77.2722.7399.080.92100الن�شبة املئوية )%(

املرجع نف�سه.  
8

املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رش، ا�ستفتاء على د�ستور 2011، انظر:  
9

https://referendum2011.elections.eg/referendum-results.html
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اأ. الإعالن الد�شتوري اآذار/ مار�س 2011:

اإعالناً د�ستورياً من  2011/3/30  اأ�سدر املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة امل�رشية يف 

املدين،  احلكم  الإعادة  متهيداً  املقبلة،  االنتقالية  املرحلة  يف  ال�سلطات  لتنظيم  مادة،   63

يت�سمن اأحكام املواد التي وافق عليها ال�سعب؛ للعمل مبقت�ساها، وذلك حلني االنتهاء من 

.
10

انتخاب ال�سلطة الت�رشيعية وانتخاب رئي�ص اجلمهورية

االإعالن  اإن  �ساهني  ممدوح  اللواء  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  ع�سو  وقال 

الد�ستوري ت�سمن قواعد الرت�سح ملن�سب رئي�ص اجلمهورية والروافد املتعلقة بالرت�سح 

باعتبارها من القواعد املهمة للغاية التي ت�سمنتها التعديالت الد�ستورية التي اأجري عليها 

اال�ستفتاء. واأ�سار �ساهني اإىل اأن االإعالن الد�ستوري اأكد على �رشورة االإ�رشاف الق�سائي 

واحدة  مرة  اإال  جتدد  ال  اأعوام،  اأربعة  الرئا�سة  مدة  تكون  واأن  االنتخابات،  على  الكامل 

ً  تالية فقط، مع اإلزام رئي�ص اجلمهورية بتعيني نائب له خالل مدة ال تزيد على �ستني يوما

اأعوام،  بخم�سة  ال�سعب  جمل�ص  مدة  حدد  الد�ستوري  االإعالن  اإن  �ساهني  وقال  فقط. 

انتخابات  اأن  وذكر 
 
ال�سورى بحيث تكون حمدودة جداً. وقل�ص من �سالحيات جمل�ص 

.
11

جمل�سي ال�سعب وال�سورى �ستتم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ اإعالن اال�ستفتاء

وقال �ساهني اإن االإعالن حتدث عن حالة الطوارئ التي وردت يف املادة 148 يف الد�ستور 

ال�سابق، حيث �ستكون ملدة �ستة اأ�سهر، وال يجوز جتديدها اإال بعد موافقة جمل�ص ال�سعب 

عليها وملدة �ستة اأ�سهر، وبعد ذلك يجري ا�ستفتاء عليها، م�سدداً على اأنه �سيتم رفع حالة 

امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  “اإن  وقال:  البملانية.  االنتخابات  اإجراء  قبل  الطوارئ 

جمل�سي  انتخاب  يتم  اأن  اإىل  االإعالن  هذا  يف  الواردة  اخت�سا�ساته  مبا�رشة  يف  �سي�ستمر 

ال�سعب وال�سورى على اأن تنقل االخت�سا�سات املتعلقة بالت�رشيع ومراقبة امليزانية اإىل 

اأن يار�ص رئي�ص اجلمهورية  بعد انتخابهما، وعلى  ال�سعب وال�سورى تلقائياً  جمل�سي 

.
بعد انتخابه االخت�سا�سات االأخرى للمجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة”12

للمزيد االطالع على االإعالن الد�ستوري، يف: املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رش:  
10

 http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=1685#.ViYI-W7GrgY

ال�رشق الأو�شط، 2011/3/31.  
11

املرجع نف�شه.  
12
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ب. الإعالن الد�شتوري حزيران/ يونيو 2012:

ال�سيطرة  يف  لال�ستمرار  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  من  التفافية  حماولة  ويف 

والهيمنة على احلكم، اأ�سدر يف 2012/6/17، اأي يف اليوم الثاين جلولة االإعادة يف انتخابات 

الرئي�ص  اأمامها  اليمني  �سيحلف  التي  اجلهة  يعنّي  مكمالً  د�ستورياً  اإعالناً  الرئا�سة، 

االأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  االإعالن  ح�ّسن  كما  العليا.  الد�ستورية  املحكمة  وهي  املنتخب، 

للقوات امل�سلحة من العزل، ومنحهم حّق تقرير كل ما يتعلق ب�سوؤون القوات امل�سلحة اإىل 

حني اإ�سدار د�ستور جديد للبالد، اإذ ن�ّص االإعالن على اأن املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة 

بت�سكيله القائم يخت�ص بتقرير كل ما يتعلق ب�سوؤون القوات امل�سلحة وتعيني قادتها ومّدة 

امل�سلحة  للقوات  العام  للقائد  املقررة  ال�سلطات  جميع  احلايل  لرئي�سه  ويكون  خدمتهم، 

.
13

وزير الدفاع

من  قوَّ�ص  املكمل  الد�ستوري  االإعالن  اإن  ومراقبون  خباء  قال  لذلك،  ونتيجة 

جعل  كما  �سالحيات”،  بال  “رئي�ساً  يجعله  ب�سكل  القادم  امل�رشي  الرئي�ص  �سالحيات 

من املوؤ�س�سة الع�سكرية موؤ�س�سة م�ستقلة عن موؤ�س�سة الرئا�سة يف م�رش بل اأقوى منها. 

وقالوا اإن الرئي�ص القادم املنتخب لن يت�سلم �سالحيات كافية لتنفيذ برناجمه االنتخابي، 

ال�سلطات  كل  اإن  ال�سابق،  النق�ص  حمكمة  رئي�ص  نائب  مكي،  اأحمد  امل�ست�سار  وقال 

وال�سالحيات �ستظل يف يد املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة. واأ�سار م�سطفى كامل ال�سيد، 

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية باجلامعة االأمريكية يف م�رش، اإىل اأن املجل�ص االأعلى �سيظل اأعلى 

اأّي  “الرئي�ص القادم ال يكنه فعل  اإن  �سلطة تنفيذية يف البالد يليه الرئي�ص القادم، وقال 

واملخ�س�سات  بالقوانني  يتعلق  ما  يف  خا�سة  الع�سكري،  للمجل�ص  الرجوع  دون  �سيء 

املالية الالزمة لتنفيذ برناجمه االنتخابي”. واعتقد ال�سيد اأن الروؤى بني الرئي�ص املنتخب، 

ما  وهو  موؤكد،  ب�سكل  خمتلفة  �ستكون  الع�سكري  واملجل�ص  مر�سي،  كان  لو  خ�سو�ساً 

.
14

يفر�ص عالقة �سائكة بني الطرفني

يوم للتظاهر  دعوة  بوك  في�ص  موقع  على  �سعيد”  خالد  “كلنا  �سفحة   واأطلقت 

تويرت  موقع  وعلى  املكمل”.  الد�ستوري  االنقالب  “اأرف�ص  بعنوان  يونيو  حزيران/   30

الع�سكري  “املجل�ص  اإن  الد�ستور،  Twitter قال حممد البادعي، وكيل موؤ�س�سي حزب 

http://gate.ahram.org.eg/News/221699.aspx :موقع بوابة االأهرام، 2012/6/17، انظر  
13

ال�رشق الأو�شط، 2012/6/19.  
14
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امل�سلحة،  للقوات  اأعلى  كقائد  �سالحياته  الرئي�ص  من  وينزع  الت�رشيع،  ب�سلطة  يحتفظ 

ويبقى احلاكم احلقيقي للبالد”. وراأى البادعي يف االإعالن الد�ستوري املكمل ا�ستمراراً 

الفتوح  اأبو  املنعم  ال�سابق عبد  الرئا�سي  املر�سح  اأما  للثورة”.  الدولة ونك�سة  لـ“ع�سكرة 

فقال اإن االإعالن “غري الد�ستوري ي�سكل انقالباً ع�سكرياً ينبغي على اجلميع مواجهته”. 

الع�سكري  املجل�ص  اأبلغ  اأنه  الكتاتني  املنحل حممد �سعد  ال�سعب  اأعلن رئي�ص جمل�ص  كما 

رف�سه اإ�سدار اإعالن د�ستوري مكمل. و�سدد الكتاتني على اأن قرار املجل�ص الع�سكري 

بحل البملان باطل ومنعدم الأنه ال ي�ستند اإىل اأي �سند د�ستوري طبقاً لالإعالن الد�ستوري 

حممد  الرئا�سي  املر�سح  يقوده  الذي  ال�سيا�سي”،  “التحالف  بيان  اأعلن  كما   .
15

القائم

مر�سي، عقب اجتماعات امتدت ليومني بني قيادات من االإخوان امل�سلمني وائتالف �سباب 

وحمدي  الفتوح،  اأبو  املنعم  وعبد  البادعي،  حممد  منها  م�ستقلة،  و�سخ�سيات  الثورة 

غنيم،  ووائل  نافعة،  ح�سن  للتغيري  الوطنية  للجمعية  ال�سابق  العام  واملن�سق  قنديل، 

و�سادي الغزايل، واإ�سالم لطفي، واأحمد ماهر؛ رف�ص القوى الوطنية تزوير اإرادة ال�سعب 

الذي  املكمل  الد�ستوري  “االإعالن  رف�سها  اأعلنت  كما  الع�سكري،  املجل�ص  وممار�سات 

يوؤ�س�ص لدولة ع�سكرية، وي�سلب الرئي�ص �سالحياته وي�ستحوذ على ال�سلطة الت�رشيعية، 

ورف�ص القرار الذي اتخذه الع�سكري بحل البملان املمثل لالإدارة ال�سعبية، واأي�ساً رف�ص 

.
ت�سكيل جمل�ص الدفاع الوطني”16

ج. الإعالن الد�شتوري اآب/ اأغ�شط�س 2012:

يف  مر�سي  حممد  املنتخب  الرئي�ص  اأ�سدر  واجلريئة،  باملفاجئة  و�سفت  خطوة،  ويف 

2012/8/12 اإعالناً د�ستورياً، األغى به االإعالن الد�ستوري املكمل، ون�ّص على تويل مر�سي 

�سلطة الت�رشيع واإقرار ال�سيا�سة العامة للدولة واملوازنة العامة. كما اأعطى هذا االإعالن 

اجلمعية  ف�سل  “حال  يف  الد�ستور  لكتابة  جديدة  تاأ�سي�سية  جمعية  ت�سكيل  حّق  مر�سي 

. وقال اأحمد مكي، وزير العدل امل�رشي، اإن ال�سلطة الت�رشيعية اأ�سبحت يف يد 
احلالية”17

الرئي�ص، واإن قراره باإلغاء االإعالن الد�ستوري املكمل من �سالحيات الرئي�ص، ومن حقه 

هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2012/6/17، انظر:   
15

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/06/120617_egypt_election_scaf.shtml

ال�رشق الأو�شط، 2012/6/23.  
16

ال�رشق الأو�شط، 2012/8/13.  
17
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. كما اأقال الرئي�ص امل�رشي 
18

اتخاذ القرار الذي يراه منا�سباً ويف م�سلحة م�رش و�سعبها

امل�سري حممد ح�سني طنطاوي رئي�ص املجل�ص الع�سكري االأعلى ووزير الدفاع، ورئي�ص 

اأركان اجلي�ص �سامي عنان من من�سبيهما واأحالهما اإىل التقاعد. وعنّي مر�سي عبد الفتاح 

القوات  حرب  الأركان  رئي�ساً  �سبحي  �سدقي  اللواء  عنّي  كما  للدفاع،  وزيراً  ال�سي�سي 

امل�سلحة. وت�سمنت القرارات الرئا�سية اإحالة عدد من ال�سباط الكبار على التقاعد. وبذلك 

اأنه �سي�ستهلك �سنوات  يكون الرئي�ص مر�سي قد حّقق يف وقت ق�سري ما اعتقد كثريون 

لتحقيقه. فح�سم مر�سي ازدواجية ال�سلطة، واأخرج املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة من 

�سوؤون احلكم، واأعاد اجلي�ص اإىل مهامه، وقاد م�رش اإىل طريق االنتقال الفعلي نحو حكم 

مدين.

كما  امل�رشية،  واالأحزاب  التيارات  معظم  مر�سي  الرئي�ص  بقرارات  رحبت  وقد 

احتفاالً  م�رش  ميادين  يف  امل�رشيني  اآالف  تظاهر  حيث  �سعبية،  اإ�سادة  القرارات  القت 

“اإنهاًء حلكم املجل�ص  “الثورية”. وراأت ال�سحف امل�رشية يف القرارات  بقرارات مر�سي 

املنعم وعبد  الد�ستور،  حزب  موؤ�س�سي  وكيل  البادعي،  حممد  اأ�ساد  فقد   الع�سكري”. 

الع�سكري  دور  اإنهاء  “اإن  البادعي  وقال  بقراراته.  �سباحي،  وحمدين  الفتوح،  اأبو 

“ال  قائالً  اخلب  على  �سباحي  حمدين  علق  جانبه  ومن  ال�سليم”.  الطريق  على  خطوة 

نتوقف اأمام اأ�سخا�ص، ما يهمنا هو اأن ي�سبح جي�ص م�رش قوياً قادراً اأن يفر�ص حمايته 

اأبو  واأكد  الداخلية”.  م�رش  �سوؤون  يف  يتدخل  واأال  االإرهاب،  على  والق�ساء  �سيناء  على 

الثورة  اأن  مو�سحاً  املنتخب،  املدين  للرئي�ص  حقيقي  ب�سكل  انتقلت  ال�سلطات  اأن  الفتوح 

تفر�ص اإرادتها دوماً، واأن املعركة القادمة معركة د�ستور ي�سمن حقوق هذا ال�سعب اأياً 

. وقال االإعالمي حمدي قنديل “اأظن اأن الرئي�ص قام بانقالب مدين ا�ستباقاً 
19

كان حكامه

“اأرامل مبارك قد يزدادون �رشا�سة مبحاوالت  اأن  اإىل  النقالب ع�سكري، واأ�سار قنديل 

.
تخريب خفية، واإحداث كل القالقل املمكنة، لكنهم �سيكونون اأكرث جبناً يف العلن”20

�سحيفة الأهرام، القاهرة 2012/8/13.  
18

http://www.masress.com/elbadil/159361 انظر:   ،2012/8/13 بر�ص(،  )م�رش  َم�ْسـِر�ْص  مـوقـع   
19

وانظر اأي�ساً �سفحة حممد البادعي على توتري، 2012/8/12، يف:

 https://twitter.com/elbaradei/status/234763863990620162

https://twitter.com/ElBaradei/status/234763973097029634

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= :سحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2012/8/12، انظر�  
20 

12082012&id=b73830f3-98a8-464d-a99d-dc41fa9847c0
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اأمام اجلميع  اأ�سبح مفتوحاً  االآن  امللعب  اأن  اإىل  ال�سيا�سي وائل غنيم  النا�سط  واأ�سار 

للم�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، حيث اإن هناك انتخابات جمل�ص �سعب بعد اإعداد الد�ستور، 

ومن يخاف من �سيطرة جماعة االإخوان امل�سلمني على احلياة ال�سيا�سية عليه امل�ساركة 

بفعالية يف حزب مناف�ص. ووّجه غنيم حديثه ملوؤيدي املجل�ص الع�سكري بالقول “لو كنت 

ممن يوؤيدون بقاء اجلي�ص يف ال�سيا�سة، خوفاً من �سيطرة االإخوان على احلياة ال�سيا�سية، 

اأيدت  كما   .
نف�سك”21 تراجع  اأن  االأف�سل  ومن  الديوقراطي،  غري  الطريق  تختار  فاأنت 

من  البلد  تطهري  يف  الرئي�ص  “قرارات  اأبريل،   6 حركة  يف  موؤ�س�ص  ع�سو  حمدي،  اإجني 

عواجيز مبارك، ولكن مطلوب حماكمة هوؤالء املجرمني، لن ن�سمح لهم بخروج اآمن، اأو 

بو�سع مميز يف الد�ستور”. واأعلنت اجلبهة ال�سلفية تاأييدها لقرارات مر�سي. ومن جهته 

قال حممد حبيب، القيادي ال�سابق بجماعة االإخوان امل�سلمني، اإن القرارات التي اتخذها 

نحو  واالإجراءات  اخلطوات  بقية  ي�ستكمل  اأن  و“اأرجو  بامتياز،  ثورية  قرارات  مر�سي 

تطهري كافة املوؤ�س�سات”. واأكد حممود غزالن، املتحدث الر�سمي با�سم جماعة االإخوان 

“قرار رئي�ص اجلمهورية جاء حتقيقاً لوعده للمواطنني يف ميدان التحرير  اأن  امل�سلمني، 

املجل�ص  قادة  اأن  على  م�سدداً  كامل،  ب�سكل  للجمهورية  كرئي�ص  �سالحياته  مبمار�سة 

.
الع�سكري حاولوا اإعاقة الرئي�ص عن ممار�سة �سالحياته”22

د. الإعالن الد�شتوري ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2012:

باإعادة  يق�سي  جديداً  د�ستورياً  اإعالناً   2012/11/21 يف  مر�سي  الرئي�ص  اأ�سدر 

حماكمة رموز نظام مبارك، وعزل النائب العام حممود عبد املجيد، وح�ّسن فيه اجلمعية 

التاأ�سي�سية للد�ستور، كما منح نف�سه حّق اتخاذ اأّي اإجراءات وتدابري جتاه اأّي خطر يهدد 

ثورة 25 يناير، اأو حياة االأمة، اأو الوحدة الوطنية، اأو �سالمة الوطن، اأو يعوق موؤ�س�سات 

الدولة عن اأداء دورها، واأن ما ي�سدر عنه من قرارات غري قابل للطعن. ومبوجب االإعالن 

نفاذ  وحتى  ال�سلطة،  توليه  منذ  اجلمهورية  رئي�ص  عن  ال�سابقة  القرارات  تكون  اجلديد 

الد�ستور وانتخاب برملان جديد “نهائية ونافذة بذاتها، غري قابلة للطعن عليها باأي طريق 

موقع حديث العرب، 2012/8/12، انظر:  
21

http://talkofarabs.blogspot.com/2012/08/blog-post_5789.html

بي بي �سي، 2012/8/12، انظر:   
22

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/08/120812_egypt_new_decisions_reactions.shtml
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واأمام اأّي جهة، كما ال يجوز التعر�ص لقراراته بوقف التنفيذ اأو االإلغاء، وتنق�سي جميع 

.
الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة اأمام اأّي جهة ق�سائية”23

يناير،  ثورة  بعد  م�رش  يف  الديوقراطي  للم�سار  خدمة  االإعالن  هذا  جاء  وقد 

خ�سو�ساً بعد حماوالت تعطيله من اجلهات املتنفذة يف النظام امل�رشي، والتي ت�رشرت 

نتيجة الثورة، وبعد حماوالت الق�ساء اإطالق رموز نظام مبارك بعد حماكمات �سورية، 

قتل  املتهمون بجرائم  الداخلية  حيث ق�ست بباءة معظم رموز نظام مبارك، و�سباط 

متظاهرين يف 25 يناير. واأعرب جمل�ص اأمناء الثورة عن تاأييده لقرارات مر�سي، التي قال 

اإنها ت�سب يف الطريق ال�سحيح نحو ا�ستكمال اأهداف الثورة، والوقوف يف وجه الثورة 

.
24

امل�سادة

:
فيما يلي ن�ّص االإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره الرئي�ص مر�سي يف 252012/11/21

املادة الأوىل: تعاد التحقيقات واملحاكمات يف جرائم القتل وال�رشوع يف قتل 

واإ�سابة املتظاهرين وجرائم االإرهاب التي ارتكبت �سّد الثوار بوا�سطة كّل من 

توىل من�سباً �سيا�سياً اأو تنفيذياً يف ظّل النظام ال�سابق وذلك وفقاً لقانون حماية 

الثورة وغريه من القوانني.

عن  ال�سابقة  والقرارات  والقوانني  الد�ستورية  االإعالنات  الثانية:  املادة 

الد�ستور  2012 وحتى نفاذ  30 يونيو  ال�سلطة يف  رئي�ص اجلمهورية منذ توليه 

للطعن  قابلة  غري  بذاتها  ونافذة  نهائية  تكون  جديد  �سعب  جمل�ص  وانتخاب 

عليها باأي طريق واأمام اأية جهة، كما ال يجوز التعر�ص بقراراته بوقف التنفيذ 

جهة اأية  اأمام  واملنظورة  بها  املتعلقة  الدعاوى  جميع  وتنق�سي  االإلغاء   اأو 

ق�سائية.

املادة الثالثة: يعني النائب العام من بني اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية بقرار من 

رئي�ص اجلمهورية ملدة اأربع �سنوات تبداأ من تاريخ �سغل املن�سب وي�سرتط فيه 

ال�رشوط العامة لتويل الق�ساء، واأال يقل �سنُّه عن 40 �سنة ميالدية وي�رشي هذا 

الن�ص على من ي�سغل املن�سب احلايل باأثر فوري.

الهيئة العامة لال�ستعالمات، م�رش، 2012/12/9، انظر:  
23

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2427#.Vida0G7GrgY

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1- انظر:   ،2012/11/22 اجلزيرة.نت،  موقع   
24

9c10-122741d17432/3348703a-387c-47a0-84d7-80d010442a82

الهيئة العامة لال�ستعالمات، م�رش، 2012/12/9.  
25
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املادة الرابعة: ت�ستبدل عبارة تتوىل اإعداد م�رشوع د�ستور جديد للبالد يف 

اإعداد م�رشوع د�ستور  اأ�سهر من تاريخ ت�سكيلها، بعبارة تتوىل   8 موعد غايته 

جديد للبالد يف موعد غايته 6 اأ�سهر من تاريخ ت�سكيلها الواردة يف املادة 60 من 

االإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 30 مار�ص 2011.

املادة اخلام�شة: ال يجوز الأية جهة ق�سائية حّل جمل�ص ال�سورى اأو اجلمعية 

التاأ�سي�سية لو�سع م�رشوع الد�ستور.

اأو  25 يناير  اإذا قام خطر يهدد ثورة  ال�شاد�شة: لرئي�ص اجلمهورية  املادة 

حياة االأمة اأو الوحدة الوطنية اأو �سالمة الوطن اأو يعوق موؤ�س�سات الدولة عن 

اأداء دورها، اأن يتخذ االإجراءات والتدابري الواجبة ملواجهة هذا اخلطر على النحو 

الذي ينظمه القانون.

املادة ال�شابعة: ين�رش هذا االإعالن الد�ستوري يف اجلريدة الر�سمية ويعمل 

به اعتباراً من تاريخ �سدوره. وقد �سدر يف ديوان رئا�سة اجلمهورية االأربعاء 

21 نوفمب 2012.

واأثار االإعالن الد�ستوري ردود فعل لدى بع�ص القوى واالأحزاب امل�رشية، وموجة 

وحتى  ود�ستورية  �سيا�سية  اأزمة  يف  م�رش  واأدخل  م�رش،  داخل  اال�ستقرار  عدم  من 

اإىل الدعوة حلوار وطني وت�سكيل جلنة من  اجتماعية حادة... مما دفع الرئي�ص مر�سي 

كانت االإعالن  هذا  اإ�سدار  اإىل  دفعتني  التي  “الوقائع  اإن  وقال  القانونيني،  الفقهاء   كبار 

“حت�سني  اأن  على  و�سدد  واأمنه”.  الوطن  ا�ستقرار  على  هائلة  خطورة  متثل  تزال  وال 

االإعالنات الد�ستورية والقوانني والقرارات مل يق�سد به اأ�سالً اأن مننع الق�ساء من ممار�سة 

حقه اأو مننع املواطنني من الطعن يف قرارات اأو قوانني اإذا كانت حمالً لطعن”، موؤكداً اأن 

“هذا التح�سني لن يتم العمل فيه اإال يف ما يت�سل باأعمال ال�سيادة التي متار�سها الدولة 
الق�ساء امل�رشي”.  ا�ستقر عليه  االأحكام هو ما  ب�سفتها �سلطة حكم، والذي يحدد هذه 

مطلقة �سالحيات  الرئي�ص  متنح  التي  الد�ستوري،  االإعالن  من  ال�ساد�سة  املادة   وحول 

“مل تكن �سوى �سمان حلماية  “حماية الثورة”، قال مر�سي اإن هذه املادة  حتت عنوان 

الوطن من الت�رشفات غري املح�سوبة... واإذا كانت هذه املادة متثل قلقاً الأحد فاإنني ل�ست 

 م�رشاً على بقائها”. و�سدد مر�سي على اأن “االإعالن الد�ستوري �سينتهي كله وجميع اآثاره

ً م�سيفا ال”،  اأم  بنعم  كانت  �سواء  الد�ستور،  على  اال�ستفتاء  نتيجة  اإعالن   مبجرد 
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ال  ال�سعب  كلمة  وبعد  الد�ستور...  اإجناز  مرحلة  اإىل  اأ�سل  اأن  االإعالن  بهذا  اأردت  “لقد 
.
معقب، والكل يخ�سع لهذه االإرادة”26

وقد �سّن حممد البادعي هجوماً �رش�ساً على االإعالن الد�ستوري اجلديد، ويف تغريدة 

“الدكتور مر�سي ن�سف اليوم مفهوم الدولة  على ح�سابه يف موقع تويرت قال البادعي 

وال�رشعية، ون�سب نف�سه حاكماً باأمر اهلل”. وراأى البادعي اأن “الثورة اأجه�ست حلني 

اإ�سعار اأخر”. وقال عمرو مو�سى، يف ح�سابه على تويرت، “م�رش تدخل مرحلة خمتلفة، 

بها..  طالبنا  التي  القانون  �سيادة  اأو  ناأملها،  كنا  التي  الديوقراطية  مرحلة  هي  لي�ست 

ربنا ي�سرت”. وو�سف مر�سح الرئا�سة ال�سابق خالد علي االإعالن باأنه “عبث”. وقال اإن 

“الثورة هي الطريق الوحيد ملواجهته”. وقال حمدين �سباحي، موؤ�س�ص التيار ال�سعبي، 
لل�سلطة”، و�سدد  الديوقراطية، واحتكار كامل  “انقالب كامل على  اإن قرارات مر�سي 

على اأن “الثورة لن تقبل ديكتاتوراً جديداً”. فيما قال اأحمد الزند، رئي�ص نادي الق�ساة، 

اإن “القرارات جتريف لدولة القانون، ومن ثم جتريف للدولة، الأنه ال دولة بال قانون.. 

قرارات  االأحرار  امل�رشيني  حزب  وو�سف  الغاب”.  ع�رش  اإىل  بنا  تعود  القرارات  فهذه 

االإعالن  اأيد  ال�سلفي  النور  اأن حزب  الثورة والوطن”. غري  “اإعالن خيانة  باأنها  مر�سي 

الرئي�ص، من كان  التاأييد لقرارات  “كل  با�سم احلزب،  املتحدث  ب�سدة، وقال نادر بكار، 

.
يريد ق�سا�ساً بحق فليدعمها”27

كما مّت االإعالن عن تاأ�سي�ص جبهة االإنقاذ الوطني يف 2012/11/24، وهي تكتل �سيا�سي 

ليبالية  الد�ستوري، معظمها ذات توجهات  الراف�سة لالإعالن  القوى  ت�سكل من معظم 

وي�سارية، وكان من اأبرز ال�سخ�سيات التي �ساركت فيها حممد البادعي، رئي�ص حزب 

رئي�ص  مو�سى،  وعمرو  امل�رشي،  ال�سعبي  التيار  رئي�ص  �سباحي،  وحمدين  الد�ستور، 

حزب املوؤمتر امل�رشي، وال�سيد البدوي، رئي�ص حزب الوفد اجلديد، وعمرو حمزاوي، 

رئي�ص حزب م�رش احلرية، ووحيد عبد املجيد، و�سامح عا�سور، وح�سني عبد الغني... 

تن�سيقية  جلنة  عنها  يتفرع  لها”،  جماعية  وطنية  “قيادة  اإن�ساء  القوى  هذه  واأعلنت 

الإدارة العمل اليومي من “رموز م�رش” على اأن تكون مهمة تلك القيادة، اإدارة املرحلة 

موقع �سحيفة الوطن االإلكرتونية، 2012/12/6، انظر:  
26

http://www.elwatannews.com/news/details/91465

بي بي �سي، 2012/11/22، انظر:  
27

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121122_egypt_morsi.shtml
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�سيا�سياً و�سعبياً وجماهريياً. كما قررت رف�سها احلوار مع الرئي�ص مر�سي قبل اإ�سقاط 

االإعالن الد�ستوري، ودعم احل�سد الثوري يف ميادين م�رش، ودعم االعت�سام ال�سلمي، 

التي  الق�سائية  ال�سلطة  عن  بالدفاع  احلا�سم  موقفهم  يف  القانون  ورجال  الق�ساة  ودعم 

ت�سم  الأنها  االإنقاذ،  جلبهة  انتقادات  توجيه  مّت  وباملقابل   .
28

الد�ستوري االإعالن  األغاها 

القوية،  م�رش  حزب  رئي�ص  الفتوح،  اأبو  املنعم  عبد  �رشح  حيث  ال�سابق،  للنظام  اأتباع 

هدف  اأن  ُذكر  كما   .
29

ال�سابق النظام  اأتباع  من  عدداً  ت�سم  الأنها  للجبهة  ين�سم  لن  اأنه 

التالية  خطوتها  واأن  نف�سه،  مر�سي  بل  الد�ستوري،  االإعالن  لي�ص  االإنقاذ  جبهة  اإن�ساء 

واالنتخابات  اال�ستفتاء  اإجراء  ومنع  مر�سي،  اإ�سقاط  هدفها  �سيكون  �سلطة  معركة  هي 

 البملانية. وهو ما مّت بالفعل، حيث �ساندت اجلبهة عزل حممد مر�سي عن رئا�سة م�رش يف

.2013/7/3

ويف حماولة منه لتقريب وجهات النظر واإزالة االحتقان، دعا الرئي�ص مر�سي حلوار 

االإعالن  باإلغاء  اللجنة  اأو�ست  وقد  القانونيني،  الفقهاء  كبار  من  جلنة  و�سكَّل  وطني، 

الد�ستوري، واإ�سدار اإعالن د�ستوري جديد يعتمده مر�سي، الذي كان قد تعهد باملوافقة 

.
30

على اأّي نتائج تخرج به

يف  مر�سي  الرئي�ص  اأ�سدره  الذي  اجلديد  الد�ستوري  االإعالن  ن�ّص  يلي  فيما 

:
312012/12/8

 2012 نوفمب   21 بتاريخ  ال�سادر  الد�ستوري  االإعالن  يلغى  الأوىل:  املادة 

اعتباراً من اليوم، ويبقى �سحيحاً ما ترتب على ذلك االإعالن من اآثار.

يف  التحقيقات  تعاد  جديدة  قرائن  اأو  دالئل  ظهور  حالة  يف  الثانية:  املادة 

التي  االإرهاب  وجرائم  املتظاهرين،  واإ�سابة  قتل،  يف  وال�رشوع  قتل،  جرائم 

يونيو   30 ويوم   2011 يناير   25 بني  ما  الواقعة  املدة  يف  املواطنني  �سّد  ارتكبت 

2012 وكان ارتكابها ب�سبب ثورة 25 يناير اأو مبنا�سبتها اأو متعلقاً بها.

http://gate.ahram.org.eg/News/276204.aspx :بوابة االأهرام، 2012/11/24، انظر  
28

Egypt Independent newspaper, Cairo, 29/11/2012, http://www.egyptindependent.com/  
29

news/civil-groups-pounce-political-space-seen-pro-democracy-triumph

http://bit.ly/25UpQKg :اجلزيرة.نت، 2012/12/9، انظر  
30

الهيئة العامة لال�ستعالمات، م�رش، انظر:  
31

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2268#.VidaY27GrgY
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اأحالت  املذكورة  ارتكاب اجلرائم  اأدلة على  اإىل توافر  التحقيقات  انتهت  فاإذا 

النيابة العامة الق�سية اإىل املحاكم املخت�سة قانوناً، ولو كان قد �سدر فيها حكم 

حكم  على  العامة  النيابة  من  املقام  بالنق�ص  الطعن  برف�ص  اأو  بالباءة  نهائي 

الباءة.

املادة الثالثة: يف حالة عدم موافقة الناخبني على م�رشوع الد�ستور املحدد 

ال�ستفتاء ال�سعب عليه يوم ال�سبت املوافق 15 من دي�سمب 2012، يدعو رئي�ص 

تاأ�سي�سية جديدة  اأ�سهر النتخاب جمعية  اأق�ساها ثالثة  اجلمهورية خالل مدة 

مكونة من مائة ع�سو انتخاباً حراً مبا�رشاً.

تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  تتجاوز  ال  فرتة  خالل  اأعمالها  اجلمعية  هذه  وتنجز 

انتخابها.

ويدعو رئي�ص اجلمهورية الناخبني لال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور املقدم 

من هذه اجلمعية خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوماً من تاريخ ت�سليمه اإىل رئي�ص 

اجلمهورية.

على  ا�ستفتاء  اأي  نتائج  واإعالن  الفرز  عملية  جتري  االأحوال  جميع  ويف 

يعلق  اأن  على  الت�سويت  عملية  انتهاء  فور  عالنية  الفرعية  باللجان  الد�ستور 

ك�سف بكل جلنة فرعية موقعاً من رئي�سها ي�ستمل على نتيجة الفرز.

الطعن  االإعالن ال تقبل  الد�ستورية مبا فيها هذا  االإعالنات  الرابعة:  املادة 

عليها اأمام اأي جهة ق�سائية وتنق�سي الدعاوى املرفوعة بهذا ال�ساأن اأمام جميع 

املحاكم.

املادة اخلام�شة: ين�رش هذا االإعالن الد�ستوري يف اجلريدة الر�سمية ويعمل 

به اعتباراً من تاريخ �سدوره.

2. ال�شتفتاء على د�شتور 2012 وتعديالته:

بعد  الد�ستوري،  االإعالن  مبوجب  م�رش  يف  للد�ستور  التاأ�سي�سية  اجلمعية  ت�سكلت 

ا�ستفتاء 2011 وبعد تعطيل العمل بد�ستور 1971 ب�سقوط نظام مبارك. ون�ّص االإعالن 

الد�ستوري على اأن يقوم اأع�ساء جمل�سي ال�سعب وال�سورى املنتخبني بانتخاب اأع�ساء 

اأ�سهر من تاريخ  تاأ�سي�سية من مئة ع�سو لكتابة د�ستور جديد يف غ�سون �ستة  جمعية 

15 يوماً من اإعداده على ال�سعب ال�ستفتائه  ت�سكيلها ويعر�ص م�رشوع الد�ستور خالل 
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. وقام جمل�سا ال�سعب 
32

يف �ساأنه، ويعمل بالد�ستور من تاريخ اإعالن موافقة ال�سعب عليه

ويف  للجمعية.  املئة  االأع�ساء  اختيار  بهدف  م�سرتكة  اجتماعات  ثالثة  بعقد  وال�سورى 

اللجنة  اأع�ساء  ال�سعب وال�سورى—  —يف غرفتيه  امل�رشي  البملان  اختار   2012/3/25

القوى  من  ومثلهم  البملان  اأع�ساء  من  ع�سواً  خم�سني  بواقع  اللجنة  وت�سكلت  املئة. 

. ووفقاً للجدول الزمني الذي حدده املجل�ص 
33

والفعاليات النقابية وال�سخ�سيات العامة

االأعلى للقوات امل�سلحة يتعني اأن تنهي اللجنة اأعمالها قبل االنتخابات الرئا�سية املقررة 

يف اأيار/ مايو 2012.

الديوقراطي،  امل�سار  حتديد  يف  االأغلبية  راأي  يحرتموا  مل  النواب  بع�ص  اأن  غري 

مهمة  ولتمار�ص  االأقلية،  ديكتاتورية  لتمار�ص  البملان  قبة  حتت  من  وخرجت 

جل�سة  من  ليباليون  نواب  ان�سحب  حيث  االأكرثية،  عليه  اتفقت  ما  على  التحري�ص 

)ي�سار(  التجمع  حزب  رئي�ص  وقال  “مهزلة”.  الت�سويت  عملية  اإن  وقالوا  الت�سويت، 

هو  الد�ستور  احتكار  لكن  �سيء  كل  الحتكار  حماولة  نواجه  “اإننا  ال�سعيد  رفعت 

قوى  لكل  انعكا�ساً  واإمنا  االأغلبية  لراأي  انعكا�ساً  يكون  اأن  ينبغي  ال  الد�ستور  اأخطرها. 

اأكب حزب ليبايل  املجتمع”. وقال موؤ�س�ص حزب امل�رشيني االأحرار جنيب �ساوير�ص، 

بذلنا  لقد  مبفردها.  واحدة  قوة  واحدة.  قوة  الد�ستور  ت�سع  اأن  مهزلة  “اإنها  بالبملان: 

جبهة  تاأ�سي�ص  ونقابة  وجمعية  حزباً   14 اأعلن  كما  جدوى”.  بال  لكن  و�سعنا  يف  ما  كل 

“د�ستور لكل امل�رشيني” للدفاع، عما اأ�سموه يف بيان: “حق ال�سعب امل�رشي يف �سياغة 
والعي�ص االجتماعية  والعدالة  والكرامة  احلرية  يف  االأ�سا�سية  حقوقه  يح�سن   د�ستور 

.
الكرمي”34

كما ان�سحب الليباليون من اجلمعية التاأ�سي�سية احتجاجاً على ما قالوا اإنه حماوالت 

نحو  اأن  من  الليباليون  و�سكا  الد�ستور.  و�سع  عملية  على  لل�سيطرة  االإ�سالميني  من 

االإ�سالمية.  االأحزاب  يف  اأع�ساء  اأو  م�ستقلون  اإ�سالميون  اأع�سائها  من  اأكرث  اأو  �سبعني 

مبرة  للجمعية،  انتخبوا  م�سيحيني  �ستة  من  واحدة  وهي  عبيد،  مكرم  منى  وقالت 

بي بي �سي، 2012/11/19، انظر:  
32

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121119_egypt_costitution_questions.shtml

http://www.almasryalyoum.com/news/details/168145 :سحيفة امل�رشي اليوم، 2012/3/25، انظر�  
33

http://bit.ly/1UMUpsL :اجلزيرة.نت، 2012/3/26، انظر  
34
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ان�سحابها “ما ي�سغلني هو الهيمنة املتطرفة لالإ�سالميني”. وقال النائب عمرو حمزاوي 

.
35

اإنه ان�سحب من اجلمعية التاأ�سي�سية الأن ت�سكيلها يهم�ص املراأة وال�سباب وامل�سيحيني

وتوالت الدعاوى اأمام املحكمة االإدارية مطالبة بوقف قرار ت�سكيل اجلمعية، اعرتا�ساً 

على ما قيل اإنه “متثيل غري منا�سب لكل قوى املجتمع”. واأ�سدرت املحكمة االإدارية العليا 

ممثلي  بع�ص  طالب  ذلك  وبعد  برمتها.  اجلمعية  ت�سكيل  ببطالن  حكماً   2011/4/10 يف 

وحمددة.  متوازنة  معايري  وفق  التاأ�سي�سية  اجلمعية  ت�سكيل  باإعادة  الليبالية  القوى 

وجاءت هذه الدعوات بعد اإ�سدار الرئي�ص حممد مر�سي قراراً باإلغاء االإعالن الد�ستوري 

اأعطى الرئي�ص مر�سي �سالحيات جديدة تخ�ص الت�رشيع  اإعالن بديل  املكمل، واإ�سدار 

ومتنحه احلق يف اإعادة ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية للد�ستور اإذا ما وجد مانع يحول دون 

.
36

اإمتام عمل اجلمعية احلالية

وعقدت   ،
37

اأخرى تاأ�سي�سية  جمعية  بت�سكيل   2012/6/12 يف  امل�رشي  البملان  وقام 

ح�سام  امل�ست�سار  واختارت   2012/6/18 يف  جل�ساتها  اأوىل  اجلديدة  التاأ�سي�سية  اللجنة 

بداأت  جل�سة  —بعد   2012/11/30 يف  التاأ�سي�سية  اجلمعية  واأعلنت  لها.  رئي�ساً  الغرياين 

يف 2012/11/29 وانتهت يف اليوم التايل، حيث ا�ستمرت لـ 19 �ساعة، ومّت اإقرار كل مادة 

 على حدة— عن انتهائها من اإعداد امل�رشوع النهائي لد�ستور م�رش اجلديد، واملكون من

حيث  امل�رشية،  واالأحزاب  القوى  بع�ص  ممثلي  ان�سحاب  من  بالرغم  وذلك  مادة؛   236

ومّت  االحتياطيني،  االأع�ساء  قائمة  يف  كانوا   11 بينهم  ع�سواً،   85 اجلل�سة  يف  �سارك 

.
38

ا�ستبدالهم باالأع�ساء املن�سحبني قبل دقائق من بدء االقرتاع

الد�ستور،  م�سودة  على  الت�سويت  رف�سها  هام�سية   
39

�سيا�سية قوى  عدة  واأعلنت 

ت�سيطر على معظم و�سائل  ال�سعبية، ولكنها  االأكرثية  التي ال متثل  القوى،  وقالت هذه 

وكالة رويرتز لالأنباء، 2012/3/26، انظر:  
35

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE82P0KR20120326?sp=true

بي بي �سي، 2012/11/19، انظر:   
36

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121119_egypt_costitution_questions.shtml

http://www.almasryalyoum.com/news/details/185651 :امل�رشي اليوم، 2012/6/13، انظر  
37

�سحيفة احلياة، لندن، 2012/11/30.
 38

وقع على البيان التيار ال�سعبي، واأحزاب الد�ستور والتحالف ال�سعبي، وامل�رشي الديوقراطي االجتماعي،   
39

للتغيري،  الوطنية  واجلمعية  والديوقراطية،  للعدالة  القومية  واجلبهة  احلرية،  وم�رش  االأحرار،  وامل�رشيني 

وائتالف ثورة اللوت�ص، وحركة امل�رشي احلر، واجلبهة احلرة للتغيري ال�سلمي، وحركة �سباب من اأجل العدالة 

واحلرية، واحتاد �سباب ما�سبريو، وحركة اال�سـرتاكيني الثـوريني، وحـركة 6 اأبريل - اجلبهة الديوقراطية.



51

التغريات الد�صتورية والنتخابات

على  االلتفاف  يحاول  اأعمى  نظام  عن  “تعبري  اإنه  كبري،  مايل  بتمويل  وحتظى  االإعالم، 

مطالب اجلماهري الغا�سبة وي�سعها بني �سندان اإعالن د�ستوري يكر�ص لفرعون جديد، 

ومطرقة د�ستور ي�سلب امل�رشيني جميع حقوقهم امل�رشوعة التي انتزعتها دماء ال�سهداء 

الذكية وكتبته جمعية تاأ�سي�سية فاقدة ال�رشعية متثل م�سالح جماعة واحدة من �سعب 

.
م�رش وال تعّب عن املجتمع بتنوع قواه احلية”40

الثالث،  امل�رشية  الكنائ�ص  التاأ�سي�سية  اللجنة  من  املن�سحبني  اأبرز  من  وكان 

ا�ستفهام  عالمات  الكني�سة  موقف  اأثار  وقد  والكاثوليكية.  واالإجنيلية،  االأرثوذك�سية، 

االإ�سالميون.  يقوده  الذي  الديوقراطي  امل�سار  جناح  بعدم  قياداتها  رغبة  حول 

ع�سو  املجيد  عبد  وحيد  قاله  ملا  وفقاً  الليبايل،  التيار  يثلون  ع�سواً   18 ان�سحب  كما 

املن�سق  ماهر  واأحمد  مو�سى،  عمرو  املن�سحبني  اأبرز  اأن  واأو�سح  التاأ�سي�سية.  اجلمعية 

والتنمية، وفوؤاد  االإ�سالح  ال�سادات ع�سو حزب  اأنور  اأبريل، وحممد   6 العام ملجموعة 

بدراوي �سكرتري عام حزب الوفد، ووحيد عبد املجيد. كما قال اإن ثالثة اأع�ساء اآخرون 

اجلديد  الو�سط  حزب  رئي�ص  ما�سي،  العال  اأبو  وقال  ع�سويتهم.  بتجميد  قاموا  قد 

مل  بع�سهم  ان�سحبوا  الذين  “اإخواننا   ،2012/11/19 يف  التاأ�سي�سية،  اجلمعية  وع�سو 

يقدم  ومل  عاد  ثم  ان�سحب  وبع�سهم  املناق�سات،  خالل  �سفتيه  يحرك  اأو  بكلمة  ي�سارك 

اقرتاحاً وال كلمة ثم ان�سحب نهائياً”. واأ�سار اإىل اأن اأحد املن�سحبني قام بعر�ص مادة على 

اجلمعية وبعد موافقة االأع�ساء، اأعلن االعرتا�ص عليها. اأما عمرو دراج، اأمني عام اللجنة 

التاأ�سي�سية ل�سياغة الد�ستور، فقد اأكد اأن اجلمعية مل تتلَق ر�سمياً ما يفيد بان�سحاب اأّي 

اأحد االأع�ساء ف�سوف يتّم ا�ستكمال اجلمعية من االأع�ساء  ع�سو واأنه يف حال ان�سحاب 

 االحتياطيني حتى يتم الت�سويت على م�سودة الد�ستور واالنتهاء من كتابة الد�ستور يف

.
41

وقته املحدد

الد�ستور  على  لال�ستفتاء  للناخبني  الدعوة   2012/12/1 يف  مر�سي  الرئي�ص  ووّجه 

النهائية من رئي�ص اجلمعية  الد�ستور  15 و2012/12/22، وذلك بعد ت�سلمه م�سودة  يف 

اجلمعية  اأع�ساء  اأمام  خطابه  خالل  وذلك  الغرياين،  ح�سام  امل�ست�سار  التاأ�سي�سية 

وقال  الد�ستور.  من  لالنتهاء  بذلوه  الذي  املجهود  على  فيه  �سكرهم  الذي  التاأ�سي�سية، 

احلياة، 2012/11/30.  
40

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



52

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

مر�سي اإنه على الرغم من �سعوبة املرحلة االنتقالية، التي قاربت على االنتهاء، اإال اأن اإرادة 

امل�رشيني كانت فوق اجلميع، لياأكدوا اإ�رشارهم على اإجناح ثورتهم، وامل�سي اإىل االأمام. 

واأ�ساف مر�سي اأن اجلمعية التي و�سعت م�رشوع الد�ستور هي اأول تاأ�سي�سية منتخبة 

و�سعت  التي  ال�سابقة  اللجان  جلهود  تقديرنا  “مع  م�ستطرداً  احلديث،  التاريخ  طوال 

اأمر ال �سّك له داللة اأو رئا�سية، وهو  اأنها كانت معينة باأوامر ملكية  اإال   د�ساتري �سابقة، 

.
كبرية”42

بو�سع  منتخبة  جلنة  تقوم  التي  امل�رشي  التاريخ  يف  الوحيدة  املرة  هي  هذه  وُتعّد 

الد�ستور. وُكتِب على غالف امل�رشوع النهائي للد�ستور، يف ديباجة وثيقة الد�ستور:

هذا هو د�ستورنا.. وثيقة ثورة اخلام�ص والع�رشين من يناير، التي فجرها 

رف�سنا  اأن  بعد  امل�سلحة،  قواتنا  اإليها  وانحازت  �سعبنا،  حولها  والتف  �سبابنا، 

يف ميدان التحرير ويف طول البالد وعر�سها كل �سور الظلم والقهر والطغيان 

الكاملة  واال�ستبداد واالإق�ساء والنهب والف�ساد واالحتكار، وجاهرنا بحقوقنا 

)عي�ص، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة اإن�سانية(، م�سفوعة بدماء �سهدائنا واآالم 

.
43

م�سابينا واأحالم اأطفالنا وجهاد رجالنا ون�سائنا

وخالل كانون االأول/ دي�سمب 2012 اأقر امل�رشيون الد�ستور اجلديد مل�رش، بانتخابات 

حرة نزيهة و�سفافة، مب�ساركة وا�سعة، عك�ست راأي االأغلبية ال�سعبية الوا�سعة بدعم امل�سار 

الديوقراطي بقيادة االإ�سالميني، حيث اأعلن امل�ست�سار �سمري اأبو املعاطي، رئي�ص اللجنة 

العليا لالنتخابات، يف 2012/12/25، نتيجة اال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور، والتي جرت 

على مرحلتني يف 15 و2012/12/22. وقال اإن النتائج النهائية لال�ستفتاء، الذي �ساركت 

فيه القوى املعار�سة بالرغم من اإعالنها املقاطعة، اأظهرت اأن 63.8% من امل�رشيني الذين 

�ساركوا يف الت�سويت قالوا “نعم”، وبلغ عددهم 10,693,911 م�رشياً، يف مقابل %36.2 

قالوا “ال”، وبلغ عددهم 6,061,101 م�رشياً. وكان عدد االأ�سوات الباطلة 303,395، اأي 

نحو 1.78%. حيث �سارك يف اال�ستفتاء 17,058,407 من اأ�سل 51,918,866 ممن يحق 

.
لهم الت�سويت، وبذلك تكون ن�سبة الت�سويت 44%32.9

http://www.almasryalyoum.com/news/details/254878 :امل�رشي اليوم، 2012/12/1، انظر  
42

http://www.almasryalyoum.com/news/details/255182 :امل�رشي اليوم، 2012/12/2، انظر  
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املوقع الر�سمي لال�ستفتاء على د�ستور 2012، انظر:  
44

https://referendum2012.elections.eg/results/referendum-results
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جدول رقم )2(: نتائج ا�شتفتاء تعديل الد�شتور امل�رشي 2012

الت�شويت

بـ“نعم”

الت�شويت 

بـ“ل”

الأ�شوات 

ال�شحيحة

الأ�شوات 

الباطلة

اإجمايل عدد 

الأ�شوات

10,693,9116,061,10116,755,012303,39517,058,407عدد الأ�شوات

63.836.298.221.78100الن�شبة املئوية )%(

3. ال�شتفتاء على د�شتور 2014 وتعديالته:

يف  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رشي  الدفاع  وزير  اأعلن   2013/6/30 مظاهرات  بعد 

الد�ستورية  املحكمة  لرئي�ص  ال�سلطة  وت�سليم  مر�سي،  حممد  الرئي�ص  عزل   2013/7/3

العليا امل�ست�سار عديل من�سور. واأعلن ال�سي�سي، بعد لقائه مع بع�ص القوى وال�سخ�سيات 

:
45

ال�سيا�سية والدينية امل�رشية، عن خريطة م�ستقبل لبناء م�رش، اأبرز نقاطها

تعطيل العمل بالد�ستور ب�سكل موؤقت. اأ. 

اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة، على اأن يتوىل رئي�ص املحكمة الد�ستورية العليا اإدارة  ب. 

�سوؤون البالد خالل املرحلة االنتقالية حلني انتخاب رئي�ص جديد.

املرحلة  خالل  د�ستورية  اإعالنات  اإ�سدار  �سلطة  العليا  الد�ستورية  املحكمة  لرئي�ص  ج. 

االنتقالية.

الإدارة  ال�سالحيات  بجميع  تتمتع  وقادرة،  قوية  وطنية  كفاءات  حكومة  ت�سكيل  د. 

املرحلة احلالية.

ت�سكيل جلنة ت�سم كافة االأطياف واخلبات ملراجعة التعديالت الد�ستورية املقرتحة  هـ. 

على الد�ستور الذي مّت تعطيله موؤقتاً.

ويف 2013/7/9 اأ�سدر الرئي�ص املكلف عديل من�سور اإعالناً د�ستورياً ت�سمن 33 مادة 

:
كاإطار زمني للمرحلة االنتقالية. وجاء يف املادة 4628

ت�سكل بقرار من رئي�ص اجلمهورية خالل مدة ال تتجاوز 15 يوماً من تاريخ 

الد�ستورية  املحكمة  اأع�ساء  من  اثنني  ت�سم  خباء  جلنة  االإعالن  هذا  �سدور 

العليا وهيئة املفو�سني بها، واثنني من ق�ساة الق�ساء العادي، واثنني من ق�ساة 

�سحيفة اجلمهورية، القاهرة، 2013/7/4.  
45

بي بي �سي، 2013/7/9، انظر:   
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امل�رشية،  باجلامعات  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذة  من  واأربعة  الدولة،  جمل�ص 

ويختار  ممثليها،  املذكورة  الق�ساة  واجلهات  للهيئات  العليا  املجال�ص  وتختار 

املجل�ص االأعلى للجامعات اأ�ستاذة القانون الد�ستوري، وتخت�ص اللجنة باقرتاح 

ثالثني  خالل  عملها  من  تنتهي  اأن  على  املعطل،   2012 د�ستور  على  التعديالت 

يوماً من تاريخ ت�سكيلها. ويحدد القرار ال�سادر بت�سكيل اللجنة مكان انعقاده 

وقواعد تنظيم العمل بها.

:
وجاء يف املادة 4730

ال�سعب  على  الد�ستورية  التعديالت  م�رشوع  اجلمهورية  رئي�ص  يعر�ص 

بالتعديالت  ويعمل  اإليه،  وروده  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  عليه  ال�ستفتائه 

من تاريخ اإعالن موافقة ال�سعب عليها يف اال�ستفتاء، ويقوم رئي�ص اجلمهورية 

بالدعوة النتخاب جمل�ص النواب خالل خم�سة ع�رش يوماً من هذا التاريخ الإجراء 

االنتخابات خالل مدة ال تقل عن �سهر وال تتجاوز �سهرين، وخالل اأ�سبوع على 

االأكرث من اأول انعقاد ملجل�ص النواب تتم الدعوة الإجراء االنتخابات الرئا�سية.

االإعالن  بهذا  العمل  تاريخ  يف  القائمة  لالنتخابات  العليا  اللجنة  وتتوىل 

االإ�رشاف الكامل على اال�ستفتاء.

ونتيجة لذلك مّت ت�سكيل جلنتني:

الد�ستور  وفقهاء  الق�سائية  الهيئات  من  اأع�ساء  ع�رشة  من  املكونة  الع�رشة:  جلنة 

لدرا�سة د�ستور 2012 واقرتاح التعديالت.

املكونة من خم�سني �سخ�سية معينة متثل اجلهات وال�سخ�سيات  جلنة اخلم�شني: 

املوؤيدة لالنقالب، وت�ستبعد القوى املوؤيدة للم�سار الديوقراطي الذي مّت االنقالب عليه، 

وخ�سو�ساً االإخوان، لدرا�سة مقرتحات جلنة الع�رشة واإعداد التعديالت املقرتحة متهيداً 

لطرحها يف ا�ستفتاء عام.

د�ستور  تعديل  اإليها  عهد  التي  مو�سى،  عمرو  برئا�سة  اخلم�سني  جلنة  اختيار  ومّت 

تعديالتها  م�رشوع  الع�رشة(  )جلنة  القانونيني  اخلباء  جلنة  بعر�ص  وذلك   ،2012

الد�ستورية  للتعديالت  النهائي  امل�رشوع  اإعداد  من  اللجنة  تنتهي  اأن  على  للد�ستور، 

ال�سعبي. وبداأت جلنة اخلم�سني عملها يف  خالل �ستني يوماً ثم يطرح بعدها لال�ستفتاء 

املرجع نف�سه.  
47
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اللجنة بعد  اأعمال  انتهاء   2013/12/2 اللجنة عمرو مو�سى يف  2013/9/8، واأعلن رئي�ص 

اإقرار م�رشوع الد�ستور يف �سيغته النهائية. ويف 2013/12/14 دعا الرئي�ص املوؤقت عديل 

من�سور امل�رشيني لال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد يومي 14 و2014/1/15.

 جدول رقم )3(: اأبرز مظاهر الختالف بني اجلمعية التاأ�شي�شية لد�شتور 2012 

وجلنة اخلم�شني 482013

 اجلمعية التاأ�شي�شية 

لد�شتور 2012
جلنة اخلم�شني 2013

�رشعية اللجنة

ن�ّص على طريقة ت�سكيلها اإعالن 

د�ستوري ا�ستفتي ال�سعب على 

بنوده

ن�ّص على طريقة ت�سكيلها اإعالن 

د�ستوري اأ�سدره رئي�ص موؤقت 

غري منتخب مل ي�ستفت ال�سعب 

عليه

طريقة الختيار

االنتخاب بوا�سطة اأع�ساء جمل�سي 

ال�سعب وال�سورى املنتخبني من 

عموم ال�سعب

التعيني من الرئي�ص املوؤقت غري 

املنتخب

ًمئة ع�سوعدد الأع�شاء خم�سون ع�سوا

ن�شبة متثيل الأحزاب

خم�سون ع�سواً اختارتهم االأحزاب 

االإ�سالمية، وخم�سون اآخرون 

اختارتهم االأحزاب االأخرى

ع�سوان للتيار االإ�سالمي، و48 

لالأحزاب االأخرى وال�سخ�سيات 

العامة

متثيل ثوار 25 يناير
 �سارك بها عدد من �سباب ثورة

25 يناير 2011

خلت من ممثلني عن ثورة يناير، 

و�سارك بها ممثلون ملا يعرف 

بائتالف 30 يونيو

املوقف منها

رحب بها االإ�سالميون، ورحبت 

بها االأحزاب الليبالية والي�سارية، 

قبل اأن ين�سحب منها الحقاً عدد من 

ممثليها

رحبت بها االأحزاب الليبالية 

والي�سارية، وعار�ستها كافة 

االأحزاب االإ�سالمية ورف�ست 

امل�ساركة فيها با�ستثناء حزب 

النور )ممثل واحد(

�ستون يوماً�ستة اأ�سهرمدة العمل

بني جلنة د�ستور م�رش 2012 وجلنة اخلم�سني 2013، اجلزيرة.نت، 2013/9/3، انظر:  
48

http://bit.ly/236yT5M
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بلغ عدد مواد م�رشوع الد�ستور اجلديد 247 مادة، منها 42 م�ستحدثة، و18 مادة يف 

يلي مقارنة الأبرز  العمال والفالحني. وفيما  باب احلقوق واحلريات، و45 تتحدث عن 

:
النقاط بني د�ستور 2012 ود�ستور 492014

الرئي�س: جاءت �سالحيات الرئي�ص يف امل�سودة النهائية لد�ستور 2014 مماثلة لتلك 

ال�سالحيات الواردة يف د�ستور 2012 بدرجة كبرية، حيث ق�رشت واليته لفرتتني كحد 

اأق�سى، مدة كل منها اأربعة اأعوام، ومنحته حّق اختيار رئي�ص الوزراء لت�سكيل احلكومة 

وعر�ص برناجمها على البملان.

الدفاع  وزير  تعيني  حّق  الرئي�ص  من  نزعت   2014 لد�ستور  النهائية  امل�سودة  لكن 

اال�ستفتاء  يف  اإقراره  حال  اجلديد،  الد�ستور  تطبيق  لبدء  متتاليتني  رئا�سيتني  فرتتني  يف 

ال�سعبي. كما اأنها قل�ست من �سلطته يف حّل البملان اإال مبوافقة البملان نف�سه، واأي�ساً يف 

الدعوة اإىل اال�ستفتاءات ال�سعبية.

م�سودة  يف  للرئا�سة  الرت�سح  �رشوط  يف  اختالف  هناك  للرئا�شة:  الرت�شح  �رشوط 

اأن  اجلمهورية  لرئا�سة  الرت�سح  لقبول  ي�سرتط  اأنه  على  ن�ست  حيث   ،2014 د�ستور 

النواب  جمل�ص  اأع�ساء  من  االأقل  على  ع�سواً  ع�رشين  من  تزكية  على  املر�سح  يح�سل 

)البملان(، اأو اأن يوؤيده ما ال يقل عن 25 األف مواطن ممن لهم حّق االنتخاب يف 15 حمافظة 

على االأقل، وبحد اأدنى األف موؤيد من كل حمافظة.

اأما د�ستور 2012، فقد ن�ّص على اأنه ي�سرتط للرت�سح للرئا�سة ح�سول املر�سح على 

تزكية من ع�رشين ع�سواً على االأقل من االأع�ساء املنتخبني يف جمل�سي النواب وال�سورى 

االنتخاب، حّق  لهم  ممن  مواطن،  األف  ع�رشين  عن  يقل  ال  ما  يوؤيده  اأن  اأو   )�سابقاً(، 

يف ع�رش حمافظات على االأقل؛ وبحد اأدنى األف موؤيد من كل حمافظة منها.

نظام �شبه رئا�شي: ذكر خباء اأن نظام احلكم يف م�سودة د�ستور 2014 هو نظام �سبه 

اإدارة احلكومة وال�سلطة التنفيذية.  رئا�سي ينح �سالحيات وا�سعة لرئي�ص الوزراء يف 

الثقة  النواب حّق اقرتاح �سحب  2014 على مادة متنح جمل�ص  ون�ست م�سودة د�ستور 

اأع�ساء  اأغلبية  بناء على طلب م�سبب وُموّقع من  انتخابات مبكرة  واإجراء  الرئي�ص،  من 

جمل�ص النواب، وموافقة ثلثي االأع�ساء. ومبجرد املوافقة على اقرتاح �سحب الثقة، يطرح 

بي بي �سي، 2013/12/3، انظر:  
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اأمر �سحب الثقة من رئي�ص اجلمهورية واإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة فى ا�ستفتاء عام 

بدعوة من رئي�ص جمل�ص الوزراء.

اأما د�ستور 2012 فلم ين�ص على اإمكانية �سحب الثقة من الرئي�ص من جانب البملان.

ن�ّص د�ستور 2014 على اأن لرئي�ص اجلمهورية اإعفاء احلكومة من اأداء عملها ب�رشط 

بعد  وزاري  تعديل  اإجراء  اجلمهورية  ولرئي�ص  النواب،  جمل�ص  اأع�ساء  اأغلبية  موافقة 

الت�ساور مع رئي�ص الوزراء وموافقة جمل�ص النواب احلا�رشين مبا ال يقل عن ثلث اأع�ساء 

املجل�ص.

املدنيني  املوظفني  تعيني  اجلمهورية  لرئي�ص  يحق  اأنه  على   2012 د�ستور  ون�ّص 

والع�سكريني وعزلهم، وتعيني املمثلني ال�سيا�سيني للدولة واإقالتهم.

املجال�س النيابية: األغي يف د�ستور 2014 جمل�ص ال�سورى ليكون جمل�ص النواب هو 

اأعمال  على  الرقابية  �سلطته  ويار�ص  للدولة،  العامة  ال�سيا�سة  واإقرار  الت�رشيع  �سلطة 

ال�سلطة التنفيذية.

بينما ن�ّص د�ستور 2012 على وجود جمل�سني للنواب وال�سورى، وُمنحت ال�سورى 

ال�سلطات الت�رشيعية حتى انعقاد جمل�ص النواب.

اجلي�س والق�شاء الع�شكري: ينظر اإىل د�ستور 2014 باأنه منح مزايا خا�سة للقوات 

امل�سلحة، من بينها اأن املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة ال بّد اأن توؤخذ موافقته على تعيني 

وزير الدفاع وذلك ملدة ثمانية اأعوام )مدتني رئا�سيتني كاملتني(. كما مل ين�ص الد�ستور 

ب�سكل وا�سح على كيفية عزل وزير الدفاع، اأو من يلك �سلطة عزله.

كان  كما  ع�سكرية،  حماكم  اأمام  املدنيني  حماكمة  اإمكانية  على   2014 د�ستور  ن�ّص 

احلال يف الد�ساتري ال�سابقة، لكنه حدد ب�سكل اأكرث دقة اجلرائم التي يحال فيها مدنيون 

اإىل حماكم ع�سكرية، وهي 14 جرية متثل اعتداء مبا�رشاً على من�ساآت القوات امل�سلحة 

اأو مع�سكراتها اأو اأفرادها.

ن�ّص د�ستور 2012 على اإمكانية حماكمة املدنيني اأمام حماكم ع�سكرية يف حالة وقوع 

جرائم ت�رش بالقوات امل�سلحة، دون حتديد تلك اجلرائم بال�سبط، وترك اأمرها للقانون.

الفالحني  لتمثيل  حمددة  ن�سبة   2014 د�ستور  ت�سمن  والعمال:  الفالحني  متثيل 

والعمال يف جمل�ص النواب، والذين كانوا يتمتعون �سابقاً بن�سبة متثيل 50% يف جمل�سي 
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الدولة  اأن  242 على  املادة  لكنها ن�ست يف  ال�سعب وال�سورى ملدة جتاوزت �ستني عاماً. 

تعمل على متثيل العمال والفالحني متثيالً مالئماً يف اأول جمل�ص للنواب ُينتخب بعد اإقرار 

هذا الد�ستور، دون حتديد الن�سبة.

الق�سائية  الهيئات  التعيني يف  املراأة حّق  2014 على منح  املراأة: ن�ّص د�ستور  متثيل 

دون متييز، واأكد على اأن الدولة �ستعمل على اتخاذ التدابري الكفيلة ب�سمان متثيل املراأة 

متثيالً منا�سباً يف املجال�ص النيابية على النحو الذي يحدده القانون.

مل ين�ص د�ستور 2012 على اأّي مادة تتحدث عن متثيل للمراأة يف البملان، وتركت اأمر 

م�ساركتها من خالل تر�سحها يف االنتخابات البملانية على قوائم االأحزاب اأو كاأفراد.

النظام النتخابي: مل يحدد د�ستور 2014 نظاماً انتخابياً �سواء بالقائمة اأم الفردي 

يحدد  ومل  الرئي�ص(.  )اأي  للم�رشع  ذلك  وتركت  والقائمة،  الفردي  بني  خمتلط  بنظام  اأم 

ذلك  اأمر  وتركت  الرئا�سية،  اأم  البملانية  �سواء  اأوالً،  جترى  التي  االنتخابات  اأّي  اأي�ساً 

للم�رشع اأي�ساً، وهو ما قد يفتح الباب اأمام اإمكانية تبني م�سار خمالف خلريطة الطريق 

التي و�سعها اجلي�ص بعد عزل الرئي�ص حممد مر�سي والتي ن�ست على �رشورة اإجراء 

االنتخابات البملانية اأوالً تليها الرئا�سية.

بواقع  والفردي  القائمة  بني  خمتلط  انتخابي  نظام  على   2012 د�ستور  ن�ّص  بينما 

الثلثني لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق لالأحزاب وامل�ستقلني الرت�سح يف كل 

منهما.

مواد الهوية: ن�ّص د�ستور 2014 على اأن ال�رشيعة االإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي 

للت�رشيع واملرجع يف تف�سريها هو ما ت�سمنته جمموع اأحكام املحكمة الد�ستورية يف هذا 

2012. لكن  219 من د�ستور  ال�ساأن، واألغيت املادة املف�رشة ملبادئ ال�رشيعة وهي املادة 

الد�ستور حظر قيام اأحزاب على اأ�سا�ص ديني.

الرئي�سي  امل�سدر  هي  االإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن  على   2012 د�ستور  ن�ّص  حني  يف 

اإن  وتقول  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  مبادئ  لكلمة  املف�رشة   219 املادة  وت�سمن  للت�رشيع، 

املبادئ ت�سمل اأدلتها الكلية وقواعدها االأ�سولية والفقهية وم�سادرها املعتبة يف مذاهب 

اأهل ال�سنة واجلماعة.
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العدالة النتقالية/ العزل ال�شيا�شي: مل يت�سّمن د�ستور 2014 اأّي ن�سو�ص متعلقة 

2012 على  اأو بعزل رموز النظام القدمي، يف حني ن�ّص د�ستور �سنة  بالعدالة االنتقاليّة، 

العمل  ممار�سة  من  املنحل  الوطني  احلزب  قيادات  منعت  التي  ال�سيا�سّي  العزل  مادة 

تاريخ  من  اأعوام  ع�رشة  ملدة  والت�رشيعية  الرئا�سية  لالنتخابات  والرت�ّسح  ال�سيا�سي، 

.
50

العمل بالد�ستور

مّت  كما  م�ستحدثة.  مادة   42 الد�ستور  ت�سمن   :2014 د�شتور  يف  م�شتحدثة  مواد 

من  املعار�سني  �سّد  ُت�ستخدم  وقد  انتقاميّة،  طبيعة  ذات  د�ستورّية  مواد  ا�ستحداث 

كما  دينّي،  اأ�سا�صٍ  على  اأحزاب  قيام  حتظر  التي   74 املاّدة  ا�ستحدثت  اإذ  االإ�سالميني؛ 

.
51

ا�ستحدثت اأخرى تلزم الدولة مبواجهة االإرهاب وجتفيف م�سادر متويله )املادة 237(

ب�سكل  واحلريات  باحلقوق  املتعلّقة   2014 د�ستور  م�رشوع  مواد  مراجعة  وت�سري 

جلّي اإىل اأنه مل يرَق اإىل درجة الد�ستور الذي يوؤ�س�ص لنظامٍ ديوقراطي ويحميه. فجميع 

الن�سو�ص املتعلقة باحلقوق واحلريات التي ت�سمنتها مواده مل تكن مطلقة كما ينبغي اأن 

تظهر يف الد�ستور، بل ُقيّدت باأحكام القوانني التي ت�سدر لتنظيمها، ما يتيح ت�سييقها اأو 

احلد منها من خالل التفا�سيل واالإجراءات واملواد التي �سوف تت�سّمن قوانني اجلمعيات 

قانون  اإىل  االإ�سارة  املفيد  من  يكون  وقد  والنقابات.  واالأحزاب  العامة  واالجتماعات 

التظاهر الذي �سدر بعد االنقالب الع�سكري وا�سرتط احل�سول على ترخي�ص للتظاهر 

.
52

ال�سلمي

وبالنتيجة تكون جلنة اخلم�سني قد �سّحت بالدولة املدنية مقابل تعديالتٍ متو�سطة 

االأهمية تنا�سب هواها ومزاجها النخبوّي و�رشاعها مع االإ�سالميني، و�سلّمت البالد يف 

.
53

�سبيل ذلك اإىل الدولة العميقة لكي تعيد كتابة د�ستورها

اأعلن  وقد  و2014/1/15،   14 يف  امل�رشي  الد�ستور  م�رشوع  على  امل�رشيون  �سّوت 

م�رش  حزب  اأعلن  كما  الد�ستور،  ال�ستفتاء  مقاطعته  ال�رشعية  لدعم  الوطني  التحالف 

العربي لالأبحاث ودرا�سة  املركز  2014 يف م�رش، موقع  2012 وم�رشوع د�ستور  نظرة مقارنة بني د�ستور   
50

ال�سيا�سات، 2014/1/15، انظر:

http://www.dohainstitute.org/release/69cfb10e-dc34-495b-b0f6-f973d007edcc

املرجع نف�سه.  
51

املرجع نف�سه.  
52

املرجع نف�سه.  
53
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القوية املقاطعة اأي�ساً، وذلك بعد دعوته اإىل الت�سويت بـ“ال” على الد�ستور، اإال اأن التغري 

يف موقفه جاء ب�سبب االأجواء التي �ساحبت ما قبل عملية اال�ستفتاء، وقال االأمني العام 

الديوقراطية”.  القواعد  اأب�سط  “تخالف  اال�ستفتاء  اأجواء عملية  اإن  �سامل  اأحمد  للحزب 

وقال احلزب، يف بيان له، اإن االأجواء التي �ساحبت ما قبل عملية اال�ستفتاء:

من �سحن جماهريي، وتوجيه اإعالمي فّج، وكذلك ا�ستغالل املال العام واملوارد 

من قبل ال�سلطة التنفيذية، والتخوين لكل راف�سي امل�رشوع الأ�سباب مو�سوعية، 

ثم اأخرياً حملة االعتقاالت واالنتهاكات االأمنية التي تعر�ص لها اأع�ساء احلزب 

خالل ممار�سة حقهم الد�ستوري والقانوين يف دعوة املواطنني للت�سويت بـ“ال” 

على الد�ستور.. كل ذلك جعل من اإعادة تقييم موقفنا من امل�ساركة يف هذه العملية 

.
54ً

اأمراً منطقياً بل وواجبا

وعلى الرغم من اال�ستعدادات امل�سبقة بدا اإقبال املواطنني امل�رشين يف اال�ستفتاء على 

من  حالة  االقرتاع  جلان  �سهدت  حيث   ،2012 با�ستفتاء  قيا�ساً  جداً  �سعيفاً  الد�ستور 

الهدوء ال�سديد، واختفت الطوابري التي كانت �سمة بارزة يف كل اال�ستحقاقات االنتخابية 

اأن  املنظمة لال�ستفتاء  اللجنة  اأعلنت  يناير. وبالرغم من ذلك، فقد   25 اأعقبت ثورة  التي 

عدد الذين �ساركوا يف اال�ستفتاء بلغ 20,613,677 بن�سبة 38.6% ممن هم م�سموح لهم 

. وهو 
بالت�سويت وعددهم 53,423,485، واأيد الد�ستور 98.1%، بينما رف�سه 55%1.9

ما اأثار عالمات ا�ستفهام كبرية يف العودة اإىل اأ�ساليب نظام مبارك يف تزوير االنتخابات 

واال�ستفتاءات، حيث حتدثت تقارير اإعالمية عن �سبهات تزوير، وعدم م�سداقية االأرقام 

والنتائج التي اأعلنتها اللجنة املنظمة لال�ستفتاء.

جدول رقم )4(: نتائج ا�شتفتاء تعديل الد�شتور امل�رشي 2014

الت�شويت

بـ“نعم”

الت�شويت 

بـ“ل”

الأ�شوات 

ال�شحيحة

الأ�شوات 

الباطلة

اإجمايل عدد 

الأ�شوات

19,985,389381,34120,366,730246,94720,613,677عدد الأ�شوات

98.11.998.81.2100الن�شبة املئوية )%(

بي بي �سي، 2014/1/13، انظر:  
54

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/01/140113_strong_egypt_party_to_withdraw.shtml

املوقع الر�سمي لال�ستفتاء على د�ستور 2014، انظر:  
55

https://referendum2014.elections.eg/results/referendum-results
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ثانيًا: النتخابات الت�صريعية:

1. النتخابات الت�رشيعية 2011–2012:

اأ. انتخابات جمل�س ال�شعب امل�رشي 2011–2012:

على  ووافق  احلكم،  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  توىل  يناير   25 ثورة  جناح  بعد 

انتخابات  تليها  ت�رشيعية  النتخابات  الطريق  تعديالته  فتحت  والذي   ،2011 د�ستور 

رئا�سية. وحدد املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة 2011/11/28 موعداً لبداية املرحلة االأوىل 

من انتخابات جمل�ص ال�سعب، والتي �ستجري على ثالث مراحل، وبنظام القوائم الن�سبية 

. ون�ست املادة اخلام�سة من 
56

على ثلثي املقاعد، مقابل النظام الفردي على الثلث املتبقي

القوائم االنتخابية بينما ي�سغل  انتخاب ثلثي البملان عب نظام  قانون االنتخابات على 

طالبت  التي  امل�رشية  االأحزاب  ل�سغط  ونتيجة  كم�ستقلني.  ينتخبون  من  االآخر  الثلث 

اأفراد  على  �سيا�سي  عزل  فر�ص  وب�رشورة  اخلام�سة،  املادة  باإلغاء  الع�سكري  املجل�ص 

نظام احلكم ال�سابق، وخ�سو�ساً اأع�ساء احلزب الوطني املنحل واأع�ساء جمل�سي ال�سعب 

وال�سورى، قرر املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة اإلغاء املادة اخلام�سة. كما مّت اإقرار قانون 

.
57

ي�سمح للم�رشيني باخلارج امل�ساركة يف االنتخابات البملانية

مّت اإن�ساء العديد من التحالفات بني االأحزاب امل�رشية خلو�ص االنتخابات الت�رشيعية 

وكان من اأبرزها:

حزيران/  يف  تاأ�س�ص  �سيا�سي  حتالف  م�رش:  اأجل  من  الدميوقراطي  التحالف 

جماعة  اأ�س�سته  الذي  والعدالة  احلرية  وحزب  الوفد  حزب  من  بدعوة   2011 يونيو 

�سبتمب،  اأيلول/  يف  التحالف  من  ان�سحابه  اأعلن  النور  حزب  اأن  غري  امل�سلمني.  االإخوان 

ا�ستمرار  اأكد على  2011/10/5، ولكنه  التحالف يف  االن�سحاب من  الوفد  كما قرر حزب 

التن�سيق ال�سيا�سي مع اأحزاب التحالف. ثّم ان�سحبت عدة اأحزاب خالل ت�رشين االأول/ 

احلزب  منهم  االنتخابية،  التحالف  قائمة  يف  متثيلهم  ن�سب  على  اعرتا�ساً   2011 اأكتوبر 

اأ�سهرها �سيا�سياً،  حزباً   11 على  التحالف  وا�ستقر  النا�رشي.  الديوقراطي   العربي 

http://gate.ahram.org.eg/News/120630.aspx :بوابة االأهرام، 2011/9/27، انظر  
56

http://www.almasryalyoum.com/news/details/126470 :سحيفة امل�رشيون، 2011/11/16، انظر�  
57
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وتراأ�ص  االإ�سالمي.  العمل  وحزب  الثورة،  وغد  النا�رشي،  والكرامة  والعدالة،  احلرية 

التحالف وحيد عبد املجيد.

 الكتلة امل�رشية: هي حتالف الأحزاب ومنظمات �سيا�سية وتنظيمات نقابية م�رشية، 

من بينهم حزب امل�رشيني االأحرار الليبايل والتجمع الي�ساري وامل�رشي الديوقراطي 

االجتماعي، تاأ�س�ص يف اآب/ اأغ�سط�ص 2011. اأدى تر�سيح الكتلة لعدد من اأع�ساء احلزب 

التحالف، ومل  اأحزاب  قوائمها لالنتخابات الن�سحاب جمموعة من  املنحل على  الوطني 

.
58

يتبَق بالكتلة امل�رشية �سوى ثالثة اأحزاب �سكلت القوائم االنتخابية

الكتلة الإ�شالمية: هو حتالف اإ�سالمي اأن�سئ يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2011، و�سّم 

اأحزاب النور واالأ�سالة والبناء والتنمية، وجميعها تعّد اأحزاب �سلفية. واأكدت الكتلة اأن 

هذا “التحالف لي�ص موجهاً �سّد اأي حتالف اآخر، ويهدف لتحقيق النه�سة امل�رشية على 

.
اأ�سا�ص الهوية االإ�سالمية من خالل م�رشوع وطني ي�سارك فيه كل اأبناء م�رش”59

بعد  م�رشية  انتخابات  اأول  جرت   2012/1/11–2011/11/28 الفرتة  خالل 

امل�ست�سار اأعلن   2012/1/21 ويف  كثيف.  واإقبال  وا�سعة،  مب�ساركة  يناير،   25  ثورة 

عبد املُعّز اإبراهيم، رئي�ص اللجنة العليا لالنتخابات امل�رشية، النتائج النهائية النتخابات 

جمل�ص ال�سعب امل�رشي، وبلغ اإجمايل االأ�سوات ال�سحيحة 27,851,070 �سوتاً. وكانت 

 اأبرز النتائج ح�سول حزب احلرية والعدالة، الذي اأ�س�سته جماعة االإخوان امل�سلمني، على

235 مقعداً، بن�سبة 47.2% من املقاعد، يليه حزب النور بـ 123 مقعداً، بن�سبة 24% من جملة 

املقاعد، واحتل حزب الوفد اجلديد املركز الثالث، بح�سوله على 38 مقعداً، وفاز ائتالف 

؛ كما يو�سح 
60ً

الكتلة امل�رشية بـ 35 مقعداً،... وبلغ عدد االأحزاب املمثلة يف املجل�ص 15 حزبا

اجلدول التايل:

http://www.elsyasi.com/civil_detail.aspx?id=77 :موقع ال�سيا�سة.كوم، انظر  
58

موقع مفكرة االإ�سالم، 2011/10/22، انظر:  
59

http://islammemo.cc/akhbar/arab/2011/10/22/136354.html

الأهرام، 2012/1/22.  
60
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جدول رقم )5(: النتائج النهائية لنتخابات جمل�س ال�شعب امل�رشي 2011–612012

الن�شبة )%(عدد املقاعدالفرديالقوائماحلزب

12710823547.2احلرية والعدالة

962712324.7النور

362387.6الوفد

331346.8الكتلة امل�رشية

102–10الو�شط اجلديد

8191.8الإ�شالح والتنمية

71.4–7ائتالف الثورة

40.8–4احلرية

4151م�رش القومي

3140.8املواطن م�رشي

20.4–2الحتاد

10.2–1الحتاد القومي العربي

10.2–1ال�شالم الدميوقراطي

110.2–العدل

110.2–املحافظني

23234.6–م�شتقلون

332166498100املجموع

التقرير  خالل   ،Jimmy Carter كارتر  جيمي  ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ص  اأ�سار  وقد 

م�رش يف  البملانية  االنتخابات  ملتابعة   Carter Center كارتر  مركز  لبعثة   النهائي 

2011–2012، اإىل اأن مندوبو املركز يف م�رش �سجلوا “امل�ساركة احلما�سية يف االنتخابات، 

والعملية االنتخابية الهادئة، والتي ينبغي اأن يفخر بها ال�سعب امل�رشي”. وذكر التقرير 

مبختلف  م�رش  يف  وال�سورى  ال�سعب  جمل�سي  انتخابات  مبتابعة  قام  كارتر  مركز  اأن 

الأهرام، 2012/1/22؛ وموقع اأ�سوات م�رشية، 2012/1/22، انظر:  
61

http://www.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=5f9950af-7666-451b-8ead-b6d16db505be
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مراحلها، واأ�سار، يف تقريره، اإىل اأن انتخابات جمل�سي ال�سعب وال�سورى كانت باملجمل 

تقييم  اأن  التقرير  وذكر  املالحظات.  بع�ص  مع  وا�سعاً،  اإقباالً  و�سهدت  ونزيهة،  �سفافة 

تبدو  البملانية  االنتخابات  نتائج  اأن  يف  يتلخ�ص  االنتخابية  للعملية  كارتر  مركز  بعثة 

هذه  يف  بالت�سويت  قاموا  الذين  امل�رشيني  الناخبني  الإرادة  وا�سع،  نطاق  على  كتمثيل، 

 .
62

االنتخابات

انعقدت اجلل�سة االأوىل ملجل�ص ال�سعب امل�رشي يف 2012/1/23، وقام املجل�ص بانتخاب 

حممد �سعد الكتاتني، القيادي بحزب احلرية والعدالة، لرئا�سة املجل�ص، وكذلك مّت انتخاب 

وكيلني للمجل�ص، هما اأ�رشف ثابت من حزب النور وعبد العليم داود من حزب الوفد.

بع�ص  د�ستورية  بعدم  م�رش  يف  العليا  الد�ستورية  املحكمة  ق�ست   2012/6/14 ويف 

املجل�ص بكامله  اأن تكوين  ال�سعب، وق�ست بحله، واأكدت  انتخابات جمل�ص  مواد قانون 

باطل منذ انتخابه، كما ق�ست املحكمة بعدم د�ستورية قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية 

. وقد كان املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة قد قرر يف 
63

ال�سيا�سي املعروف با�سم العزل 

ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2011 ال�سماح الأع�ساء االأحزاب بالرت�سح على ثلثي مقاعد جمل�ص 

ال�سعب اخلا�سة بالقائمة والثلث املخ�س�ص للمقاعد الفردية. وقد زعم املجل�ص اأن القرار 

قد مّت اتخاذه حتت �سغط االأحزاب، مبا يف ذلك حزب احلرية والعدالة. وقالت املحكمة 

اإن قرار املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة ُيعّد انتهاكاً د�ستورياً حلق امل�رشيني يف امل�ساواة 

يف  الثغرة  هذه  ترك  تعمد  قد  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  اأن  ويبدو   .
64

القانون اأمام 

قانون االنتخابات الإ�سقاط جمل�ص ال�سعب امل�رشي واإف�ساله، يف حال فوز االإ�سالميني. 

العليا،  الد�ستورية  املحكمة  حكم  تنفيذ  على  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  اأ�رّش  فقد 

القانونية،  دورتها  نهاية  حتى  ملهامها  ال�سابقة  البملانات  بع�ص  ممار�سة  من  بالرغم 

بعدما ُق�سي بعدم د�ستوريته. ففي 2012/6/16 قال �سامي مهران، رئي�ص االأمانة العامة 

ملجل�ص ال�سعب، اإن االأمانة تلقت خطاباً من حممد ح�سني طنطاوي، الرئي�ص االأعلى ملجل�ص 

القوات امل�سلحة امل�رشية، ين�ص على حّل البملان، وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة الد�ستورية 

2011–2012، موقع مركز كارتر،  البملانية يف م�رش  االنتخابات  ملتابعة  لبعثة مركز كارتر  النهائي  التقرير   
62

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt- :انظر

2011-2012-final-rpt-arabic.pdf

الأهرام، 2012/6/15.  
63

التقرير النهائي لبعثة مركز كارتر ملتابعة االنتخابات البملانية يف م�رش 2011–2012، مركز كارتر.  
64
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وهي  البملان،  حّل  بعد  الت�رشيع  �سلطة  نف�سه  الع�سكري  املجل�ص  اأعطى  كما   .
65

العليا

.
66

خطوة كان من الوا�سح اأنها �ستقيد مر�سي وتعرقل برناجمه ال�سيا�سي

بعودة  جمهورياً  قراراً   2012/7/8 يف  اأ�سدر  مر�سي  حممد  املنتخب  الرئي�ص  اأن  غري 

جمل�ص ال�سعب امل�رشي للعمل وعقد جل�ساته وممار�سة كل اخت�سا�ساته، ووفقاً للقرار 

ملجل�ص  مبكرة  انتخابات  �ستجري  حيث  القانونية،  مدته  يكمل  لن  ال�سعب  جمل�ص  فاإن 

ال�سعب خالل �ستني يوماً من تاريخ موافقة ال�سعب على الد�ستور اجلديد، واالنتهاء من 

.
67

قانون جمل�ص ال�سعب

ح�سور  قرروا  الذين  وال�سلفيني  االإخوان  جماعة  نواب  موقف  من  العك�ص  وعلى 

عدم  وي�سارية  ليبالية  اأحزاب  نواب  من  عدد  اأعلن  مر�سي،  قرار  بعد  البملان  جل�سات 

ح�سور اجلل�سة البملانية التي كانت مقررة يف 2012/7/10، ملا قال عنه “احرتاماً الإعالء 

امل�رشيني  حلزب  ممثلون  النواب  هوؤالء  ومن  القانون”،  دولة  و�سيادة  الق�ساء  كلمة 

التحالف  وحزب  االجتماعي،  الديوقراطي  امل�رشي  واحلزب  الوفد،  وحزب  االأحرار، 

ا�ستبدادي  “حترك  باأنه  مر�سي  الرئي�ص  قرار  التجمع  حزب  اتهم  كما  اال�سرتاكي. 

حمكمة  وحددت   .
الق�ساء”68 واأحكام  والقانون  الد�ستور  احرتام  ممكنات  بكل  يع�سف 

الق�ساء االإداري جل�سة يف 2012/7/10 للنظر يف 17 دعوى ق�سائية تطالب ببطالن قرار 

العز  اأبو  الي�ساري  النائب  الدعاوى  هذه  مقيمي  وبني  ال�سعب.  جمل�ص  بعودة  الرئي�ص 

قنديل،  وعا�سم  جمعة،  والروبي  فكري،  واإبراهيم  حمدي،  وائل  واملحامون  احلريري 

. وقال �سامح عا�سور، نقيب 
69

ونبيل غابريال، وحممد عامر حلمي، واأ�رشف م�سيلحي

حكم  اإلغاء  الرئي�ص  حّق  من  “لي�ص  العرب،  املحامني  احتاد  ورئي�ص  امل�رشيني،  املحامني 

املحكمة الد�ستورية”. ودعا عا�سور القوى املدنية والوطنية ورجال الق�ساء والقانون يف 

كل مواقعهم، ملواجهة حازمة وحا�سمة لرد العدوان “لي�ص على حكم الق�ساء فقط، وال 

.
على ال�سلطة الق�سائية باأثرها، بل على الوطن كله”70

�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2012/6/16.  
65

رويرتز، 2012/7/11، انظر:  
66

  http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE86A09720120711?sp=true

الأهرام، 2012/7/9.  
67

ال�رشق الأو�شط، 2012/7/10.  
68

احلياة، 2012/7/10.  
69

ال�رشق الأو�شط، 2012/7/10.  
70
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كما �سددت املحكمة الد�ستورية العليا اأن اأحكامها وكافة قراراتها نهائية وغري قابلة 

للطعن بحكم القانون، واأن هذه االأحكام ملزمة جلميع �سلطات الدولة وللكافة. وذكرت 

اأمام املحكمة  اأقاموا منازعات تنفيذ  اأن عدداً من ذوي ال�ساأن واأ�سحاب ال�سفة  املحكمة 

ب�ساأن قرار الرئي�ص مر�سي، الذي ق�سى بعودة جمل�ص ال�سعب لعقد جل�ساته وممار�سة 

الد�ستورية  املحكمة  ق�ست  مر�سي  الرئي�ص  اإعالن  من  يومني  وبعد   .
71

اخت�سا�ساته

مر�سي  الرئي�ص  واأعلن   .
72

لالنعقاد ال�سعب  جمل�ص  عودة  قرار  تنفيذ  بوقف  امل�رشية 

احرتامه حلكم “الد�ستورية”، وقال بيان �سادر عن موؤ�س�سة الرئا�سة، اإن قرار مر�سي 

بعودة املجل�ص كان يهدف الحرتام حكم املحكمة الد�ستورية، واأو�سح اأن “الهدف اأي�ساً 

ال�سعب  م�سلحة  يحقق  مبا  احلكم،  لتنفيذ  املنا�سب  الوقت  اختيار  ذاته  الوقت  يف  كان 

ال�سعب املنتخب  الدولة خا�سة جمل�ص  و�سالح الوطن، ويحافظ على ا�ستمرار �سلطات 

. واتهم القيادي يف 
يف القيام مبهامه، حتى ال يحدث فراغ يف �سلطة الت�رشيع والرقابة”73

جماعة االإخوان حممود غزالن املجل�ص الع�سكري با�ستخدام املحكمة الد�ستورية �سّد اأول 

رئي�ص منتخب ب�سكل حّر يف البالد وقال اإنه �رشاع غري متكافئ. وحّث حمدين �سباحي 

اإال  احلالية”،  االأزمة  من  “اخلروج  يف  للم�ساعدة  الد�ستورية  املحكمة  قرار  احرتام  على 

اإىل ت�سليم ال�سلطة الت�رشيعية جلهة  اأن �سباحي دعا املجل�ص الع�سكري يف الوقت نف�سه 

.
74

منف�سلة

ي�ستمر  مل  يناير   25 ثورة  بعد  انتخابه  مّت  الذي  ال�سعب  جمل�ص  فاإن  لذلك  ونتيجة 

اأ�سهر. عملياً �سوى خم�سة 

ب. انتخابات جمل�س ال�شورى امل�رشي 2012:

جريت انتخابات جمل�ص ال�سورى على مرحلتني يف الفرتة 2012/1/29–2012/2/22، 
ُ
اأ

حيث مّت انتخاب 180 مقعداً من مقاعد املجل�ص الـ 264، بينما ُيعنِيّ املقاعد املتبقية الرئي�ص 

على بح�سوله  امل�سهد  والعدالة  احلرية  حزب  �سكله  الذي  التحالف  وت�سّدر   املنتخب، 

ال�رشق الأو�شط، 2012/7/10.  
71

الأهرام، 2012/7/11.  
72

ال�رشق الأو�شط، 2012/7/12.  
73

رويرتز، 2012/7/11.  
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105 مقاعد، بن�سبة 58.3%، فيما جاء حتالف حزب النور يف املركز الثاين بعد ح�سوله 

على ح�سوله  بعد  الثالث  املركز  يف  الوفد  حزب  وجاء   ،%25 بن�سبة  مقعداً،   46  على 

؛ كما يو�سح اجلدول التايل:
14 مقعداً، بن�سبة 75%7.7

جدول رقم )6(: النتائج النهائية لنتخابات جمل�س ال�شورى امل�رشي 2012

احلزب
احلرية 

والعدالة
الوفدالنور

الكتلة 

امل�رشية
احلرية

ال�شالم 

الدميوقراطي
املجموعامل�شتقلون

10546148313180عدد املقاعد

عقد جمل�ص ال�سورى يف 2012/2/28 اأوىل جل�ساته بجل�سة اإجرائية، قام فيها بانتخاب 

رئي�ص جديد له ووكيلني، وفاز اأحمد فهمي اأحمد، مر�سح حزب احلرية والعدالة، مبن�سب 

رئي�ص جمل�ص ال�سورى بالتزكية، نظراً لعدم تقدم اأّي مر�سح من نواب املجل�ص ملناف�سة 

.
76

النائب بالرت�سح اأمامه

حّل  دعوى   2013 يناير  الثاين/  كانون  يف  م�رش  يف  الد�ستورية  املحكمة  واأحالت 

“بعدم د�ستورية قانون  اأو�سى  اإىل هيئة املفو�سني، ال�ستكمال تقريرها الذي  ال�سورى 

انتخابات جمل�ص ال�سورى على غرار ما �سبق اإ�سداره يف احلكم ال�سادر يف دعوى الطعن 

على قانون انتخابات جمل�ص ال�سعب”. ويف 2013/6/2 ق�ست املحكمة الد�ستورية يف م�رش 

ببطالن جمل�ص ال�سورى، الذي يتوىل �سلطة الت�رشيع، غري اأن املحكمة قررت يف منطوق 

.
77

حكمها عدم حّل جمل�ص ال�سورى، بالرغم من بطالنه، حلني انتخاب جمل�ص النواب

جمل�ص  اإىل  الت�رشيع  �سلطة  نقل  قد  كان  مر�سي  الرئي�ص  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر 

ال�سورى.

وبعد عزل الرئي�ص حممد مر�سي يف 2012/7/3، اأ�سدر الرئي�ص املُعنّي عديل من�سور 

. واأقرت جلنة اخلم�سني لتعديل الد�ستور امل�رشي، 
78

يف 2012/7/5 حّل جمل�ص ال�سورى

التي كلفها من�سور، اإلغاء جمل�ص ال�سورى، واالكتفاء بدل ذلك مبجل�ص النواب.

ال�رشوق، 2012/2/25.  
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http://bit.ly/1XTSsip :سحيفة الوفد، اجليزة، 2012/2/28، انظر�  
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بي بي �سي، 2013/6/2، انظر:  
77

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130602_egypt_constitutional_rulings

http://bit.ly/1OmXEYH :اجلزيرة.نت، 2013/7/5، انظر  
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2. النتخابات الت�رشيعية 2015:

انتخابات جمل�ص النواب امل�رشي 2015 هي اأول انتخابات ت�رشيعية بعد اإقرار د�ستور 

امل�رشي  للرئي�ص  النواب، واأعطى  للت�رشيع هي جمل�ص  اأقر غرفة واحدة  2014، والذي 

تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  تتجاوز  ال  مدة  الد�ستور  حدد  كما  النواب.  عدد  من   %5 تعيني 

اللجنة  ت�سكيل  مّت   2014/7/12 ويف  الت�رشيعية.  االنتخاب  الإجراءات  بالد�ستور  العمل 

العليا لالنتخابات، برئا�سة امل�ست�سار اأين حممود عبا�ص، واأقرت م�رشوع قانون تق�سيم 

ابتداء  الرت�سح  باب  فتح   2015/1/29 يف  واأعلنت   ،2014/12/16 يف  االنتخابية  الدوائر 

2015/3/22، وتليها  21 و  اأن تبداأ العملية االنتخابية يف اخلارج يف  2015/2/8، على  من 

املرحلة االأوىل، وتنتهي املرحلة الثانية يف 26–2015/4/27، واإذا اقت�ست ال�رشورة اإجراء 

.
اإعادة تنتهي يف 792015/5/7

ويف 2015/3/1 اأقرت املحكمة الد�ستورية العليا بعدم د�ستورية قرار الرئي�ص امل�رشي 

2015/3/3 وقف  االإداري يف  الق�ساء  االنتخابية، وقررت حمكمة  الدوائر  تق�سيم  ب�ساأن 

اإجراء االنتخابات، فاأ�سدرت اللجنة العليا قراراً بوقف العملية االنتخابية مع االحتفاظ 

الدوائر  تق�سيم  قانون  تعديل  وبعد   .7,416 عددهم  بلغ  الذين  املر�سحني،  باأوراق 

االنتخابية، اأعلنت اللجنة العليا اإعادة البدء باإجراءات الرت�سح لالنتخابات يف 2015/9/1، 

. ويف و�سط اأجواء من 
802015/12/4–2015/10/17 والتي تقام على مرحلتني يف الفرتة 

مرحلتني  على  ممثليهم  الختيار  امل�رشيون  الناخبون  ُدعي  احلاد  ال�سيا�سي  االنق�سام 

خالل االأ�سهر الثالثة االأخرية من �سنة 2015.

كان البملان امل�رشي يتكون من غرفتني هما جمل�ص ال�سعب وجمل�ص ال�سورى، لكن 

ا�سم  وتغيري  ال�سورى  جمل�ص  اإلغاء  على  ن�ّص   2014 �سنة  يف  اأقر  الذي  املعدل  الد�ستور 

هم  منتخباً،  ع�سواً   568 من  النواب  جمل�ص  ويتاألف  النواب.  جمل�ص  اإىل  ال�سعب  جمل�ص 

. ويحق لالأحزاب 
81

القوائم املغلقة املطلق بالنظام الفردي، و120 نائباً بنظام  448 نائباً 

اأن يعنّي ما ي�سل  النظامني. كم يحق لرئي�ص اجلمهورية  اأّي من  الرت�سح يف  وامل�ستقلني 

اإىل 5% من عدد االأع�ساء املنتخبني. وكان قانون االنتخابات يف 2011 ين�ّص على انتخاب 

https://www.elections.eg :املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات – م�رش، انظر  
79

املرجع نف�سه.  
80

نظام القوائم املغلقة املطلقة يعني اإما فوز القائمة بكامل مر�سحيها اأو خ�سارتها متاماً بكامل مر�سحيها.  
81
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القوائم  بنظام  املقاعد  وثلثي  مقعداً(،   166( الفردي  بالنظام  ال�سعب  جمل�ص  مقاعد  ثلث 

الن�سبية )332 مقعداً(، الذي يتيح ان�سمام عدد من مر�سحي القائمة للبملان وفقاً لن�سبة 

املجل�ص مقاعد  من  مقعداً   180 انتخاب  يتّم  كما  القائمة،  عليها  ح�سلت  التي   االأ�سوات 

الـ 264، بينما ُيعنِيّ املقاعد املتبقية الرئي�ص املنتخب. وين�ّص القانون اجلديد على تخ�سي�ص 

ح�س�ص يف القوائم للن�ساء، وامل�سيحيني، والعمال، والفالحني، وال�سباب، وذوي االإعاقة، 

وامل�رشيني املقيمني باخلارج. وتبلغ والية املجل�ص خم�سة اأعوام حتت�سب من تاريخ اأول 

انتهاء مدة  ال�سابقة على  ال�ستني يوماً  انعقاد له. ويجري انتخاب املجل�ص اجلديد خالل 

.
82

املجل�ص القائم

وعلى الرغم من حمالت ال�سلطات امل�رشية للدفع باأكب عدد ممكن من الناخبني اإىل 

�سناديق االقرتاع، وفر�ص غرامات مالية على املتخلفني، فقد ف�سلت يف ذلك، وكان خيار 

املقاطعة، املنظمة اأو العفوية، والذي جنح يف ك�سف حجم �سعبية �سلطة الرئي�ص ال�سي�سي. 

وقد �سجل اإقبال �سعيف جداً من املواطنني، واأ�سار اإىل ذلك عمر مروان، املتحدث با�سم 

من  االأوىل  املرحلة  مبحافظات  الت�سويت  جلان  اإن  قال  الذي  لالنتخابات،  العليا  اللجنة 

حيث  االنتخابية،  العملية  بدء  من  االأوىل  ال�ساعات  يف  �سعيفاً  اإقباالً  �سهدت  االنتخابات 

�سوراً  امل�رشي  الر�سمي  التلفزيون  عر�ص  كما   .
83%1 اإىل  و�سلت  الن�سبة  باأن  �رشح 

احلكومة  منح  من  الرغم  على  وذلك  الناخبني،  من  خالية  �سبه  وهي  االقرتاع،  ملراكز 

مرا�سل  ولفت  الت�سويت.  على  لت�سجيعهم  يوم  ن�سف  اإجازة  موؤ�س�ساتها  يف  املوظفني 

النظر  القاهرة  )British Broadcasting Corporation )BBC يف  الـ بي بي �سي  قناة 

. كما 
84

يناير  25 امل�سارك يف ثورة  اإىل اجليل  ينتمون  الذين  ال�سباب  اإىل �سعف م�ساركة 

اأ�سار تقرير �سبكة االإعالم العربية “حميط” اإىل �سعف امل�ساركة ال�سعبية يف االنتخابات، 

واإىل غياب النخب والكوادر ال�سيا�سية عن البملان، واإىل اختفاء بع�ص االأحزاب العريقة 

موقع هافينغتون بو�ست عربي، 2015/10/16، انظر:  
82

http://www.huffpostarabi.com/2015/10/16/story_n_8312372.html

وانظر اأي�ساً ن�ص د�ستور 2014، الهيئة العامة لال�ستعالمات، م�رش، انظر:

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf

العربي اجلديد، لندن،  http://bit.ly/1S3tKmN؛ وانظر: �سحيفة  2015/10/18، انظر:  موقع العربية.نت،   
83

2015/10/19، يف: http://bit.ly/1jwDHQW؛ والوطن االإلكرتونية، 2015/12/1، انظر:

http://www.elwatannews.com/news/details/848460

بي بي �سي، 2015/10/19، انظر:  
84

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/10/151018_egypt_elections_second_day
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االإ�سالمية  التيارات  اإق�ساء  اإىل  االنقالب  عمد  حيث   ،
85

اأخرى اأحزاب  م�ساركة  و�سعف 

والقوى الثورية املعادية لالنقالب عن امل�سهد االنتخابي.

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن مركز كارتر، الذي �سارك يف مراقبة االنتخابات الت�رشيعية 

2011–2012، اأعلن اأنه قد اأغلق مكتبه امليداين يف م�رش، واأنه لن ير�سل بعثة متابعة لتقييم 

انتخابات م�رش البملانية 2015. ويعك�ص هذا القرار تقييم مركز كارتر باأن:

البيئة ال�سيا�سية م�ستقطبة ا�ستقطاباً حاداً، واأن الف�ساء ال�سيا�سي قد �ساق 

بالن�سبة لالأحزاب ال�سيا�سية امل�رشية، واملجتمع املدين، واالإعالم. ونتيجة لذلك، 

لي�ص من املرجح اأن تقدم االنتخابات املقبلة حتوالً ديوقراطياً حقيقياً يف م�رش. 

ب�سكل  مقيدة  بيئة  الدولية  واملنظمات  امل�رشي  املدين  املجتمع  من  كالً  ويواجه 

متزايد تعيق قدرتها على اإجراء متابعة ذات م�سداقية لالنتخابات.

على  ت�ساعد  ال  م�رش  يف  احلالية  “البيئة  اإن  كارتر  جيمي  املركز  رئي�ص  وقال 

ال�سلطات  تعك�ص  اأن  واأمتنى  املدنية.  وامل�ساركة  احلقيقية  الديوقراطية  االنتخابات 

وتقيد  اجلمعيات  وتكوين  التجمع  حقوق  من  حتد  التي  االأخرية  اخلطوات  امل�رشية 

عمليات جمموعات املجتمع املدين امل�رشي”. وحّث مركز كارتر ال�سلطات امل�رشية على 

االأ�سا�سية،  الديوقراطية  امل�رشيني  حلقوق  الكاملة  احلماية  ل�سمان  خطوات  “اتخاذ 
لتكوين  االأ�سا�سية  واحلريات  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  يف  امل�ساركة  يف  احلق  ذلك  يف  مبا 

اجلمعيات، والتجمع، والتعبري”. كما اأ�سار مركز كارتر اإىل اأن البيئة ال�سيا�سية امل�رشية 

قمع  هناك  كان  فقد  احلاد.  واال�ستقطاب  ال�سيا�سي  للف�ساء  �سديد  بـ“ت�سييق  تتميز 

الناقدين وقيود م�سددة على احلريات  املعار�سة، وال�سحفيني  للمخالفني، وجمموعات 

بـ“�سكل  قلقه  عن  املركز  اأعرب  كما  اجلمعيات”.  وتكوين  والتجمع،  للتعبري،  االأ�سا�سية 

 خا�ص االعتقاالت اجلماعية ملوؤيدي جماعة االإخوان امل�سلمني، واإقرار ما ي�سمى بقانون

.
التظاهر”86

انظر:   ،2015/11/28 حميط،   – العربي  االإعالم  �سبكة   ،2015 امل�رشية  البملانية  االنتخابات  نتائج  يف  قراءة   
85

http://bit.ly/1ttGSxR

للمزيد انظر: مقارنة بني طوابري انتخابات برملان 2011 و2015، موقع م�رش بالعربية، 2015/10/18، وانظر:

http://bit.ly/1ttH0xh

موقع مركز كارتر، 2015/10/15، انظر:  
86

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt-101514-arabic.pdf
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اإجرائها،  خالل  االنتخابيّة  الر�سوة  بانت�سار  عّدة  اّتهامات  االنتخابات  �سهدت  كما 

حيث اأ�سار اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة اإكرام بدر الدين اإىل انت�سار ظاهرة 

باملر�سحني  مقارنة  وتقدمها  ال�سيا�سية  االأحزاب  تفوق  اأن  واأو�سح  االأ�سوات،  �رشاء 

امل�ستقلني على املقاعد الفردية يعود ل�رشاء االأحزاب وا�ستقطاب مر�سحني. كما اأ�سار بدر 

على  واإنفاقاً  ثراًء  االأكرث  “الفائز هو  اإن  ال�سيا�سي”، حيث  املال  “راأ�ص  انت�سار  اإىل  الدين 

رئي�ص  نفادي،  حممود  واتفق  االأ�سوات”.  �رشاء  على  قدرة  واالأكرث  االنتخابية  العملية 

�سعبة املحررين البملانيني، مع بدر الدين يف زيادة الر�ساوى ب�سكل كبري. وذكر نفادي 

اأن “�رشاء االأحزاب مر�سحني من نواب �سابقني عن احلزب الوطني املنحل”، وقال اإن من 

بني تلك االأحزاب امل�رشيني االأحرار، والوفد، وم�ستقبل وطن. واأو�سح نفادي اأن جنيب 

�ساوير�ص، موؤ�س�ص امل�رشيني االأحرار، يريد اأن يبني للنا�ص اأن حزبه رقم واحد يف م�رش 

دوالر(  مليون   255 )نحو  م�رشي  جنيه  ملياري  عن  يزيد  ما  �رشف  اإىل  دفعه  ما  وهو 

االنتخابات  ملتابعة  الوفد  حزب  عمليّات  غرفة  رئي�ص  اتهم  كما   .
87

االنتخابية العملية  يف 

انتخابيّة”. كما ر�سد مر�سد  بـ“دفع ر�ساوى  االأحرار  ممدوح ريا�ص حزب امل�رشّيني 

“ماعت” لل�سالم والتنمية وحقوق االإن�سان تقدمي  االنتخابات البملانية التابع ملوؤ�س�سة 

ر�ساوى مالية وعينية للناخبني. وقال النائب يف جمل�ص النواب امل�رشي مدحت ال�رشيف 

اإن الر�ساوى قد تكون ال�سبب يف جناح بع�ص النواب، و�سدد على اأن الر�سوة االنتخابية 

.
كانت اأكرث تاأثرياً، واأ�سار اإىل روؤيته “�سما�رشة لبع�ص املر�ّسحني يقّدمون الر�ساوى”88

فازت قائمة “يف حب م�رش”، املوؤيدة للرئي�ص ال�سي�سي، والتي ت�سم اأحزاب امل�رشيني 

للقوائم.  املقاعد املخ�س�سة  اإجمايل  120 مقعداً، هي  بـ  االأحرار والوفد وم�ستقبل وطن، 

عددها والبالغ  للفردي،  املخ�س�سة  املقاعد  من  االأكب  بالعدد  امل�ستقلون  فاز   فيما 

ً . واأ�سدر الرئي�ص ال�سي�سي يف 2015/12/31 قراراً جمهورياً بتعيني 28 ع�سوا
89ً

 448 مقعدا

مقعداً،   65 ح�سد  اإذ  االأحرار،  امل�رشيني  حزب  االنتخابات  وت�سدر   .
90

النواب مبجل�ص 

موزعة على القوائم والفردي. وحّل حزب م�ستقبل الوطن، الذي يرتاأ�سه حممد بدران، يف 

قراءة يف نتائج االنتخابات البملانية امل�رشية 2015، �سبكة حميط، 2015/11/28.  
87

والتنمية  لل�سالم  ماعت  موؤ�س�سة  موقع   ،2015 م�رش  البملانية  االنتخابات  متابعة  لنتائج  اخلتامي  التقرير   
88

http://www.maatpeace.org/node/4468 :وحقوق االإن�سان، 2015/12/15، انظر

وانظر اأي�ساً موقع املونيتور، 2015/12/17، يف:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/12/egypt-parliament-elections-bribe-candidates.html#

https://www.elections.eg :املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات امل�رشية، انظر  
89

http://bit.ly/1UQec7P :اليوم ال�شابع، 2015/12/31، انظر  
90
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املركز الثاين، بعد ح�سوله على 50 مقعداً، فيما اأعلن حزب الوفد ح�سوله على 45 مقعداً. 

وح�سل حماة الوطن على 17 مقعداً، وال�سعب اجلمهوري على 13 مقاعداً، والنور على 

12 مقاعداً، واملوؤمتر على 12 مقاعداً، واملحافظني على 6 مقاعد، و5 مقاعد لكل من حزب 

واحلرية،  الديوقراطي  امل�رشي  من  لكل  و4  الديوقراطي،  وال�سالم  الوطنية  احلركة 

و3 لكل من م�رش بلدي وم�رش احلديثة، ومقعد واحد لكل من التجمع وحزب االإ�سالح 

.
91

والتنمية

ثالثًا: النتخابات الرئا�صية:

1. النتخابات الرئا�شية 2012:

تعّد انتخابات الرئا�سة امل�رشية ل�سنة 2012 ثاين انتخابات رئا�سية تعددية يف تاريخ 

25 يناير. اأقيمت اجلولة االأوىل منها يف يومي  م�رش، واأول انتخابات رئا�سية بعد ثورة 

13 ح�سم املعركة ل�ساحله، وجرت  الـ  اأّي من املر�سحني  23–2012/5/24، ومل ي�ستطع 

جولة االإعادة يومي 16–2012/6/17 بني حممد مر�سي، مر�سح حزب احلرية والعدالة، 

العليا  اللجنة  اأعلنت   2012/6/24 ويف  مبارك،  عهد  يف  وزراء  رئي�ص  اآخر  �سفيق،  واأحمد 

لالنتخابات نتيجة االنتخابات الرئا�سية، حيث اأعلن فاروق �سلطان، رئي�ص اللجنة العليا 

51.73% من اإجمايل  لالنتخابات الرئا�سية، فوز حممد مر�سي بعد ح�سوله على ن�سبة 

.
عدد االأ�سوات، بينما ح�سل اأحمد �سفيق على ن�سبة 92%48.27

وفتحت تعديالت د�ستور 2011 الطريق النتخابات ت�رشيعية تليها انتخابات رئا�سية. 

و139،  و93،  و88،  و77،  و76،   ،75 هي:   ،1971 د�ستور  من  مواد  ثماين  تعديل  ومّت 

و148، و189، واإلغاء املادة 179. ومن بني التعديالت الد�ستورية اأن تكون مدة الرئا�سة 

اأربعة اأعوام ال تتكرر اإال مرة واحدة. كما خففت التعديالت من ال�رشوط الواجب توافرها 

للرت�سح ملن�سب الرئا�سة، فبات من ال�سهل على املر�سحني امل�ستقلني واالأحزاب ال�سغرية 

التقدم النتخابات الرئا�سة. كما ت�سع التعديالت العملية االنتخابية حتت اإ�رشاف ق�سائي 

احلزب  ل�سالح  بتجيي�سها  متهمة  كانت  التي  الداخلية،  وزارة  بذلك  م�ستبعدة  كامل، 

http://bit.ly/1tjycKp :اليوم ال�شابع، 2015/12/3، انظر  
91

املوقع الر�سمي لالنتخابات الرئا�سية 2012 - م�رش، انظر:  
92

http://pres2012.elections.eg/round2-results
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الوطني. كما ن�ست التعديالت على اأن اأال يقل عمر املر�سح عن اأربعني عاماً، واأن يكون 

م�رشياً من اأبوين م�رشيني، ومنعت من يلك جن�سية اأخرى هو اأو اأحد والديه اأو متزوج 

.
93

من اأجنبية حّق الرت�سح للمن�سب

اجلدول  �سلطان  فاروق  امل�ست�سار  الرئا�سة  النتخابات  العليا  اللجنة  رئي�ص  اأعلن 

الزمني الذي و�سعته اللجنة الإجراء العملية االنتخابية، حيث تبداأ يف 2012/3/8، مع فتح 

. وتقدم لالنتخابات 
94

باب الرت�سيح، وتنتهي يف 2012/6/21، مع اإعالن النتيجة النهائية

23 مر�سحاً، غري اأن جلنة االنتخابات ا�ستبعدت ع�رشة مر�سحني ا�ستبعاداً نهائياً الأ�سباب 

.
95

خمتلفة

جدول رقم )7(: قائمة باملر�شحني امل�شتبعدين مع ذكر اأ�شباب ال�شتبعاد

اأ�شباب ال�شتبعادالنتماءاملر�شح

م�ستقلاإبراهيم الغريب
• ر�سيده ال يبلغ الن�ساب القانوين
• ح�سوله على اجلن�سية االأمريكية

وجود نزاع قانوين على رئا�سة احلزبحزب م�رش القومياأحمد عو�س ال�شعيدي

تهرب من اأداء اخلدمة الع�سكريةحزب م�رش الكنانةاأ�رشف بارومة

حزب غد الثورةاأمين نور

مل يح�سل على حكم من حمكمة 

اجلنايات برد االعتبار يف ق�سية تزوير 

توكيالت حزب الغد

 حازم �شالح

اأبو اإ�شماعيل
ح�سول والدته على اجلن�سية االأمريكيةم�ستقل

ح�شام خريت
حزب م�رش العربي 

اال�سرتاكي
وجود نزاع قانوين على رئا�سة احلزب

م�ستقلخريت ال�شاطر
�سدور العفو عن عقوباته التكميلية ال 

يكفي ليمار�ص حّق الرت�سح واالنتخاب

توكيالت حمافظة اأقل من املطلوبم�ستقلعمر �شليمان

ان�سحاب اأع�ساء البملان عن احلزبحزب احل�سارةممدوح قطب

وجود نزاع قانوين على رئا�سة احلزبحزب م�رش القوميمرت�شى من�شور

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

http://gate.ahram.org.eg/News/178398.aspx :بوابة االأهرام، 2012/2/29، انظر  
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كما ا�ستبعدت جلنة االنتخابات املر�سح اأحمد �سفيق مبوجب قانون العزل ال�سيا�سي 

الذي �سّدق عليه املجل�ص الع�سكري يف 2012/4/24، غري اأنها اأعادته بعد يومني، بعد اأن 

طعن اأمام اللجنة على القانون م�ستنداً اإىل اأن القانون اجلديد غري د�ستوري.

االإخوان  جماعة  تراجع  كان  م�رش  يف  الرئا�سة  �سباق  يف  للنظر  الالفتة  االأمور  ومن 

املر�سد  اأعلن  حيث  الرئا�سية،  االنتخابات  خو�ص  بعدم  ال�سابق  قرارها  عن  امل�سلمون 

العام لالإخوان امل�سلمني حممد بديع يف 2012/3/31 تر�سيح نائبه خريت ال�ساطر، وذلك 

حزب  رئي�ص  مر�سي،  حممد  تر�سيح  قررت  كما  والعدالة.  احلرية  حزب  مع  باالتفاق 

احلرية والعدالة، وذلك الحتمال وجود معوقات قانونية متنع تر�سح ال�ساطر. وهو ما 

ح�سل بالفعل، حيث ا�ستبعدت جلنة االنتخابات ال�ساطر.

و�سعت الكثري من ا�ستطالعات الراأي امل�رشية عمرو مو�سى وعبد املنعم اأبو الفتوح 

يف �سدارة املر�سحني، ولكنها اأ�سارت اإىل تقدم مت�سارع يف �سعبية حممد مر�سي واأحمد 

. غري اأن نتائج اجلولة االأوىل اأثبتت عدم دقة ا�ستطالعات الراأي، 
96

�سفيق مبرور الوقت

حيث جاء مو�سى يف املركز اخلام�ص، بينما حاز مر�سي على اأعلى ن�سبة ت�سويت ليخو�ص 

مع �سفيق جولة االإعادة.

97
جدول رقم )8(: ن�شبة امل�شاركة يف اجلولة الأوىل

50,996,746عدد الناخبني امل�شجلني

23,672,236اإجمايل عدد الأ�شوات

23,265,516الأ�شوات ال�شحيحة

406,720الأ�شوات الباطلة

46.4ن�شبة امل�شاركة )%(

http://gate.ahram.org.eg/News/191882.aspx؛ انظر:   ،2014/4/1 االأهرام،  بوابة  راجع:  للمزيد   
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http://gate.ahram.org.eg/News/191882.aspx :وامل�رشي اليوم، 2012/4/14، انظر

http://pres2012.elections.eg :املوقع الر�سمي لالنتخابات الرئا�سية 2012 – م�رش، انظر  
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98
جدول رقم )9(: نتائج اجلولة الأوىل

الن�شبة )%(الأ�شواتاحلزباملر�شح

5,764,95224.8حزب احلرية والعدالةحممد مر�شي

5,505,32723.66م�ستقلاأحمد �شفيق

4,820,27320.72م�ستقلحمدين �شباحي

4,065,23917.47م�ستقلعبد املنعم اأبو الفتوح

2,588,85011.13م�ستقلعمرو مو�شى

235,3741.01م�ستقلحممد �شليم العوا

134,0560.58م�ستقلخالد علي

اأبو العز احلريري
حزب التحالف ال�سعبي 

اال�سرتاكي
40,0900.17

29,1890.13حزب التجمعه�شام الب�شطوي�شي

23,9920.1م�ستقلحممود ح�شام

23,8890.1حزب اجليل الديوقراطيحممد فوزي عي�شى

22,0360.09حزب ال�سالم الديوقراطيح�شام خري اهلل

12,2490.05حزب االأ�سالةعبد اهلل الأ�شعل

مر�سي،  حممد  االأول  باملركز  الفائز  بني   2012/6/17–16 يف  االإعادة  جولة  وجرت 

مر�سح حزب احلرية والعدالة، والفائز باملركز الثاين اأحمد �سفيق، اآخر رئي�ص وزراء يف 

عهد مبارك، ويف 2012/6/24 اأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات نتيجة االنتخابات الرئا�سية، 

حيث اأعلن فاروق �سلطان، رئي�ص اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية، فوز حممد مر�سي 

51.73% من اإجمايل عدد االأ�سوات، بينما ح�سل اأحمد �سفيق  بعد ح�سوله على ن�سبة 

.
على ن�سبة 99%48.27

املرجع نف�سه.  
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جدول رقم )10(: ن�شبة امل�شاركة يف اجلولة الثانية100

عدد الناخبني 

امل�شجلني

اإجمايل عدد 

الأ�شوات

الأ�شوات 

ال�شحيحة

الأ�شوات 

الباطلة

ن�شبة امل�شاركة 

)%(

50,958,79426,420,76325,577,511843,25251.85

جدول رقم )11(: نتائج اجلولة الثانية101

الن�شبة )%(الأ�شواتاحلزباملر�شح

13,230,13151.73حزب احلرية والعدالةحممد مر�شي

12,347,38048.27م�ستقلاأحمد �شفيق

الرئا�سية االنتخابات  يف  امل�ساركة  على  ووا�سعاً  كبرياً  امل�رشيني  اإقبال   كان 

ل�سنة 2012، على اأمل اإنهاء املرحلة االنتقالية. وقد جاءت نتائج اجلولة االأوىل لالنتخابات 

مفاجئة للبع�ص، والتي اأف�ست اإىل و�سول حممد مر�سي واأحمد �سفيق اإىل جولة االإعادة. 

والتي  للثورة،  املوؤيدة  القوى  بني  قوياً  ا�ستقطاباً  �سهدت  والتي  االإعادة،  جولة  وخالل 

التفت حول املر�سح مر�سي، وراأت فيه مر�سحاً لقوى الثورة، وبني فلول النظام ال�سابق، 

اآخر رئي�ص وزراء يف عهد  التفوا حول  الذين  الثورة، والدولة العميقة،  واملت�رشرين من 

مبارك املر�سح �سفيق.

2. النتخابات الرئا�شية 2014:

نتيجة  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�ستقيل  امل�رشي  الدفاع  ح�سم وزير  �ساحقة  باأغلبية 

ال�سباق الرئا�سي الذي خا�سه مع زعيم التيار ال�سعبي حمدين �سباحي، وذلك بعد اأقل 

على  ال�سي�سي  وح�سل  و�سجنه.  منتخب  م�رشي  رئي�ص  باأول  االإطاحة  على  �سنة  من 

96.9% من االأ�سوات مقابل 3.1% ل�سباحي. جاءت هذه االنتخابات بعد نحو عامني من 

انتخابات رئا�سية م�رشية كانت اأ�سبه بعر�ص ديوقراطي طال انتظاره. فبعد انتخابات 

اأقرب اإىل اال�ستفتاء يف عهد الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، جمعت االنتخابات الرئا�سية 

2012 بني 13 مر�سحاً، ناهيك عن الع�رشات ممن مل يكملوا �سباق الرت�سح ل�سبب اأو الآخر، 

وكانت االأجواء تناف�سية حقاً، حيث امتلك خم�سة من املر�سحني حظوظاً حقيقية يف الفوز، 

وانتهى االأمر اإىل جولة اإعادة حا�سمة خا�سها مر�سي مت�سدراً ال�سباق وح�سمت بفارق 

املرجع نف�سه.  
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ب�سيط من االأ�سوات. لكن احلال يختلف كثرياً عن انتخابات الرئا�سة 2014، والتي جتري 

بعد تطورات يراها م�رشيون موؤامرة وانقالباً اأطاح برئي�ص منتخب، ويراها م�رشيون 

.
102

اآخرون ثورة على ما ي�سفونه بحكم جماعة االإخوان امل�سلمني

2014/5/18–15 الفرتة  اأعلنت  قد  امل�رشية  الرئا�سية  االنتخابات  جلنة   وكانت 

)مّت مدها حتى يوم 2014/5/19( القرتاع امل�رشيني يف اخلارج، ويومي 26–2014/5/27 

)مّت مدها حتى 2014/5/28( الإجراء االنتخابات يف الداخل.

لدعم  الوطني  التحالف  دعى  حيث  االنتخابات،  مقاطعة  ن�سبة  للنظر  الفتاً  وكان 

القوية وحركات �سبابية يف مقدمتها حركة ان�سم حزب م�رش   ال�رشعية ملقاطعتها، كما 

6 اأبريل للقوى الداعية للمقاطعة. يف حني رف�ص يا�رش برهامي دعاوى املقاطعة وحذر اأنها 

�ستدخل البالد يف نفق مظلم. وبعد انتهاء االنتخابات قال حمدين �سباحي “اإن االأرقام 

. وحتدثت تقارير 
املعلنة لن�سب امل�ساركة يف االنتخابات لي�ص لها م�سداقية اأو �سدقية”103

�سحفية عن �سعف االإقبال خالل االأيام الثالثة لالنتخابات، فذكرت �سحيفة نيويورك 

تايز The New York Times اأن االإقبال خميب الآمال اأن�سار ال�سي�سي يف منحه �رشعية 

اأن  لها  البيطانية فقد ورد يف تقرير   The Telegraph التليجراف  اأما �سحيفة  جديدة. 

اأن�سار  امل�ساركة  ن�سبة  انخفا�ص  “اأحرج”  اأن  بعد  جاء  باالنتخابات  الت�سويت  متديد 

ال�سي�سي، واأن ما �سهدته اللجان كان اأقل من التوقع، والذي يعك�ص جناح املقاطعة التي 

.
104

دعت اإليها جماعة االإخوان والقوى ال�سيا�سية

و�سكل عزوف ال�سباب امل�رشي عن الت�سويت يف االنتخابات الرئا�سية عامالً رئي�سياً يف 

�سعف امل�ساركة، مما يطرح ت�ساوؤالت عديدة حول اأ�سباب عزوفهم عن امل�ساركة وموقف 

املاليني منهم الذين قيل اإنهم نزلوا لل�سوارع يف 2013/6/30. فقد اقت�رشت امل�ساركة يف 

اأغلبها على كبار ال�سن والن�ساء، بينما كان ح�سور ال�سباب “غاية يف ال�سعف”، مقارنة 

مع اال�ستحقاقات االنتخابية التي اأعقبت ثورة 25 يناير. ويف تعليقه على �سعف م�ساركة 

ال�سباب باالنتخابات، قال حممد عبد اهلل، م�سوؤول “العمل اجلماهريي” يف حركة 6 اأبريل، 

اأن  يرون  حيث  امل�ساركة،  عن  عزوفهم  وراء  احلالية  ال�سلطة  يف  ال�سباب  ثقة  غياب  “اإن 

http://bit.ly/1WMigMD :اجلزيرة.نت، 2014/5/20، انظر  
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http://bit.ly/1VWGAKH :اجلزيرة.نت، 2014/5/30، انظر  
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http://www.elwatannews.com/news/details/492514 :الوطن االإلكرتونية، 2014/5/28، انظر  
104



78

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

ثورة يناير �رُشقت منهم ومل يتحقق اأّي هدف من اأهدافها”. ويرجع اأ�ستاذ لعلم االجتماع 

ال�سيا�سي بجامعة حلوان عزوف ال�سباب عن امل�ساركة يف تلك االنتخابات اإىل اأن �رشائح 

اأن نتيجتها حم�سومة ومعلومة  “ل�سعورهم  ال�سعب قررت عدم امل�ساركة فيها  عدة من 

اجلامعات  طالب  ال�رشائح  هذه  طليعة  يف  وكان  ومرتبة..  جمهزة  تكون  قد  بل  م�سبقاً، 

.
الذين �سكلوا ف�سيالً معار�ساً طوال العام املا�سي ]2013[”105

26–2014/5/28 بني املر�سحني عبد الفتاح  وجرت االنتخابات الرئا�سية امل�رشية يف 

النتيجة،  لالنتخابات  العليا  اللجنة  اأعلنت   2014/6/3 ويف  �سباحي،  وحمدين  ال�سي�سي، 

بفوز ال�سي�سي بعد ح�سوله على ن�سبة 96.9% من اإجمايل عدد االأ�سوات، بينما ح�سل 

�سلطات  اأن  واحلريات  للحقوق  العربي  املر�سد  واأكد   .
106%3.1 ن�سبة  على  �سباحي 

الدولة امل�رشية تدخلت يف العملية االنتخابية الرئا�سية لتح�سني ن�سبة االإقبال ال�سعيفة، 

اأو  انتخابية،  الر�سمي بغرامات  اأو غري  الر�سمي،  التهديد  ومل�ساعدة مر�سح حمدد، عب 

املر�سد  وذكر  ثالث.  ليوم  الت�سويت  فرتات  ومتديد  العامة،  للنيابة  املواطنني  حتويل 

وعود  اأو  مادي  ب�سكل  �سواء  للمواطنني،  انتخابية  “ر�ساوى  قدمت  ال�سي�سي  حملة  اأن 

االأموال بقيمة �سوت و�سلت ملئة  اإىل  املجانية،  العمرة  م�ستقبلية، تراوحت من رحالت 

، والوجبات الغذائية املجانية يف القرى واملراكز”. وبنّي املر�سد 
107

جنيه )نحو 14 دوالر(

الإجبارهم  وال�سوارع،  املنازل  يف  املواطنني  وتهديد  “اإرهاب  االنتهاكات  �سمن  من  اأن 

واخلا�سة  العامة  ال�رشكات  عمال  و“اإجبار  لفظي”،  اأو  ق�رشي  ب�سكل  الت�سويت  على 

امل�سايخ  اأو  امل�ساجد  عب  الدينية  الدعاية  “ا�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة  الت�سويت”،  على 

والق�ساو�سة”. واأ�سار املر�سد اإىل “ر�سد عمليات ت�سويت جماعي لكتل موؤيدة لل�سي�سي 

للحب  غم�ص  وبدون  �سخ�سية  بطاقات  بدون  وت�سويتهم  اأتوبي�ست  يف  جتميعهم  مّت 

الف�سفوري”، الفتاً النظر اإىل “عمليات ت�سويد البطاقات بعد اإغالق اللجان ب�سكل خطري 

الفرعية  اللجان  حما�رش  يف  املثبتة  امل�ساركة  واأرقام  احل�سور،  ن�سبة  م�سداقية  يهدد 

داخل اللجان”. واأكد املر�سد اأنه “ر�سد وجود مندوبني لل�سي�سي هم عبارة عن �سباط 

.
بالقوات امل�سلحة”108

http://bit.ly/1UrS7ka :اجلزيرة.نت، 2014/5/28، انظر  
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http://pres2012.elections.eg/round2-results :املوقع الر�سمي لالنتخابات الرئا�سية 2012 – م�رش، انظر  
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معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2014/5/28 ي�ساوي 7.16332.  
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وقالت منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص Human Rights Watch اإن انتخابات الرئا�سة 

من  اأكرث  مدار  على  امل�سدد  القمع  من  حملة  البالد  فيه  ت�سهد  وقت  يف  جاءت  م�رش  يف 

ليا ويت�سن  االنتخابات. وقالت �سارة  اإىل مناخ قمعي يقو�ص نزاهة  اأدت  اأ�سهر،  ع�رشة 

Sarah Leah Whitson، املديرة التنفيذية للمنظمة يف ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، 

ال�سيا�سي  املجال  اإغالق  اإىل  اأدت  ال�سيا�سيني  املعار�سني  االعتقاالت اجلماعية الآالف  اإن 

وجتريد االنتخابات من معناها احلقيقي. واأ�سافت املنظمة، يف بيان لها، اأن االنتخابات 

اأن تخفي القمع الغا�سم الأن�سطة املعار�سة ال�سلمية يف الوقت احلايل،  الرئا�سية ال يكن 

واأ�سارت اإىل اأن ال�سلطات احلالية حتتجز اآالف املعار�سني من االإ�سالميني والعلمانيني، 

. كما ذكر تقرير 
109

ملجرد ممار�ستهم احلق ال�سلمي يف حرية التعبري، والتجمع ال�سلمي

لـ“املر�سد امل�رشي للحقوق واحلريات” بعنوان “انتخابات يف ظّل االعتقال والتعذيب” 

املعتقلني  اأعداد  اإن  حيث  والتعذيب،  االعتقال  بنكهة  جاءت   2014 الرئا�سة  انتخابات  اأن 

التي طالت  التعذيب  اإىل عمليات  باالإ�سافة  االنتخابات،  130 معتقالً خالل فرتة  تخطت 

�سحفيني اإعالميني. وا�ستنكر التقرير حاالت القتل التي قام بها رجال ال�رشطة واجلي�ص 

بحق بع�ص املواطنني دون اأي �سبب اأو جرية حقيقية ت�ستدعي قيامهم بذلك. وك�سف 

انتهاكات  من  االنتخابية  للعملية  املقاطعني  �سّد  ممار�سته  متت  ما  مدى  عن  “التقرير” 
وكبت  االأفواه،  وتكميم  احلقائق،  طم�ص  وعمليات  امل�رشي،  االإن�سان  حلقوق  ج�سيمة 

الذي  ال�سباب  وخ�سو�ساً  امل�رشي،  ال�سعب  �سّد  ال�سلطات  متار�سها  التي  احلريات، 

ل�سالح  حم�سومة  نتائجها  باأن  امل�سبق  لعلمه  االنتخابية،  العملية  يف  امل�ساركة  رف�ص 

ال�سي�سي. واأكد تقرير املر�سد امل�رشي اأن ما ت�سهده م�رش يثل طعنة يف م�سار التحول 

احلرية  يف  تتمثل  والتي  يناير  ثورة  مبادئ  على  التام  للق�ساء  وحماولة  الديوقراطي، 

.
110

والديوقراطية والعدالة االجتماعية

بي بي �سي، 2014/5/29، انظر:  
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http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/05/140528_egypt_poll_closing

موقع االئتالف العاملي للحريات واحلقوق، 2014/5/30، انظر:  
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http://icfr.info/old/ar/article.php?id=581
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جدول رقم )12(: ن�شبة امل�شاركة يف انتخابات 1112014

عدد الناخبني 

امل�شجلني

اإجمايل عدد 

الأ�شوات

الأ�شوات 

ال�شحيحة

الأ�شوات 

الباطلة

ن�شبة امل�شاركة 

)%(

50,909,30625,578,22324,537,6151,040,60847.45

112
جدول رقم )13(: نتائج اجلولة الثانية

الن�شبة )%(الأ�شواتاحلزباملر�شح

23,780,10496.9م�ستقلعبد الفتاح ال�شي�شي

757,5113.1م�ستقلحمدين �شباحي

3. مقارنة بني النتخابات الرئا�شية 2012 و2014:

انتخابات  اأن  لها،  تقرير  يف   ،Washington Post بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  ذكرت 

وفيما   ،
1132012 �سنة  يف  ديوقراطي  انتخابي  �سباق  اأول  عن  جذرياً  تبتعد   2014

2012 �سنة  امل�رشية  الرئا�سة  انتخابات  بني  الفروق  اأبرز  على  ال�سوء  ن�سلط   يلي 

:
وانتخابات 1142014

عدد امل�ساركني وتنوعهم وخلفياتهم وبراجمهم، واحلريات املتاحة لهم وللناخبني على   •

من  �سخ�سية   13 مّكنت  التي  الرت�سح  �رشوط  تغرّي  عدم  من  الرغم  وعلى  �سواء.  حّد 

خو�ص انتخابات 2012، فقائمة مر�سحي 2014 �سمت ا�سمني فقط.

قاطعت قوى واأحزاب �سيا�سية انتخابات 2014، منها: حركة �سباب 6 اأبريل، وحزب   •

م�رش القوية، والتحالف الوطني لدعم ال�رشعية ورف�ص االنقالب باأحزابه وائتالفاته 

مبر�سحني   2012 انتخابات  يف  قوي  ح�سور  لها  كان  التي  الفئات  وهي  وموؤيديه، 

وناخبني.

http://pres2012.elections.eg :املوقع الر�سمي لالنتخابات الرئا�سية 2012 – م�رش، انظر  
111

املرجع نف�سه.  
112

The Washington Post newspaper, 30/4/2014, https://www.washingtonpost.com/world/middle_  
113

east/meet-hamdeen-sabbahi-egypts-underdog-presidential-candidate/2014/04/29/839d3d8a-

08c2-4242-a55d-8c764f4296bf_story.html

اجلزيرة.نت، 2014/5/20.  
114
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حظي ال�سي�سي بدعم قوي من املوؤ�س�سة الع�سكرية التي انتمى اإليها لفرتة طويلة ودعم   •

اأ�سهم  بل   ،2012 يف  ر�سمية  موؤ�س�سة  اأّي  تدعمه  فلم  مر�سي  اأما  الدولة،  موؤ�س�سات 

بع�سها يف اإ�سقاطه.

اإعالميني كرث احتفلوا برت�سحه لالنتخابات ورّوجوا  اأي�ساً من قبل  ال�سي�سي مدعوم   •

2012 حملة ت�سويه �سّد مر�سي ا�ستمرت  حلملته، وهم ذاتهم �سنّوا خالل انتخابات 

حتى عزله.

اإىل   2014 انتخابات  لدعاية  املايل  ال�سقف  اجلمهورية  برئا�سة  القانونية  اللجنة  رفعت   •

 ع�رشين مليون جنيه )نحو 2.85 مليون دوالر( يف اجلولة االأوىل وخم�سة ماليني جنيه

 يف االإعادة، بينما كان ال�سقف املايل يف انتخابات 2012
115

 )نحو 0.7121 مليون دوالر(

مليون   0.330 )نحو  جنيه  ومليونني  دوالر(  مليون   1.65 )نحو  جنيه  ماليني  ع�رشة 

، على التوايل.
116

دوالر(

عقدت انتخابات 2014 يف مناخ اأمني وحقوقي يت�سم باال�سطراب، عك�ص اأجواء احلرية   •

واال�ستقرار الن�سبي يف انتخابات 2012.

مل ينّظم ال�سي�سي اإال موؤمتراً انتخابياً واحداً، التقى فيه عب كامريات فيديو و�سا�سات   •

عر�ص مبواطني اأ�سيوط، بينما �سارك مر�سي يف عدد كبري من املوؤمترات خالل حملته 

االنتخابية يف 2012، ونزل اإىل ال�سارع بني املواطنني.

اخلارج  م�رشيي  الأن   ،2014 انتخابات  يف  االأ�سوات”  “تكرار  من  مراقبون  تخوف   •

لت�سجيل  احلاجة  دون  ال�سفر،  جواز  اأو  القومي  الرقم  ببطاقة  الت�سويت  لهم  اأتيح 

م�سبق لبياناتهم وحمل اإقامتهم يف اخلارج، وهو ما اأ�رشت وزارة العدل على رف�سه يف 

انتخابات 2012.

اللجنة العليا النتخابات 2014 حظرت االإدالء باأّي بيانات واإح�ساءات تتعلق بالعملية   •

 2012 انتخابات  ومتيزت  ر�سمية.  ب�سفة  اإعالنها  قبل  النتائج  اإعالن  اأو  االنتخابية، 

اأدق  ومراقبة  حدة،  على  جلنة  كل  نتيجة  الفرعية  واللجان  املراقبني  اإعالن  باإمكانية 

للعملية االنتخابية.

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2014/5/1 ي�ساوي 7.02149.  
115

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2012/5/1 ي�ساوي 6.06833.  
116
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خال�صة:

تعددت املكا�سب والنجاحات التي واكبت ثورة 25 يناير، حيث اأثبت ال�سعب امل�رشي 

بالت�سويت  بداأها  الديوقراطي،  التحول  نحو  وجادة  حقيقية  خطوات  اتخاذ  يف  رغبته 

على د�ستور، �سطر مرحلة جديدة يف تاريخ م�رش.

كما دخلت م�رش مرحلة جديدة من العمل ال�سيا�سي، التي اأتاحت م�ساحة وا�سعة من 

كاملة،  بحرية  نف�سها  عن  للتعبري  لالأحزاب  احلقيقية  الديوقراطية  واملمار�سة  احلرية 

التحول  درجة  لتعك�ص   ،2012–2011 الت�رشيعية  االنتخابات  يف  جاءت  نتائجها  اأبرز 

املجتمعي والتطور الديوقراطي الذي متر به ثورة 25 يناير. وعك�ص امل�سهد االنتخابي 

امل�سهد  وامتاز  اخلارج،  يف  امل�رشيني  ومب�ساركة  الت�سويت،  على  م�سبوق  غري  اإقباالً 

بطابعه ال�سلمي، وب�سيادة القانون، وحظي باإ�سادة دولية، ر�سمية واإعالمية وحقوقية. 

اأول رئي�ص مدين مل�رش، بنزاهة و�سفافية وحرية، ب�سهادة  لتتوج تلك املرحلة بانتخاب 

الكثري من املوؤ�س�سات احلقوقية واملدنية.

الرئي�ص  عزل  بعد  الد�ستور  على  اال�ستفتاء  جاء  �سبق،  عما  متاماً  خمتلف  ومب�سهد 

مرة.  من  الأكرث  تاأجيلها  ومّت  والت�رشيعية،  الرئا�سية  االنتخابات  تاأخرت  كما  مر�سي، 

ودفعت االأجواء املتحيزة، التي �سبقت العملية االنتخابية يف م�رش، بع�ص الهيئات الدولية 

اإىل عدم احل�سور ملراقبة االنتخابات. فقد جاءت االنتخابات يف ظّل غياب اأغلب الوجوه 

احلزبيّة وال�سيا�سيّة املعهودة منذ ثورة يناير، والتي بداأت تختفي تدريجيّاً من ال�ساحة 

ال�سيا�سيّة بعد عزل الرئي�ص مر�سي. و�سيطر على امل�سهد االنتخابّي بع�ص الرموز املوالية 

املايل املوالني لنظام مبارك، بينما �ساركت  النفوذ  اأ�سحاب  لل�سلطة، والبع�ص االآخر من 

بع�ص االأحزاب على ا�ستحياء بالدفع بعدد من املر�ّسحني، ب�سبب قانون تنظيم االنتخابات 

الذي قلّ�ص فر�ص االأحزاب واملر�سّحني ال�سيا�سينّي يف التمثيل يف البملان. كما بدا عزوف 

لذا  خاوية،  االنتخابية  املقرات  بدت  فقد  وا�سحاً،  الت�سويت  يف  امل�ساركة  عن  امل�رشيني 

نتائج  جاءت  كما  واحد.  ليوم  الت�سويت  اأيام  مّد  مثالً،  الرئا�سة،  انتخابات  جلنة  قررت 

االنتخابات كنتائج االنتخابات التي �سبقت ثورة 25 يناير، مع فارق باالأ�سماء وبالزمان.

عزل  بعد  اإجراءها  مّت  التي  االنتخابات  يف  الت�سويت  عن  امل�رشي  الناخب  غاب  “لقد 
مر�سي، يف حني ح�رشت الدولة بقّوة”، هي عبارة تخت�رش امل�سهد االنتخابي يف م�رش. 
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يف  امل�رشيون  راأى  اأن  بعد  خ�سو�ساً  موؤ�رشاته،  له  الت�سويت  عن  امل�رشيني  فاإحجام 

العملية االنتخابية اأقل من طموحاتهم، واآمالهم التي عقدوها على ثورة 25 يناير، واأقل 

من الت�سحيات التي قّدموها الإجناحها، كما اأنه مل يعد هناك �سمانات يف حال فوز مر�سح 

من خارج منظومة الدولة العميقة، اأال يتم االنقالب عليه كما مّت من قبل. 





الف�صل الثالث

الأحزاب والقوى ال�صيا�صية
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الأحزاب والقوى ال�صيا�صية

مقدمة:

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

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

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

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

املعوقات من اأجل اإف�سال حتقيق اأهداف الثورة.

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

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

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

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

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

مكت�سبات الثورة لتحقيق ماآربها ال�سيقة.   

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

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

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

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

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

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

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

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

بالو�سائل ال�سيا�سية واالقت�سادية.

يحاول هذا الف�سل مناق�سة االأو�ساع احلزبية وعالقات القوى ال�سيا�سية بني عهدي 

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

وكذلك اأثر التدخالت اخلارجية على االأحداث.

متهيد: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الكرامة وامل�ساركة ال�سيا�سية.

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

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

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

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

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

حتققت يف عهده.

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

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

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

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

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

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

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

3 يوليو.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
1
التي حددتها خريطة الطريق التي قاموا بو�سعها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
4
بر�سا�ص حّي

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

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

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

.
5
اأمواله و�سمها اإىل خزينة الدولة

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

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

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

�سحيفة احلياة، لندن، 2014/6/4.  
2

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

http://bit.ly/1ODMOvV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
7
واالأزمات التي متر بها البالد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
10

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

حممد العلي، مرجع �سابق.  
6

املرجع نف�سه.  
7

املرجع نف�سه.  
8

املرجع نف�سه.  
9

املرجع نف�سه.  
10



92

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

اأوًل: احلوار وامل�صاحلة الوطنية:

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

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

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

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

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

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

معظمهم ينظرون اإليهم باعتبارهم �سيئاً واحداً.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلك اللحظات.

1. الإخوان امل�شلمون والدعوات للحوار:

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

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

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

.
11

اأزماتها الراهنة

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

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

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

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

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

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

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

.
12

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

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

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

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

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

واإ�سالح ال�رشطة.

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

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

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

.
13

الكتاتني

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

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

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

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

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

املرجع نف�سه.  
12

املرجع نف�سه.  
13
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ذلك  من  الوفد  راأ�سها  على  االأحزاب  من  العديد  خروج  من  الرغم  وعلى  الديقراطي”، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
14

التزم االإخوان بن�سبتهم املقررة يف القوائم(

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

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

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

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

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

.
15

التوافقي

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

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

.
16

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

املرجع نف�سه.  
14

املرجع نف�سه.  
15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�سا�سية، هي:

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

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

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

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

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

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

كامل.

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

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

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

الدفاع الوطني.

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

د�ستور لكل امل�رشيني.

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

.
17

ال�سيا�سية

قطب العربي، مرجع �سابق.  
17
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وعلى الرغم من اأن هذا احلوار كان تالياً لعملية الت�سويت، اأي اأنه وخالفاً ملا ي�سيعه 

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

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

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

.
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
19

قيادات املجل�ص الع�سكري يف املرحلة االنتقالية

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

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

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

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

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

املرجع نف�سه.  
18

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

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

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

.
20

لالنتخابات البملانية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
21

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

والقوى  واحلركات  االأحزاب  معظم  مظلتها  حتت  الوطني  االإنقاذ  جبهة  �سمت 

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

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

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

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

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

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

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

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

قطب العربي، مرجع �سابق.  
21

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

2012/12/8، انظر:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
24

والع�سكرية

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

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

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

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

.
25

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

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

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

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

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

http://bit.ly/25OMx2g

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

 8486&issueno=12434#.VnlDHbZ95Mx

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

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

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

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

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

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

.
26

برملانية ورئا�سية جديدة

3. مبادرات ما بعد النقالب:

اأ. مبادرات حملية:

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

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

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

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

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

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

قنديل للخروج من االأزمة ثالث مراحل:

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

قد ت�سمل:

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

جتميد جميع الق�سايا ووقف جتميد االأموال.   •

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

والنه�سة وغريها.

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

�سحته.

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

الوطنية.

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

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

تفا�سيلها بعد ذلك.

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

.
27

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

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

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

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

وت�سمنت املبادرة: 

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

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

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

60 يوماً.

بعد االنتخابات ت�سكل وزارة دائمة. ثالثاً: 

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

.
28

خام�ساً: اإجراء التعديالت الد�ستورية املقرتحة

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

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

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

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

النجاح

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

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

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

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

http://bit.ly/25OLkYV

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

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

امل�رشي اليوم، 2013/7/28، انظر:  
29

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=391424
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لهذا  ملناق�ستهم فيها، وحماولة التوفيق بينها للخروج مببادرة جديدة، وقد كان مقرراً 

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

.
30

وبالتايل مل يتم اللقاء

ب. مبادرات خارجية:

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

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

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

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

االإماراتي  ونظريه  العطية  خالد  القطري  اخلارجية  ووزير   ،Bernardino León ليون 

.
31

عبد اهلل بن زايد

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

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

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

 .
32

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

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

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

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

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

 ،
33

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

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

.
34

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

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

اليوم ال�شابع، 2013/8/4.  
31

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

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

موقع قناة احلرة، 2013/8/5، انظر:  
33

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

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

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

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

االإفريقي بتجميد ع�سوية م�رش فيه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
36

وانتهت بذلك تلك املبادرة

ج. ف�ّس العت�شامات وعودة لالن�شداد:

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

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

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

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

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

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

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

 .
احلكومة حازم الببالوي يف 372014/1/30

امل�رشي اليوم، 2013/8/3.  
35

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

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

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

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

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

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

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

.
38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
39

احتياجه لبع�ص التعديالت

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

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

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

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

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

الفكرة ح�سبما �رّشح اأبو املجد نف�سه

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

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

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

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

6926-4c57-afce-dc5216b0c879

املرجع نف�شه.  
39

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

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

. يف 
41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مل يثبت تورطها يف جرائم يعاقب عليها القانون.

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

اأ�سهر.

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

اليوم ال�شابع، 2013/10/19، انظر:  
41

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

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

اليوم، 2013/10/24.

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

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

االنتخابات الرئا�سية

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

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

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

املعركة ب�سكل كامل. 

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

مناه�سي االنقالب، وتقوم املبادرة:

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

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

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

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

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

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

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

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

.
45

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

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

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

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

.
نوفمب 462013

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

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

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

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

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

http://bit.ly/1VPTD0e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لتفتيت هذه الثورة منذ بدايتها. 

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

واحرتام اإرادة ال�سعب يف تقرير م�سريه. 

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

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

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

ال�سيا�سة وعودة اجلي�ص لثكناته.  

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

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

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

 .
48

من االأزمة

ثانيًا: �صلوك ال�صي�صي جتاه الإخوان وقوى املعار�صة:

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

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

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

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

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

موقع اأمل االأمة، 2014/2/16، انظر:  
48

http://www.amlalommah.net/new/index.php?mod=article&id=48111
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اأقل  —وهي  اأول  فريق  رتبة  اإىل  ال�سي�سي،  قيادة  حتت  ال�سابق  امل�رشي  اجلي�ص  اأركان 

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

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

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

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

.
49

بالرئا�سة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
50

ال�سي�سي املعني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-new-military-brass :انظر

املرجع نف�سه.  
50
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على  االإ�رشاف  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيا�سية”،  القيادة  حتددها  التي  ال�سيا�سية...  “امل�سالح 
.
51

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

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

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

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

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

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

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

.
52

مديراً جديداً للتدريب

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

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

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

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

.
53

حدوثه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املرجع نف�سه.  
51

املرجع نف�سه.  
52

املرجع نف�سه.  
53

املرجع نف�سه.  
54
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 .2013 اأواخر �سنة  الد�ستور يف  اأثناء عملية �سياغة  الديناميكية بو�سوح يف  جتلت هذه 

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

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

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

.
55

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

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

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

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

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

2. النهج الأمني:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ق�سوة  اأكرث  تكون  “اجلماعة”  �سّد  حملة  ب�سن  وتعهد  قتله  م�سوؤولية  االإخوان  جماعة 
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االإعدام  اأحكام  تنفيذ  ل�سمان  �رشامة  اأكرث  قوانني  مترير  وت�سمل  م�سى،  وقت  اأّي  من 

 .
56

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

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

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

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

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

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

.
بها، وقتلهم”57

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

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

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

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

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

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

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

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

خ�سو�ساً معار�سيها  جتاه  ال�سلطة  �سلوك  يف  خطرياً  منعطفاً  احلادثة  هذه   �سكلت 

والتي  ال�سي�سي،  لتوجهات  عملي  كتطبيق  العملية  هذه  واأتت  امل�سلمني،  االإخوان  جماعة 

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

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

اأريك تراجر، البوؤ�ص الدائم يف م�رش: ما �سبب ا�ستقرار نظام ال�سي�سي؟، معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق االأدنى،  
56 
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“االإرهاب”، حيث قال: “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانني، واأن الدولة لن ت�سب على 
 .

ذلك و�سيتم تعديل القوانني”60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
61

مر�سي قبل عامني

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

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

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

 .
62ً

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

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

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

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

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

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

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

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

http://bit.ly/1U8wLa0 :موقع رو�سيا اليوم، 2015/6/30، انظر  
60

اأريك تراجر، مرجع �سابق.  
61

املرجع نف�سه.  
62



112

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

القوى مو�سع البحث، مثل اخلالف بني القيادة الع�سكرية املتقادمة يف ال�سن وال�سباط 

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

.
63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
64

اآخر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االنقالب عليه.

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

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

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

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

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

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

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

 .
66

دول العراق وليبيا و�سورية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
67

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

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

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

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

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

البريوقراطية املعقدة من اأجل حّل امل�ساكل االأكرث اإحلاحاً.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
68

االنتقادات

3. نهج امل�شاحلة:

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

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

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

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

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

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

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

.
69

تكرار هكذا ممار�سات يف امل�ستقبل

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

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

عادل العدوي، تداعيات رئا�سة ال�سي�سي، معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق االأدنى، 2014/2/28، انظر:  
68

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/implications-of-a-sisi-presidency

انظر:   ،2014/7/24 للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  والتوقعات،  التحديات  ال�سي�سي:  عهد  �ساهني،  الدين  عماد   
69

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/06/201462492413205174.htm



115

الأحزاب والقوى ال�صيا�صية

. وفيما اأ�سار اإىل اأن امل�رشيني يرف�سون امل�ساحلة مع االإخوان، قال 
يف فرتة رئا�سته”70

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

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

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

.
لي�ص فقط خالل الثمانية اأ�سهر”72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
74

بخريطة الطريق، اأو االجنرار للعنف

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

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

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

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

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

�سوءاً يوماً بعد يوم. 

ال�سي�سي: ال مكان لـ“االإخوان” يف عهدي و�سباحي يريد “جي�ساً يحمي وال يحكم”، �سحيفة اليوم، الريا�ص،   
70

http://www.alyaum.com/article/3137678 :2014/5/6، انظر

http://bit.ly/25OMDXV :العربي اجلديد، 2014/5/5، انظر  
71

ال�سي�سي: ال مكان لـ“االإخوان” يف عهدي و�سباحي يريد “جي�ساً يحمي وال يحكم”، اليوم، 2014/5/6.  
72

ال�سي�سي: ال تهاون وال مهادنة مع من يلجاأ للعنف، اجلزيرة.نت، 2014/6/8، انظر:  
73

http://bit.ly/1YhkuDe

عماد الدين �ساهني، مرجع �سابق.  
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املتغريات  بع�ص  انعك�ست  بل  فح�سب،  املحلية  الدائرة  على  الرتدي  حالة  تقت�رش  مل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
75

متت بناء على طلب نور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
76

احلكم

David Hearst, “A Saudi Palace Coup,” site of Huffington Post, 25/3/2015,  
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 http://www.huffingtonpost.com/david-hearst/a-saudi-palace-coup_b_6531246.html
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يبدو اأن اإرها�سات مرحلة جديدة من العالقة بني النظام واالإخوان، مدفوعة ب�سغوط 

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

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

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

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

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

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

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

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

.
77

الأنهم �سي�ستاأنفون االأحكام

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

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

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

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

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

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

ق�ست  كما   .
78

جديدة دائرة  اأمام  حماكمتهم  باإعادة  املحكمة  واأمرت  االأعظم”،  البحر 

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

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

.
79

اإعادة حماكمة املتهمني وبينهم مر�سد اجلماعة حممد بديع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
منا�سب”81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.alquds.co.uk/?p=432708 :سحفية القد�س العربي، لندن، 2015/11/10، انظر�  
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الثالث املا�سية و�سلت اإىل 600 مليار جنيه )نحو 70 مليار دوالر(، وذلك بعد اأن وافق 

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

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

.
82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امل�رشية االأمنية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://bit.ly/1VR72od :اجلزيرة.نت، 2016/3/29، انظر  
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�سيطرة املدنيني على االأجهزة االأمنية، واملحا�سبة على ما ارُتكب من جرائم؛ هذه الق�سايا 

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

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

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

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

.
85

احل�رشية

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

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

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

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

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

ال�صلطة  ال�صيا�صية جتاه  الأحزاب والقوى   ثالثًا: �صلوك 

                يف عهدي مر�صي وال�صي�صي:

1. املوقف من التعديالت الد�شتورية: 

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

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

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

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

للنظام. 

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

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

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

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

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

عماد الدين �ساهني، مرجع �سابق.  
85



121

الأحزاب والقوى ال�صيا�صية

ال�سي�سي، وزيراً للدفاع. ويف الوقت نف�سه، مّت اإحالة ما يقرب من �سبعني لواًء اإىل التقاعد 

.
86

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

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

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

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

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

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

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

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

.
87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
88

م�رشوع النه�سة يف م�رش

املرجع نف�سه.  
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ال�سهداء  واأ�رش  املختلفة  الكني�سة  وطوائف  االأزهر  عن  ممثلني  مر�سي  التقى  كما 

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

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

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

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

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

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

.
89

منتظم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هذه ال�سطور.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الع�سكرية والدولة العميقة، اإ�سافة اإىل ا�ستثمار حالة العداء اأو غري الر�سى التي اأظهرتها 

القوى االإقليمية والدولية جتاه مر�سي. فعلى الرغم من تاأكيد الرئي�ص مر�سي اأن اإ�سداره 

الثورية،  بالقرارات  و�سفه  ما  ت�سمَّن   ،2012/11/22 يف  املكمل  الد�ستوري  لالإعالن 

الق�سايا  يف  للمتهمني  واملحاكمات  التحقيقات  اإعادة  منها  القرارات  من  حزمة  وت�سمَّن 

الرئا�سية  القرارات  وجعل  الثورة،  اأثناء  يف  املتظاهرين  واإرهاب  واإ�سابة  بقتل  املتعلقة 

نهائية غري قابلة للطعن من اأي جهة اأخرى )مثالً املحكمة الد�ستورية( منذ توليه الرئا�سة 

اأن  القرارات  �سمن  من  وكان  جديد،  �سعب  جمل�ص  وانتخاب  جديد  د�ستور  اإقرار  حتى 

ملدة  اجلمهورية  رئي�ص  من  بقرار  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  بني  من  العام  النائب  يعني 

النائب العام امل�ست�سار  اإقالة  اأعوام تبداأ من تاريخ �سغل املن�سب، مما ترتب عليه  اأربعة 

عبد املجيد حممود وا�ستبدال امل�ست�سار طلعت اإبراهيم به، ومتديد فرتة اللجنة التاأ�سي�سية 

اإىل حت�سني جمل�ص  باالإ�سافة  للبالد،  كتابة د�ستور جديد  الإنهاء  �سماح �سهرين  بفرتة 

اإال  ال�سعب(.  ملجل�ص  حدث  )كما  منهما  اأياً  ُيحل  ال  بحيث  التاأ�سي�سية  واللجنة  ال�سورى 
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حالة  خدمت  املتعّمد،  املعادي  االإعالمي  التحري�ص  من  عا�سفة  اأثار  االإعالن  هذا  اأن 

اال�ستياء يف الدوائر احلزبية واملوؤ�س�سة الق�سائية املعار�سة. ولي�ص ثمة �سّك اأن الرئي�ص 

 مل يواجه، منذ االإطاحة بقادة املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة يف 2012/8/12، اأزمة بهذا

.
90

التعقيد

على الرغم من اأن فعالية هذا االإعالن الد�ستوري، كما االإعالنات ال�سابقة منذ �سقوط 

اإقرار م�سودة الد�ستور اجلديد يف ا�ستفتاء �سعبي،  نظام مبارك، ت�سبح منتهية مبجرد 

واأن القرارات واملرا�سيم التي ي�سدرها الرئي�ص ب�سفته احلائز على ال�سلطات الت�رشيعية، 

ال�سعب  جمل�ص  قبل  من  مراجعتها  يكن  امل�رشي(،  )البملان  ال�سعب  جمل�ص  غيبة  يف 

، اإال اأن هذه القوى ال�سيا�سية املعار�سة اتخذت من هذا االإعالن 
91

القادم، مبجرد انعقاده

لها يف مقر  اجتماع  لت�سعد من معار�ستها وترفع �سقف مطالبها؛ فقامت بعقد  فر�سة 

البادعي،  اأين نور، وحممد  املتواجدين يف هذا االجتماع  الوفد وكان من �سمن  حزب 

اإ�سحاق، وعمرو مو�سى،  ونقيب املحامني �سامح عا�سور، وحمدين �سباحي، وجورج 

كما  مر�سي،  املعزول  الرئي�ص  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري  لالإعالن  رف�سهم  اأعلنوا  وقد 

رف�ص حزب م�رش القوية االإعالن الد�ستوري املكمل، باالإ�سافة اإىل حركة 6 اأبريل التي 

والعديد  الرئي�ص  م�ساعد  مرق�ص  �سمري  ا�ستقال  كما  الرف�ص.  فيه  اأعلنت  بياناً  اأ�سدرت 

من م�ست�ساري الرئي�ص امل�ستقلني )�سكينة فوؤاد، �سيف الدين عبد الفتاح، عمرو الليثي، 

فاروق جويدة، حممد ع�سمت �سيف الدولة( من موؤ�س�سة الرئا�سة احتجاجاً على �سدور 

االإعالن الد�ستوري، ولعدم اال�ستماع اإليهم وجتاهلهم، بينما اأعلن املفكر القبطي دكتور 

رفيق حبيب، م�ست�سار الرئي�ص ونائب رئي�ص حزب احلرية والعدالة، ان�سحابه من العمل 

ال�سيا�سي مبا يف ذلك اأّي دور يف موؤ�س�سة الرئا�سة اأو احلزب. وراأى املجل�ص االأعلى للق�ساء 

وقتئذ اأن االإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره مر�سي يت�سمن “اعتداء غري م�سبوق” على 

ا�ستقالل الق�ساء واأحكامه، واأن املجل�ص هو املعني بكل �سوؤون الق�ساء والق�ساة، مبدياً 

.
92

اأ�سفه ل�سدور هذا االإعالن

 ،2012/11/28 للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  مت�سدعة،  وقاعدة  وا�سعة  �سالحيات  الد�ستوري:  االإعالن  اأزمة   
90

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/11/2012112892050126494.htm :انظر

http://bit.ly/1UhFDeR :االإعالن الد�ستوري للرئي�ص حممد مر�سي، اجلزيرة.نت، 2012/12/7، انظر  
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ودعت املعار�سة اأن�سارها للخروج اإىل ال�سارع واالعت�سام يف 2012/12/5، فتحرك 

طالت  هتافات  ورددوا  حميطه  يف  وتظاهروا  الرئا�سي  االحتادية  ق�رش  باجتاه  االآالف 

الرئي�ص وم�رشوع الد�ستور اجلديد. وكذلك فعل اأن�سار الرئي�ص، فتوجهوا اإىل االحتادية 

اآخرون،  واأ�سيب  اأ�سخا�ص  ع�رشة  نحو  مقتل  عن  اأ�سفرت  بينهم،  ا�ستباكات  وحدثت 

.
وعرفت هذه الواقعة بـ“اأحداث ق�رش االحتادية”93

يف  مر�سي،  حممد  الرئي�ص  األغى  املعار�سة،  اأحزاب  قبل  من  االعرتا�سات  هذه  بعد   

على  اال�ستفتاء  اأبقى  لكنه  جديداً،  اإعالناً  واأ�سدر  الد�ستوري،  االإعالن   ،2012/12/8

م�رشوع الد�ستور يف موعده. واأعلن ال�سيا�سي االإ�سالمي �سليم العوا، م�ست�سار مر�سي 

واأحد امل�ساركني يف جل�سة حوار عقدها الرئي�ص مر�سي مع قوى و�سخ�سيات �سيا�سية، 

اأنه مّت االتفاق على  وهو يعر�ص يف موؤمتر �سحفي مبقر الرئا�سة نتائج جل�سة احلوار، 

االإبقاء على موعد 2012/12/15 لال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور، الأنه ال يكن قانونياً 

اآذار/ يف  عليه  ال�سعب  ا�ستفتاء  مّت  د�ستوري  باإعالن  حمدد  اأنه  بحكم  املوعد  هذا   تغيري 

.
مار�ص 942011

يف املقابل ردت جبهة االإنقاذ الوطني امل�رشية يف 2012/12/9، برف�سها اإبقاء اال�ستفتاء 

على  احتجاجاً   ،2012/12/11 يف  التظاهر  اإىل  ودعت  موعده،  يف  الد�ستور  م�رشوع  على 

“جتاهل الرئي�ص مطالبها امل�رشوعة”. و�سارعت القوى االإ�سالمية اإىل الدعوة اإىل التظاهر 
 .

95
يف اليوم نف�سه اأي�ساً دعماً لال�ستفتاء

بعد ذلك،  الد�ستوري، وال  االإعالن  الرئي�ص، ال قبل �سدور  يقم  اأخرى، مل  من جهة 

بجهدٍ كافٍ لتو�سيح موقفه لل�سعب، فلم يك�سف الظروف واالأ�سباب التي دفعته الإ�سدار 

االإعالن اجلديد، ال �سيّما املادة الثانية املثرية للجدل؛ وعندما األقى الرئي�ص كلمته املرجتلة يف 

 تظاهرة املوؤيدين له يف 2012/11/23، حتدث ب�سورة عامة، ومل يتطرق اإىل جوهر االإعالن

. وكان عليه يف بيئة اإعالمية واأمنية وق�سائية ي�سيطر 
96

الد�ستوري واجلدل حول مواده

عليها خ�سومه اأن يقوم بجهد ا�ستثنائي لتعبئة الراأي العام واإي�سال مبرات اإجراءاته.

مر�سي.. ق�ّسة رئي�ص انتخبه ال�سعب واأزاحه الع�سكر بـ“ا�سم ال�سعب”، موقع ال�رشوق اأونالين، 2015/4/12،   
93

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/240516.html :انظر

http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/09/254060.html :العربية.نت، 2012/12/9، انظر  
94

ال�سبكة العربية لدرا�سة الديقراطية، 2012/12/10، انظر:  
95

http://ademocracynet.com/index.php?page=news&id=8481&action=Detail

اأزمة االإعالن الد�ستوري: �سالحيات وا�سعة وقاعدة مت�سدعة، مركز اجلزيرة للدرا�سات، 2012/11/28.  
96



126

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

من جهة ثالثة، ال يبدو اأن الرئي�ص اأجرى م�ساورات كافية مع اأذرع الدولة املختلفة، 

ال �سيّما املوؤ�س�سة الق�سائية، قبل اإ�سدار االإعالن. فلم ُتعقد م�ساورات م�سبقة مع جمل�ص 

اأن عدداً من مواد االإعالن، مبا يف ذلك تلك اخلا�سة بو�سع  الق�ساء االأعلى، بالرغم من 

النائب العام، هي من �سميم �سالحياته. وقد �رشح رئي�ص املجل�ص باأنه عرف باالإعالن 

الد�ستوري من و�سائل االإعالم، كاأي مواطن اآخر. وبالرغم من دعم وزير العدل، اأحمد 

مّكي، للرئي�ص، فاإن ت�رشيحاته تنم عن حتفظه على بع�ص املواد، واأنه على االأرجح مل 

.
97

يكن �سمن الدائرة التي �ساركت يف �سياغة االإعالن

يف  بدا  مر�سي  الرئي�ص  اأن  من  الرغم  فعلى  اأخرى،  مالحظة  ن�سجل  اأن  ممكن  وهنا 

الدولة، منذ ح�سم  اأغلب قادة موؤ�س�سات  كاأنه بات يتمتع بعالقة ح�سنة مع  الوقت  ذلك 

االزدواجية يف راأ�ص نظام احلكم من خالل االإعالن الد�ستوري االأول يف 2012/8/12، اإال 

اأن ثمة �سّك يف اأن جهاز الدولة امل�رشية ككل، ما تزال تتنازعه والءات وم�سالح �سابقة على 

الثورة، حني كان النظام ي�ستمد �رشعيته من قمع االإ�سالميني. وقد كان من ال�رشوري 

قبل �سدور االإعالن التيقن من اأن جهاز الدولة، بكافة موؤ�س�ساته، واأن موؤ�س�سة الرئا�سة 

وم�ست�ساري الرئي�ص، يقفون جميعاً خلف الرئي�ص ويدعمون اإعالنه الد�ستوري اجلديد. 

وهذا مل يحدث؛ مما ترك ال�ساحة، طوال االأيام التالية ل�سدور االإعالن ملعار�سي الرئي�ص 

وحملة االتهامات املوجهة له بالديكتاتورية وحماولة ا�ستن�ساخ نظام الرئي�ص املخلوع، 

.
98

ح�سني مبارك

2. املوقف من امل�شاركة يف احلكومة و�شّد النه�شة وقانون التظاهر: 

يف ال�سيا�سية  االأحزاب  اأ�رشت  فقد  احلكومة،  يف  االأحزاب  م�ساركة  بخ�سو�ص   اأما 

جميع م�ساركة  خالل  من  احلكومة  الوزراء  رئي�ص  ي�سكل  اأن  مر�سي  الرئي�ص   عهد 

االأحزاب ال�سيا�سية فيها، ويكون ت�سكيل احلكومة من خالل التوافق وعن طريق االأكفاأ؛ 

وت�سكيل حكومة توافقية كان مطلب جبهة االإنقاذ يف بدايات كانون الثاين/ يناير 2013. 

مر�سي  تطالب  التي  م�رش”  “اإنقاذ  ملبادرة  تد�سينه  عن  الثورة  �سباب  حتالف  اأعلن  كما 

وحممد  �سباحي،  وحمدين  ال�ساطر،  وخريت  الفتوح،  اأبو  املنعم  عبد  من  كل  بتعيني 

.
99

البادعي، وعمرو مو�سى م�ساعدين له، وت�سكيل حكومة توافقية

املرجع نف�سه.  
97

املرجع نف�سه.  
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 يف املقابل مل يطالب اأّي حزب من االأحزاب ال�سيا�سية خالل عهد ال�سي�سي اأن يكون لها 

ممثل داخل حكومة حملب والتي خلت تقريباً من ممثلي االأحزاب ال�سيا�سية داخلها، وقد 

برروا ذلك بالقول اإن الو�سع القائم يف البالد يف ظّل الظروف اال�ستثنائية التي متر بها، 

ال�سيا�سية؛  العملية  ال يحتمل وجود وجهات نظر متعددة داخل احلكومة يعطل م�سار 

من  ال�سي�سي  الفتاح  وعبد  من�سور  عديل  عهدي  يف  املتعاقبة  احلكومات  خلت  وبذلك 

امل�ساركة احلزبية.

اأهم امللفات التي �سغلت  اأما فيما يخ�ص م�رشوع �سّد النه�سة، فقد ُعّد هذا امللف من 

الراأي العام امل�رشي منذ عهد الرئي�ص املخلوع حممد ح�سني مبارك نظراً الأهميته، فهو 

يثل حموراً رئي�سياً ومهماً مل�رش، وقد اختلف موقف االأحزاب امل�رشية جتاهه يف عهد 

الرئي�ص مر�سي عنه يف عهد الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي. ففي عهد مر�سي �سنت القوى 

الرئي�سي  ال�سبب  هو  باأنه  اإياه  وا�سفة  مر�سي  على  حاداً  هجوماً  املعار�سة  ال�سيا�سية 

اأن وّقع الرئي�ص ال�سي�سي على اتفاق  النقي�ص من ذلك متاماً، ما  وراء بناء ال�سد. وعلى 

اإعالن املبادئ ل�سد النه�سة، حتى �سارع العديد من االأحزاب ال�سيا�سية باإ�سدار بيانات 

االتفاقية  اأن  من  الرغم  على  عليها،  الرئي�ص  وبتوقيع  باالتفاقية  ت�سيد  وت�رشيحات 

وبنودها مل تن�رش للراأي العام اإاّل بعد عملية التوقيع مبا يزيد على ثماين �ساعات. اأي اأن 

.
100

االأحزاب اأ�سادت باتفاقية مل تطلع على بنودها، اأو حتى تعلم م�سمونها

وا�سعاً  التي �سهدت جدالً  القوانني  اأهم  ُعّد من  التظاهر، والذي  وعلى �سعيد قانون 

القانون رف�ساً وا�سعاً يف عهد مر�سي بينما  خالل فرتتي مر�سي وال�سي�سي، فقد �سهد 

اأيدته عدة حركات واأحزاب �سيا�سية يف عهد ال�سي�سي. فقد رف�ص حزب التحالف ال�سعبي 

مناق�سة  الثورية  القوى  وتكتل  والوفد،  االأحرار،  وامل�رشيني  والتجمع،  اال�سرتاكي، 

قانون التظاهر يف عهد مر�سي، ولكن بعد اإ�سقاطه بداأت االأحزاب �سالفة الذكر باملطالبة 

ب�رشورة وجود قانون للتظاهر بحجج خمتلفة. وقد اأ�سدر الرئي�ص املوؤقت عديل من�سور 

يف 2013/11/24، قراراً بقانون رقم 107 ل�سنة 2013، لتنظيم احلق يف االجتماعات العامة 

للق�سم  الكتابة  طريق  عن  االإخطار  �رشورة  على  ن�ّص  ال�سلمية،  والتظاهرات  واملواكب 

املوكب بثالثة  اأو  التظاهرة  التظاهرة، واأن يتم ذلك قبل  له  الذي تتبع  ال�رشطة  اأو مركز 

اأيام على االأقل، كما يجوز لوزير الداخلية اأو مدير االأمن طبقاً للمادة العا�رشة، يف حالة 

املرجع نف�شه.  
100
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قرار  اإ�سدار  ال�سلم  اأو  لالأمن  التظاهرة  بتهديد  تفيد  دالئل  اأو  معلومات  على  احل�سول 

.
101

مبنع االجتماع

وطلقات  ال�سوت  وقنابل  التحذيرية  الطلقات  ا�ستخدام  جواز  القانون  اأجاز  كما 

عليها،  ن�ّص  التي  ال�سلمية  املحاوالت  ف�سل  حال  يف  املطاطي،  وغري  املطاطي  اخلرطو�ص 

اأمام املواقع  اآمناً  واأوكل القانون يف مادته الـ 14 لوزير الداخلية اأو املحافظ حتديد حرماً 

املحافظة  داخل  كافياً  مكاناً  توفري  املخت�سة  املحافظة  وعلى  الرئا�سية،  كاملقار  احليوية 

.
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لالجتماعات العامة

�سّكل هذا القانون �رشبة قوية ملكت�سبات ثورة 25 يناير، على الرغم من ذلك، مل تظهر 

معار�سة حقيقية لهذا القانون الذي ا�ستمر يف عهد ال�سي�سي، الذي قام بالدفاع عنه. حيث 

اأكد ال�سي�سي يف 2014/11/1، اأن القانون م�ستمد من القوانني الغربية، واأنه “ال يكن ترك 

للمن�ساآت  وتخريب  الوطن،  م�سرية  وتعطيل  عنف،  اأعمال  اإىل  تتحول  التظاهر  ظاهرة 

 .
العامة، واالعتداء على املمتلكات”103

ملعار�سة  الد�ستوري  القانوين  امل�سار  �سلوك  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  معظم  اكتفت 

والتيار  احلرية،  وم�رش  والكرامة،  والعدل،  الد�ستور،  اأحزاب  واأطلقت  التظاهر،  قانون 

ال�سعبي، وامل�رشي الديوقراطي االجتماعي، والعي�ص واحلرية، حملة جلمع توقيعات 

لتُقدم مبذكرة للمحكمة الد�ستورية العليا وطالبتها باالإ�رشاع يف النظر يف الق�سية املرفوعة 

.
104

اأمامها ب�ساأن د�ستورية قانون التظاهر

3. املوقف من النقالب:

الرئي�ص  اأمام  ومي�رش  جّدي  ب�سكل  ممهدة  والد�ستورية  ال�سيا�سية  احلياة  تكن  مل 

االإخوان  اإىل  واالنتماء  االإ�سالمية  فاخللفية  احلكم؛  مقاليد  ت�سلمه  عند  مر�سي  حممد 

انطالقاً  حلكمه  ومناه�سني  معار�سني  مع  مواجهة  يف  مر�سي  الرئي�ص  و�سع  امل�سلمني 

فر�سة  له  تتح  ومل  وم�سالح،  نفوذ  �رشاع  اأو  اأيديولوجية،  اأو  �سيا�سية،  دوافع  من 

http://bit.ly/1lorD4E :الوفد، 2013/11/24، انظر  
101

املرجع نف�شه.  
102

http://bit.ly/24BXIWq :العربي اجلديد، 2014/11/1، انظر  
103

http://www.albawabhnews.com/1311657 :موقع البوابة، 2015/5/25، انظر  
104
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معقولة ديوقراطياً لتنفيذ البنامج االنتخابي الذي فاز على اأ�سا�سه. بع�ص هذه القوى 

كاملوؤ�س�سة  اال�ستتار  حتاول  اأو  م�سترتة  كانت  االآخر  والبع�ص  ظاهرة  كانت  املعار�سة 

الع�سكري  املجل�ص  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري  االإعالن  بدا  ال�سياق،  هذا  ويف  الع�سكرية. 

الرئي�ص اجلديد حممد مر�سي، والذي  اإىل  ال�سلطة  اأيام من ت�سليمه  2012/6/18، قبل  يف 

منح لنف�سه مبقت�ساه �سلطة ت�رشيعية، وحكماً ذاتياً ظاهرياً من احلكومة، وحّق النق�ص 

الرئي�ص  على  اأبي�ص”  د�ستوري  “انقالب  وكاأنه  االإعالن  هذا  بدا  اجلديد،  الد�ستور  على 

اجلديد. فمن خالل هذا االإعالن انتزع املجل�ص الع�سكري ال�سلطة من الرئا�سة حتى قبل 

تويل مر�سي من�سبه، واأ�سبح هذا املجل�ص ورئي�سه، وزير الدفاع حممد ح�سني طنطاوي، 

ب�سفة قانونية الكيانني االأكرث قوة يف البالد، بالرغم من ان�سحابهما العلني من ال�سيا�سة 

.
يف 1052012/6/24

على  لفر�سه  واملوؤ�س�سات  القوى  من  عدد  على  م�رش  يف  الع�سكري  االنقالب  اعتمد 

اأر�ص الواقع وتثبيت اأركانه، منها ما انتهى دوره مع عزل الرئي�ص املنتخب حممد مر�سي 

فغاب عن ال�ساحة، �سواء النق�ساء الهدف الذي جمعها بداية باإ�سقاط الرئي�ص مر�سي، اأم 

لدعم كل واحدة منها مر�سحاً رئا�سياً خمتلفاً، ومنها ما ا�ستمر حتى كتابة هذه ال�سطور. 

ومن القوى التي اعتمد االنقالب عليها التحالفات ال�سيا�سية والقوى ال�سبابية، والرموز 

ال�سيا�سية والثقافية، واالأحزاب ال�سيا�سية، باالإ�سافة اإىل الظهري ال�سعبي الالزم الإظهار 

اأن االنقالب مّت بر�سا �سعبي، اأو كثورة انحاز اإليها اجلي�ص.

االنقالب  بقاء  اعتمد  التي  املوؤ�س�سات  راأ�ص  على  وال�رشطة  امل�سلحة  القوات  وتاأتي 

عليها، وهما االأداة واالآلة التي يقمع بها معار�سيه ويوؤّمن بها حكمه، عب مئات االآالف 

من القيادات واجلنود املنت�رشين يف اأرجاء الدولة. و�سعى قادة االنقالب اإىل تقوية وزيادة 

موازنة القوات امل�سلحة وال�رشطة، حيث ك�سف البيان املايل للموازنة العامة لل�سنة املالية 

بنحو   2016/2015 املالية  لل�سنة  امل�سلحة  القوات  خم�س�سات  زيادة  عن   2015/2014

مليار   48.9 اإىل  �ست�سل  خم�س�ساتها  واأن   ،2015/2014 املالية  بال�سنة  مقارنة   %28

اأعلنت احلكومة  2016/2015. كما  جنيه )6.27 مليارات دوالر( يف موازنة ال�سنة املالية 

امل�رشية يف اآذار/ مار�ص 2014 عن زيادة امليزانية املخ�س�سة لعالج اأفراد واأمناء ال�رشطة 

http://bit.ly/1swUUxH :عربي 21، 2014/4/15، انظر  
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، والتعاقد ل�رشاء 50 األف �سالح جديد 
106ً

�سنويا
 
اإىل 30 مليون جنيه )3.84 ماليني دوالر(

.
107

ومتنوع من اخلارج لقوات ال�رشطة

�سواء  االنقالب،  يف  امل�ساركة  وال�سبابية  ال�سيا�سية  القوى  من  عدد  واختفى  تفتت 

منهم  واحد  كل  لدعم  اأم  مر�سي،  الرئي�ص  باإ�سقاط  بداية  جمعهم  الذي  الهدف  النق�ساء 

مر�سحاً رئا�سياً خمتلفاً. وقد ا�ستفادت هذه القوى ب�سورة �سلبية وتعطيلية من االأجواء 

االإيجابية للديوقراطية التي وفرها حكم مر�سي؛ وركبت موجة الثورة عليه، ثم لزمت 

ال�سمت بعد �سيطرة الع�سكر وانح�رشت فعاليتها... لتخدم مبمار�ساتها ب�سكل مبا�رش اأو 

غري مبا�رش �رشب التجربة الديوقراطية وعودة الع�سكر.

منذ  مر�سي  الرئي�ص  عار�ست  التي  الوطني  االإنقاذ  جبهة  القوى،  تلك  اأبرز  ومن 

يف  امل�ساركة  القوى  طليعة  يف  كانت  والتي   ،2012 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  يف  تاأ�سي�سها 

البادعي نائب  اأع�ساوؤها بني م�ستقيل مثل حممد  30 يونيو، ثم تفرق بعد ذلك  اأحداث 

ال�ستمرار  حاجه  هناك  يعد  “مل  اأنه  يرون  واآخرون  ال�سابق،  املوؤقت  اجلمهورية  رئي�ص 

.
عملها، واأنها ال تلعب دوراً يف امل�سهد ال�سيا�سي االآن”108

ال�سباب  من  عدد  قبل  من   2013 ني�سان  اأبريل/  اأواخر  ت�سكلت  التي  مترد  حركة  اأما 

بدعوة  وبادرت  مر�سي،  الرئي�ص  من  الثقة  ل�سحب  املواطنني  من  توقيعات  جمع  بهدف 

امل�رشيني للخروج اإىل ال�سوارع وامليادين يوم 30 يونيو، فقد وقع بها عدد من االن�سقاقات 

انتخابات  ال�سي�سي يف  اإعالن بع�ص رموزها دعم تر�سح  عقب االنقالب، خ�سو�ساً مع 

.
109

الرئا�سة، واإعالن بع�ص قياداتها وفروعها حّل نف�سها

�سيئة  اإ�سارات  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  بحق  وقعت  التي  واملمار�سات  االأحكام  اأعطت 

من  عدد  ان�رشاف  اإىل  فاأدت  الع�سكري،  االنقالب  �سلطات  �سكل  على  �سلباً  واأثرت 

الرموز والكيانات التي اأيدته عنه. وبالرغم من اأن بع�ص تلك الرموز مل ي�سموا ما حدث 

2015/9/30-2015/7/1 الفرتة  خالل  امل�رشي  اجلنيه  مقابل  االأمريكي  الدوالر  �رشف  �سعر  معدل   
106 

ي�ساوي 7.8064.

حممد العلي، مرجع �سابق.   
107

املرجع نف�سه.  
108

املرجع نف�سه.  
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باالنقالب، اأو ين�سموا اإىل مع�سكر الرئي�ص املعزول حممد مر�سي، فاإن موقفهم مثّل رفعاً 

.
110

للدعم والتاأييد خلريطة الطريق التي و�سعها االنقالب

ومن اأول الذين ان�سحبوا من امل�سهد حممد البادعي موؤ�س�ص حزب الد�ستور ونائب 

رئي�ص اجلمهورية ال�سابق الذي مّت تعيينه بناء على خريطة طريق 3 يوليو، فقد ا�ستقال 

عقب حادثة ف�ّص اعت�سام رابعة العدوية احتجاجاً على ا�ستخدام العنف وعدم ا�ستخدام 

ذلك  منذ  كبري  ب�سكل  ال�سيا�سي  امل�سهد  عن  وغاب  النظام،  قبل  من  ال�سيا�سية  احللول 

الوقت.

وعقب ذلك ان�سحب عبد الرحمن يو�سف، اأبرز الوجوه ال�سبابية الثورية التي دعت 

لنظام  املعار�سني  الكتاب  اأبرز  اأحد  ف�سل  وبالل  يونيو،   30 مظاهرات  يف  للم�ساركة 

ال�سيا�سة  واأ�ستاذ  القاهرة  بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  حمزاوي  وعمرو  مر�سي، 

املنعم وعبد  مر�سي،  نظام  معار�سي  اأبرز  واأحد  القاهرة  يف  االأمريكية  باجلامعة   العامة 

القوية  م�رش  حزب  ورئي�ص  �سابقاً  االإخوان  جماعة  اإر�ساد  مكتب  ع�سو  الفتوح  اأبو 

.
111

واملر�سح الرئا�سي ال�سابق، واملتحدث االإعالمي جلبهة االإنقاذ خالد داود

الربملـانيـة النتخـابـات  بعد  ال�شـيا�شـية  والقـوى  الأحـزاب  واقـع   .4 

            �شنة 2015:

مهد االنقالب ال�ستن�ساخ معار�سة �سبيهة مبعار�سة الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، 

عب اإقرار تعديالت على قانون جمل�ص النواب اجلديد الذي اأ�سدره الرئي�ص املوؤقت عديل 

من�سور قبل ت�سليمه ال�سلطة لل�سي�سي، ومّت تعديله يف قانون اأ�سدره الرئي�ص عبد الفتاح 

ال�سي�سي يف 2015/7/29.

وين�ص القانون اجلديد املعدل على اأن يت�سكل جمل�ص النواب من 568 ع�سواً ينتخبون 

باالقرتاع العام ال�رشي املبا�رش، ويجوز لرئي�ص اجلمهورية اأن يعني ما ال يزيد على %5 

596 مقعداً. ويق�سي  من  برملان م�رش مكوناً  نائباً، بحيث ي�سبح   28 اأي  االأع�ساء  من 

448 ع�سواً  القانون اجلديد باأن جُترى االنتخابات وفقاً لنظام خمتلط ينتخب مبوجبه 

النواب،  جمل�ص  اأع�ساء  من  فقط   %20 يثلون  اآخرين  ع�سواً  و120  الفردي،  بالنظام 

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
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بنظام القوائم املغلقة بنظام االأغلبية املطلقة، ويحق لالأحزاب وامل�ستقلني الرت�سح يف كل 

 .
112

منهما

االأفراد  منح  حيث  االأحزاب،  اإ�سعاف  اإىل  اأدى  اجلديد  االنتخاب  قانون  اأن  �سّك  ال 

اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  مقعداً،   448 على  التناف�ص  يف  لالأحزاب  م�ساوية  حقوقاً  امل�ستقلني 

ن�ّص  قد  كان   ،2015/7/29 يف  تعديله  قبل  اأي   2014/6/5 يف  �سدر  الذي  اجلديد  القانون 

زيادة اأن  اأي  ؛ 
113

القوائم بنظام  و120  الفردي  بالنظام  ُينتخبون  ع�سواً   420 اأن   على 

اأتى على ح�ساب تقليل ن�سبة ح�سة االأحزاب يف املجموع الكلي  28 ع�سواً على الفردي 

لعدد النواب يف املجل�ص.

اإن اعتماد نظام لالنتخاب بالقوائم يقوم على الغالبية املطلقة )50% + واحد( اأي اأن 

القائمة التي تفوز على �سبيل املثال، بثالثة ماليني �سوت تخ�رش وال متثل بنائب واحد 

املقاعد(.  كل  تاأخذ  )حيث  واحد  و�سوت  ماليني  بثالثة  مناف�سة  قائمة  عليها  فازت  لو 

وو�سعت جلنة االنتخابات �رشوطاً خا�سة بتمويل احلمالت االنتخابية واإنفاق الدعاية 

االنتخابية للدعاية  االأق�سى  )احلد  الكبرية  واالأحزاب  االأثرياء  ل�سالح  فيها   حتيزت 

60 األف دوالر للمر�سح، وللقائمة احلزبية مليون دوالر( و�رشعنت ح�سور وتاأثري املال 

ال�سيا�سي، ما دفع بع�ص الرموز ال�سيا�سية وال�سخ�سيات العامة اإىل االإحجام عن خو�ص 

.
114

االنتخابات

القانون االنتخابي من خالل عزوف ن�سبة كبرية من االأحزاب،  وقد ظهر تاأثري هذا 

النيابية،  االنتخابات  يف  امل�ساركة  عن  يوليو،   3 انقالب  �ساندت  التي  االأحزاب  فيها  مبن 

اأ�سف اإىل ذلك تغييب كل اأحزاب وقوى املعار�سة الفاعلة، حيث تطاَرد جماعة االإخوان 

تنظيم  قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل   ،2015 ل�سنة   92 رقم  بالقانون  العربية،  م�رش  جمهورية  رئي�ص  قرار   
112

النواب ال�سادر  2014، وقانون جمل�ص  45 ل�سنة  ال�سيا�سية، ال�سادر بالقرار بقانون رقم  مبا�رشة احلقوق 

الر�سمي  املوقع   ،2015/7/29 )اأ(،  مكرر   30 العدد  الر�سمية،  اجلريدة   ،2014 ل�سنة   46 رقم  بقانون  بالقرار 

للجنة العليا لالنتخابات يف م�رش، انظر:

 https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015-92.pdf

قرار رئي�ص جمهورية م�رش العربية، بالقانون رقم 46 ل�سنة 2014، باإ�سدار قانون جمل�ص النواب، اجلريدة   
113

الر�سمية، العدد 23 )تابع(، 2014/6/5، املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات يف م�رش، انظر:

https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentatives2014-46.pdf

حممد �سومان، ملاذا تراجع امل�رشيون عن امل�ساركة يف االنتخابات؟، احلياة، 2015/10/21، انظر:  
114

http://bit.ly/1NT81Sv
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بعد  ال�سجون  يف  يناير   25 ثورة  �سباب  من  وقيادات  قياداتها  من  كثري  ويقبع  امل�سلمني 

االنقالب الع�سكري الذي قاده عبد الفتاح ال�سي�سي.

اأدت �سيا�سة االإق�ساء والتغييب لالأحزاب والقوى املعار�سة، اإىل عزوف ن�سبة كبرية 

االنتخابات  امل�ساركة يف هذه  امل�ساركة باالنتخابات، وقد بلغت ن�سبة  من امل�رشيني عن 

60% ممن لهم حّق  2012 نحو  ، بينما بلغت ن�سبة امل�ساركة يف انتخابات �سنة 
115%28

من  با�ستجداء  وامل�رشيني  االإعالميني  من  العديد  قيام  من  الرغم  على   ،
116

الت�سويت

يحق له االنتخاب بالتوجه اإىل �سناديق االقرتاع، فبعد اأن دعا الرئي�ص ال�سي�سي ال�سعب 

فوق ما  فئة  اأن  اإال  االنتخابات،  يف  امل�ساركة  اإىل  والن�ساء”،  “ال�سباب  وخ�ّص   امل�رشي، 

“املخيبة  61 عاماً هي االأكرث ت�سويتاً بح�سب اللجنة العليا لالنتخابات، هذه االأجواء  الـ 

يف  العمل  �ساعات  عدد  تخفي�ص  اإىل  احلكومة  دفعت  وموؤيديه”  �سخ�سياً  لل�سي�سي 

املوؤ�س�سات احلكومية اأحد اأيام االنتخابات اإىل الن�سف، مبرة ذلك باأنه “جاء تلبية لرغبة 

.
االأهايل واملواطنني”117

قانون  من   57 الـ  باملادة  امل�رشيون  االإعالميون  لّوح  اال�ستجداء،  لغة  ومبوازاة 

 مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية، التي تن�ص على “معاقبة بغرامة ال تتجاوز خم�سمئة جنيه

ب�سوته  االإدالء  عن  عذر  بغري  وتخلف  الناخبني،  بيانات  بقاعدة  مقيداً  ا�سمه  كان  من 

بدوي،  رانيا  االإعالمية  دعت  فقد   .
118

تطبيقها اإىل  داعني  اال�ستفتاء”؛  اأو  االنتخاب  يف 

مبرة  املُقاطعني،  على   
119

دوالر(  62.9 )نحو  جنيه   500 غرامة  توقيع  اإىل  ال�سلطة 

اأما  بره”.  من  م�رش  بتجيبها  اللي  املليارات  بدل  للبلد  هتدخل  “مليارات  باأنها  دعوتها 

لل�سي�سي”،  “حّب امل�رشيني  ال�سحفي واملر�سح م�سطفى بكري فركز على ما و�سفه 

اأين  االنتخابات؟  يف  للم�ساركة  ال�سي�سي  دعوة  تلبوا  مل  “ملاذا  امل�رشيني  و�ساأل 

الرجال م�ساركة  فاقت  اأم�ص  الن�ساء  م�ساركة  اأن  خ�سو�ساً  االأ�ساو�ص،  م�رش   رجال 

عدم  ب�سبب  الرئي�ص  “زعل  عن  مو�سى  اأحمد  االإعالمي  حتدث  كما  مرات”.  باأربع 

http://www.alhurra.com/content/egypt-parliment-election/288361.html :قناة احلرة، 2015/12/4، انظر  
115

http://bit.ly/1UhDO1j :اليوم ال�شابع، 2015/10/22، انظر  
116

اإعالم م�رش واالنتخابات.. ال�سي�سي يف مواجهة ال�سعب، اجلزيرة.نت، 2015/10/19.  
117

بعد انتهاء ق�سم الت�رشيع من مراجعته.. نن�رش ن�ص قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية، موقع م�رش العربية،   
118

http://bit.ly/1tk2wmn :2015/6/2، انظر

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2015/10/19 ي�ساوي 7.95165.  
119
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امل�ساركة”. وكان مو�سى نف�سه اأ�سار اإىل اأن كل من ي�ستجيب لدعوات املقاطعة “متاآمر 

.
على م�رش، وغبي، ينفذ االأجندة االأمريكية بكل غباء”120

و�سارك”،  “انزل  عبارة  عليه  مكتوب  قمي�ساً  القرموطي،  جابر  االإعالمي  وارتدى 

م�سيفاً: “م�ص عايزين منني نف�سنا بالواقع اللي م�ص موجود، الواقع بيقول اإن االإقبال 

حّمل  فيما  كده”.  من  اأكرت  م�ص  راأينا  نقول  ننزل  حمتاجني  اإحنا  ال�سعيف،  فوق  يدوب 

“ال�سادة املحرتمون” على ف�سائية اأون تي يف،  االإعالمي يو�سف احل�سيني يف برناجمه 

تتحمل  ح�رشتك  فندم  “يا  قائالً  االنتخابات،  على  االإقبال  �سعف  م�سوؤولية  ال�سي�سي، 

]تركنا[  �سبنا  قوي،  قوي  اللزوم  عن  زيادة  طويل  كان  البال  الأن  امل�سوؤولية،  من  جزءاً 

االإعالمي  اأما  البلد”.  ]اأف�سدوا[  بوظوا  اأ�سخا�ص  ثمانية  �سبعة،  وترتان،  وعالن  فالن 

اأحمد مو�سى، فقال اإن “ال�سي�سي غري �سعيد بن�سب امل�ساركة”، وحّمل الدولة م�سوؤولية 

.
121

�سعف االإقبال، وطالب الوزراء اخلروج من مكاتبهم

اأما الهجوم ال�ساعق على نظام ال�سي�سي فكان من االإعالمي اإبراهيم عي�سى الذي لفت 

النظر اإىل اأن نظام ال�سي�سي “فقد م�سداقيته عند ال�سعب امل�رشي بعد احلديث عن تعديل 

للح�سد  ال�سي�سي  دعوة  رف�ص  “ال�سعب  اأن  وتابع  له”.  وغنينا  رق�سنا  الذي  الد�ستور 

. كما قام التلفزيون امل�رشي بعر�ص برامج خم�س�سة حلث 
وامل�ساركة يف االنتخابات”122

.
123

النا�ص على امل�ساركة باالنتخابات

الناخبني  قبل  من  واالإحجام  ال�سعيف  باالإقبال  متيزت  التي  االأجواء  هذه  ظّل  ويف 

نيابياً،  568 مقعداً  انتخاب  مّت  اال�ستجداء والتهديد،  الرغم من  ال�سباب، على  خ�سو�ساً 

قيام وبعد  للقوائم،  خم�س�سة  مقعداً  و120  الفردي،  للنظام  مقعداً   448 بواقع   مق�سمة 

رئي�ص  �سالحيات  وفق  الن�ساء،  من  ن�سفهم  نائباً،   28 بتعيني  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

وهو  نائباً،   596 النواب  جمل�ص  مقاعد  اإجمايل  لي�سبح  اجلديد؛  الد�ستور  يف  اجلمهورية 

اإعالم م�رش واالنتخابات.. ال�سي�سي يف مواجهة ال�سعب، اجلزيرة.نت، 2015/10/19.  
120

 االإعالم واالنتخابات البملانية: “عويل و�رشاخ وتو�سل وانتقادات لل�سي�سي”، امل�رشي اليوم، 2015/10/19، 
121

http://www.almasryalyoum.com/news/details/829356 :انظر

اإعالم م�رش واالنتخابات.. ال�سي�سي يف مواجهة ال�سعب، اجلزيرة.نت، 2015/10/19.  
122

 ،2015/10/5 م�رش،  اأخبار  موقع  البملانية،  االنتخابات  عن  اجلديدة  البامج  من  عدد  يعر�ص  التليفزيون   
123

http://bit.ly/219Fcne :انظر
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الد�ستورية  التعديالُت  األغت  اأن  بعد  امل�رشية،  النيابية  املجال�ص  تاريخ  يف  االأكب  العدد 

.
124

االأخرية الغرفة الثانية للبملان )جمل�ص ال�سورى(

وقد ح�سلت االأحزاب، التي �ساركت يف انتخاب 568 مقعداً هي عدد مقاعد املنتخبني 

ملجل�ص النواب اجلديد، على النتائج التايل: 

امل�رشيني االأحرار: 65 مقعداً.  •

حزب م�ستقبل وطن: 50 مقعداً.  •

حزب الوفد: 45 مقعداً.  •

حزب ُحماة الوطن: 17 مقعداً.  •

حزب ال�سعب اجلمهوري: 13 مقعداً.  •

حزب النور ال�سلفي، وحزب املوؤمتر: 12 مقعداً لكل منهما.   •

حزب املحافظني: 6 مقاعد.   •

حزب احلركة الوطنية، وحزب ال�سالم الديوقراطي: 5 مقاعد لكل منهما.  •

حزب احلرية، وحزب امل�رشي الديوقراطي: 4 مقاعد لكل منها.  •

حزب م�رش بلدي، وحزب م�رش احلديثة: 3 مقاعد لكل منها.  •

.
125

حزب التجمع، وحزب االإ�سالح والتنمية: مقعد وحيد لكل منها  •

 :
126

ومن خالل قراءة نتائج هذه االنتخابات يكننا مالحظة ما يلي

بعد  ن�ساأت  التي  االأحزاب  من  العديد  اإطار  يف  الوطني  احلزب  رموز  بع�ص  عودة  اأ. 

الثورات امل�رشية، ويف اإطار الرت�سح كم�ستقلني عن القوائم الفردية.

مقاطعة  بعد  والتمثيلي،  االنتخابي  الثقل  ذات  الوازنة  املعار�سة  االأحزاب  غياب  ب. 

ف�سيف�ساء  من  م�سكالً  اجلديد  البملان  بات  حيث  االنتخابات،  لهذه  امل�سلمني  االإخوان 

للنظام اأكرثها  ووالء  ت�ستتها  ب�سبب  قوية،  معار�سة  ت�سكيل  على  تقوى  ال   اأحزاب 

احلاكم.

انظر:   ،2015/12/17 اجلديد،  العربي  ال�سي�سي”،  “برملان  كعكة  من  امل�رشية  االأحزاب  ح�س�ص  باالأرقام:   
124

http://bit.ly/1UCCli5

http://bit.ly/1XbEx6f :وانظر اأي�ساً: اليوم ال�شابع، 2015/12/31، يف

http://bit.ly/1tjycKp :اليوم ال�شابع، 2015/12/3، انظر  
125

باالأرقام: ح�س�ص االأحزاب امل�رشية من كعكة “برملان ال�سي�سي”، العربي اجلديد، 2015/12/17.  
126
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عليها  ح�سلت  التي  املقاعد  من  االأكب  العدد  على  االأعمال  رجال  اأحزاب  �سيطرة  ج. 

االأحرار  امل�رشيني  اأحزاب:  ح�سلت  اأغلبية؛  دون  بقيت  ال�سيطرة  هذه  لكن  االأحزاب، 

اأ�س�ست وتلقت متويالً  اأحزاب  160 مقعداً جمتمعة، وهي  وم�ستقبل وطن والوفد، على 

من رجال االأعمال.

النظام  الكثري منهم حم�سوبون على  ال�سكل الأن  امل�ستقلني من حيث  د. تقدم ح�سة 

 ،%56.69 بن�سبة  نائباً   322 املنتخبني  امل�ستقلني  النواب  ح�سة  بلغت  حيث  ال�سابق، 

43.31%، بينما ح�سل حزب احلرية  246 مقعداً بن�سبة  وممثلو االأحزاب ح�سلوا على 

والعدالة يف انتخابات 2012 منفرداً على 235 مقعداً، بن�سبة 46.25% من اإجمايل مقاعد 

.
127

جمل�ص ال�سعب البالغ عددها اآنذاك 508 نواب

الت�رشيعية يف  42 حزباً، خا�ص مر�سحوها االنتخابات  اأ�سل  26 حزباً من  هـ. ف�سل 

ح�سد اأي مقعد، ويف مقدمتهم: التحالف ال�سعبي اال�سرتاكي، والكرامة، والغد، واجليل، 

وم�رش العروبة، والعربي للعدل وامل�ساواة.

حيث  مقعداً،   65 على  بح�سوله  االأكرثية  حزب  االأحرار  امل�رشيني  حزب  اأ�سبح  و. 

الرئي�ص للحكومة  البملان ت�سمية  اأغلبية  له حّق ت�سكيل احلكومة يف حال رف�ص  اأ�سبح 

الكتلة  حتالف  يح�سل  مل  بينما  املعار�سة(،  غياب  ظّل  يف  م�ستبعد،  )احتمال  املقبلة 

امل�رشية يف انتخابات 2012، والذي �سّم ثالثة اأحزاب هي: امل�رشيون االأحرار وامل�رشي 

الديوقراطي االجتماعي والتجمع، �سوى على 34 مقعداً بن�سبة اأقل من 7% من اإجمايل 

االأموال  رجال  �سيطرة  عودة  على  قوية  داللة  يعطي  ما  ؛ 
128

ال�سعب جمل�ص  مقاعد  عدد 

واملال ال�سيا�سي على م�سائر االنتخابات يف م�رش.

وم�ستقلني  االنقالب  دعمت  اأحزاب  من  املُ�سّكلة  م�رش”،  حّب  “يف  قائمة  فوز  ز. 

يف  االأوىل  اجلولة  من  للقوائم،  املخ�س�سة   120 الـ  املقاعد  بجميع  لل�سي�سي،  موؤيدين 

قطاعات اجلمهورية االأربعة، وت�سدر واجهة القائمة قادة اأمنيون ورجال �رشطة وجي�ص 

�سابقون على راأ�ص هوؤالء اللواء �سامح �سيف اليزل املن�سق العام لـقائمة “يف حّب م�رش”، 

واللواء كمال عامر مدير املخابرات احلربية االأ�سبق، وكذلك اللواء تامر ال�سهاوي امللقب 

بـ“�سقر” املخابرات احلربية، ومن ناحية قادة ال�رشطة ياأتي اللواء �سعد اجلمال �سمن 

http://bit.ly/25NWppG :قراءة يف نتائج االنتخابات امل�رشية، اجلزيرة.نت، 2012/1/22، انظر  
127

املرجع نف�سه.  
128
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وم�ستقلون  االنقالب  اأيدت  اأحزاب  القائمة  هذه  حتت  وين�سوي   ،
129

القائمة اأع�ساء 

موؤيدين لل�سي�سي، بع�سهم ينتمي لعهد مبارك.

الفادحة  اخل�سارة  �سوى  لالنقالب  تاأييده  من  ال�سلفي  النور  حزب  َيجِن  مل  ح. 

اأن فقد امل�سداقية لدى قاعدته ال�سعبية ب�سبب تاأييده  النيابية، بعد  لالأ�سوات وللمقاعد 

فبينما  انتهاء دوره؛  بعد  اأنف�سهم  االنقالب  ِقبل موؤيدي  نبذه من  مّت  اأن  االنقالب، وبعد 

البناء  وحزب  االأ�سالة،  حزب  و�سّم  النور  حزب  تزعمه  الذي  ال�سلفي،  التحالف  حّل 

بعد حزب احلرية والعدالة، حيث ح�سد  ثانياً  االإ�سالمية،  املنبثق عن اجلماعة  والتنمية 

121 مقعداً، بن�سبة 23.81% من اإجمايل مقاعد جمل�ص ال�سعب، يف اأكب مفاجاأة �سهدتها 

، حّل هذا احلزب �ساد�ساً يف ترتيب االأحزاب التي فازت باالنتخابات 
130

تلك االنتخابات

2015، بعد ح�سوله على 12 مقعداً فقط.

عودة  يعك�ص  ما   ،2015 باالنتخابات  �سابقني  �رشطة  ورجال  �سابطاً   63 فوز  طـ. 

 رجال هذا اجلهاز كاأحد اأذرع الدولة العميقة اإىل احللبة ال�سيا�سية من جديد بعد انقالب

اللواء  راأى  االأكب حيث فاق حتى حقبة نظام مبارك؛ فقد  3 يوليو. وهذا احل�سور هو 

دليالً  النتيجة  هذه  يف  االنتخابات،  بهذه  فاز  �سابق  �رشطة  لواء  وهو  ال�سعيني،  ه�سام 

حينما  اأنه  ال�سعيني،  واأو�سح  ال�سارع”،  يف  تتح�سن  بداأت  ال�رشطة  “�سورة  اأن  على 

 “كان ع�سواً يف برملان �سنة 2000 كان عدد النواب ممن لهم خلفية �رشطية 18 نائباً، ويف
�سنة 2005 كانوا 23 نائباً، و�سنة 2010 كانوا اأكرث من 30، بينما يف �سنة 2012 �سجلت 

.
اأقل ح�سور لهم حيث و�سل 10 نواب فقط اإىل البملان”131

وتعد هذه االنتخابات النيابية هي املحطة االأخرية التي ن�ست عليها خريطة الطريق، 

التي مّت اإعالنها عقب االإطاحة مبحمد مر�سي، وت�سمنت اأي�ساً اإعداد د�ستور جديد للبالد 

2014، وانتخابات رئا�سية كانت قد متت يف حزيران/ يونيو  يناير  الثاين/  مّت يف كانون 

.2014

ال �سّك اأن التعديالت اجلديدة على قانون جمل�ص النواب والتو�سع يف انتخاب اأع�ساء 

البملان بالنظام الفردي، �سيعيدان ت�سكيل العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية 

 ،2015/10/8 “اليزل وعامر وال�سهاوى” االأبرز..، موقع برملاين،  �رشاع اجلرناالت على كر�سي البملان..   
129

http://bit.ly/1UpiXFk :انظر

قراءة يف نتائج االنتخابات امل�رشية، اجلزيرة.نت، 2012/1/22.  
130

http://bit.ly/22TUTAz :اليوم ال�شابع، 2016/1/3، انظر  
131
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والتداخل بينهما كما كان الو�سع يف ظّل نظام الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، لينتج يف 

النهاية “معار�سة م�سطنعة ومفتعلة ملحاولة اإثبات اأن هناك تياراً اآخر يف م�رش غري الذي 

.
مّت �سنعه اإعالمياً”132

على  ت�سميمه  جرى  الذي   2010 برملان  اأذهاننا  اإىل  يعيد  فهو  التحليل  ذلك  �سّح  اإذا 

يهد  لكي  غالباً  املعار�سة  من  خال  بحيث  كا�سحة،  اأغلبية  الوطني  احلزب  اأعطى  نحو 

 2010 “فطبخة”  اأن االأ�ساليب اختلفت  الطريق لتوريث ال�سلطة يف عهد مبارك. �سحيح 

متت بالتزوير الفا�سح، اأما الطبخة الراهنة فقد خلت من التزوير، وتكفل ُح�سن الرتتيب 

والتدبري بالالزم.

بني  ال�سيا�سية  املناف�سة  تغيب  اأن  منطقياً  بدا  وتدبري  ترتيب  من  جرى  ما  ظّل  يف 

املر�سحني، يف حني تبقى املناف�سات العائلية والقبلية واجلهوية. واإزاء انفراط عقد حتالف 

30 يونيو واختفاء رموزه ال�سيا�سية على االأقل، فقد �ساد اقتناع باأنه برملان اللون الواحد 

ثم  من  والتاأييد.  املوافقة  يف  حم�سوراً  �سيظل  دوره  واأن  ال�سيا�سة،  خارج  من  القادم 

�سيكون معباً عن ال�سلطة ولي�ص معباً عن املجتمع. 

ورمبا كان ذلك اأحد االأ�سباب التي اأدت اإىل �سعف االإقبال على الت�سويت، على الرغم 

من اجلهد االإعالمي الكبري الذي بذل حلث النا�ص ودفعهم اإىل امل�ساركة، وتوظيف امل�ساعر 

الدينية الأجل ذلك. وهو ما دعت املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية، ممثلة بدار االإفتاء، الناخبني 

“اآثماً  اإىل الت�سويت يف االنتخابات واأ�سدرت فتوى ُتِعّد املمتنع عن االإدالء ب�سوته فيها 

�رشعاً”، كما �سدرت فتوى مماثلة عن اأحمد عمر ها�سم ع�سو هيئة كبار العلماء، رئي�ص 

جامعة االأزهر االأ�سبق واملر�سح يف االنتخابات، وقد زاد على ذلك حيث قال اإن املوؤمترات 

.
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التي تعقدها قائمة “يف حب م�رش” املوؤيدة لل�سي�سي “حتفها” املالئكة

مقاطعة  لالأزهر،  التابع  االإ�سالمية  البحوث  جممع  ع�سو  النجار،  اهلل  عبد  حّرم  كما 

�سّد  خبيثة  اأجندات  لديهم  واأن  بـ“املجرمني”  للمقاطعة  الداعني  وا�سفاً  االنتخابات، 

ال�سالة، ومن مل ي�سارك كمن  اأداء  اأنه واجب �رشعي ال يقل عن  على  االإ�سالم، م�سدداً 

.
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ترك �سالة واجبة ال ق�ساء لها

حممد العلي، مرجع �سابق.  
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هل امل�ساركة يف االنتخابات اأو مقاطعتها بحاجة اإىل فتاوى؟، بي بي �سي، 2015/10/19، انظر:  
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الرئي�ص  هيمنة  ر�سخت  حيث  النتائج،  خالل  من  التحول  هذا  بوادر  ظهرت  وقد 

ال�سي�سي على مقاليد �سناعة القرار، بعد �سيطرة قائمة “يف حب م�رش” املوالية له، فيما 

ُمني حزب النور ال�سلفي واالأحزاب الليبالية والنا�رشية بخ�سائر كبرية.

من  بالرغم  وال�سيا�سة  االإعالم  يف  التنوع  غياب  ظّل  يف  االنتخابات  هذه  جرت  وقد 

رموز  من  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  ع�رشات  وتعر�ص  االإعالمية،  واملنابر  االأحزاب  تعدد 

اأخرى واتهامها  الت�سهري برموز  التظاهر، عالوة على  الثورة لل�سجن ملخالفتهم قانون 

وبالتايل  ال�سبابية،  واالئتالفات  احلركات  ع�رشات  اختفاء  اإىل  دفع  ما  للخارج،  بالعمالة 

خ�رش احلراك ال�سيا�سي اهتمام وقوة ال�سباب، ويالحظ هنا االختفاء الكبري لل�سباب من 

جلان االنتخابات، وهو امتداد لظاهرة عزوف ال�سباب عن الت�سويت يف اال�ستفتاء على 

.
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الد�ستور واالنتخابات الرئا�سية

رابعًا: الدولة العميقة واأثرها على احلكم:

الأن  م�رش،  يف  ال�سيا�سة  قامو�ص  على  جديداً  العميقة”  “الدولة  م�سطلح  كان  رمبا 

النظام امل�ستبد الذي ظّل قاب�ساً على ال�سلطة طوال الثالثني �سنة االأخرية على االأقل، مل 

يكن بحاجة اإىل دولة عميقة حتمي م�سالح االأطراف امل�ستفيدة منه، وت�ساغب على الدولة 

الذي  الو�سع  وهو  وترعاها.  امل�سالح  تلك  تخدم  كانت  الدولة  �سيا�سة  اأن  ذلك  القائمة. 

.
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اختلف بعد الثورة التي حاولت تاأ�سي�ص نظام جديد يتعار�ص مع تلك امل�سالح

الدولة العميقة لي�ست اكت�سافاً جديداً، الأن امل�سطلح متداول يف دول عدة، بع�سها يف 

اأمريكا الالتينية، ثم اإنه م�سهور وله رنينه اخلا�ص يف تركيا بوجه اأخ�ص منذ اأكرث من ن�سف 

قرن، ويق�سد به �سبكة العمالء الذين ينتمون اإىل تنظيم غري ر�سمي، له م�ساحله الوا�سعة 

وجودها  لها  االأ�سا�سية  عنا�رشه  اأن  فيه  القوة  ونقطة  واخلارج،  الداخل  يف  وامتداداته 

واالإعالمية،  وال�سيا�سية،  والع�سكرية،  املدنية،  الدولة  ومفا�سل  موؤ�س�سات  خمتلف  يف 

الدولة موؤ�س�سات  اأن�سطة  توجيه  فر�سة  العنا�رش  لتلك  يوفر  الذي  االأمر   واالأمنية. 

وظاهر  معلن  اأحدهما  وجهان،  العميقة  وللدولة  ال�سيا�سي.  القرار  يف  والتاأثري  الر�سمية 

حممد �سومان، مرجع �شابق.  
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يتمثل يف رجالها الذين يتبووؤون مواقع متقدمة يف موؤ�س�سات الدولة، واجلي�ص، والبملان، 

والنقابات، اإىل جانب موؤ�س�سات االإعالم وجنوم الفن والريا�سة. الوجه االآخر خفي غري 

.
137

معلن يتوىل حتريك االأطراف املعنية يف موؤ�س�سات الدولة لتنفيذ املخططات املر�سومة

بداأت تاأثريات الدولة العميقة يف م�رش تظهر بعيد ثورة 25 يناير، ورمبا كان لها دور 

اأن يكون هناك دور لقادة اجلي�ص وبع�ص املتنفذين  الثورة، حيث من املمكن  اأثناء  ما يف 

يف م�رش يف اإرغام الرئي�ص مبارك على التنحي خوفاً من خروج االأو�ساع عن ال�سيطرة، 

وكذلك يف �سبيل احتواء اآثار الثورة وتداعياتها على م�سالح اجلي�ص والطبقة املتنفذة يف 

م�رش.

ال�سيادية  االأجهزة  يف  قيادات  توافقت  امل�رشية،  بالرئا�سة  مر�سي  حممد  فوز  بعد 

للدولة، وما ي�سمى الدولة العميقة على اأن مر�سي مرحلة عابرة، وال ينبغي الأي اأحد اأن 

اأجل حما�رشته وح�رشه يف  الق�ساء من  االأحوال، وا�ستُخدم  باأي حال من  يتعاون معه 

الزاوية، ودفعه نحو اأخطاء تدخله يف م�ساكل مع االآخرين، اأو تبر لفئة اأخرى مواقفها 

.
138

املناه�سة له

ت�سن حملة  بداأت  االأمنية،  االأجهزة  من قبل  اأ�سالً  تدار  التي  االإعالم  اأن و�سائل  كما 

جتراأت  ملا  الرئي�ص  مع  واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  كانت  ولو  مر�سي،  �سّد  حتري�ص 

عليه و�سائل االإعالم على هذا النحو.

حاول مر�سي اأن يعمل يف جمالني؛ االأول: حماولة ت�سيري حكومة نزيهة من اأجل اإثبات 

اأن ثمة اأمالً يف امل�ستقبل، والثاين العمل اليومي على ا�سرت�ساء اجلي�ص من خالل ال�سي�سي 

اجلي�ص( )اأي  اأنه  اأ�سا�ص  على  احلكم،  ا�ستمرار  �سمان  يعني  ك�سبه  باأن  منه   اعتقاداً 

ال�سي�سي  جتاه  “الودي”  التعامل  هذا  لكن  مبارك.  تنحية  قرار  النهاية  يف  اتخذ  من  هو 

يف  تكن  مل  قنديل  ه�سام  حكومة  اأن  كما  احلال،  واقع  يف  واحد  طرف  من  كان  واجلي�ص 

واقع احلال حكومة مر�سي بالكامل، بل كان لل�سي�سي دور كبري يف اختيارها، خ�سو�ساً 

وزاراتها ال�سيادية. وكان ح�سور االإخوان فيها هام�سياً، وكذلك احللفاء االآخرين، بينما 

املرجع نف�سه.  
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الرئي�ص  اإف�سال  هو  املطلوب  اأن  يدرك  كان  اجلميع  الأن  امل�ساركة؛  عن  املعار�سة  عزفت 

اأهمها  اأ�سري من قبل، وعب قرارات متوالية  النجاح. والق�ساء كما  ولي�ص منحه فر�سة 

حّل جمل�ص ال�سعب ورف�ص قرارات مر�سي الد�ستورية، كان االأداة االأكب يف اال�ستفزاز، 

بحاٍل.  م�ستقالً  يكن  ومل  اجلي�ص،  مع  بالتوافق  االأمن  موؤ�س�سة  خالل  من  يدار  وهذا 

م�رشحية 2013/6/30 جاءت بعد حملة �سيطنة كبرية ملر�سي واالإخوان، لكن احلملة مل 

تكن كافية، فكل االنتخابات، واآخرها ا�ستفتاء الد�ستور كانت ل�سالح االإخوان، ومل تفلح 

قوى املعار�سة يف جتيي�ص ال�سارع �سّد الرئي�ص، فكانت فكرة حركة مترد التي مل يكن 

مطلوباً منها �سوى توفري الذريعة، وتوافق عليها اجلميع، وكان للكني�سة دور يف ح�سد 

 .
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2013/6/30 الذي مّت اإخراجه �سينمائياً لتبير االنقالب

مظاهرات �سبقت  التي  وال�ساعات  االأيام  كوالي�ص  تفا�سيل  يوم  بعد  يوماً   تتك�سف 

30 يونيو وعزل مر�سي. واآخر ف�سول هذه الكوالي�ص ما ن�رشته وول �سرتيت جورنال 

“�رشية  واجتماعات  العميقة،  الدولة  عودة  عن  االأمريكية   The Wall Street Journal

ح�سني  املخلوع  الرئي�ص  نظام  وبقايا  املعار�سة  قادة  بني  اأ�سهر”  مدى  على  ومنتظمة 

من  املقربني  اأحد  عن  االأمريكية  ال�سحيفة  ونقلت  اجلي�ص.  يف  كبار  و�سباط  مبارك 

املجتمعني مع اجلي�ص اأن االأخري قال باأنه �سيتدخل ويعزل مر�سي اإذا ح�سدت املعار�سة 

“عدداً كافياً” من املتظاهرين املطالبني برحيله. والالفت اأن ال�سحيفة اأ�سارت اإىل اأن نظام 
ومرجعتيه  مر�سي  اأن  على  متفقان  برحيله،  ال�سابق  يف  طالبت  التي  واملعار�سة  مبارك 

.
االإ�سالمية “تهديد”140

وتزامنت هذه االجتماعات —ت�سيف ال�سحيفة— مع حوادث مماثلة خللع مبارك، 

اأنه بعد  ال�سحيفة  االإخوان. وتذكر  املن�سقة ت�ستهدف مقرات  الهجمات  وهي موجة من 

ا�ستعاد رموز نظام مبارك وموؤ�س�ساته جزءاً من نفوذهم، ومتثل ذلك يف  عزل مر�سي 

تن�سيب اجلي�ص اأحد ق�ساة عهد مبارك رئي�ساً موؤقتاً للبالد، بينما اختري ق�ساة اآخرون 

.
141

من العهد نف�سه الإعداد د�ستور جديد
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وقال القيادي يف حزب احلرية والعدالة يا�رش حمزة اإن الدولة العميقة مل تختِف اأ�سالً 

لتعود، وهذه الدولة باأجهزتها االأمنية، وال�سيا�سية، واالقت�سادية، كانت �سبب االأزمات 

التي �رشبت م�رش خالل العام االأول من والية مر�سي، واأكب دليل على وجود هذه الدولة 

اأن الكهرباء يف م�رش مل تنقطع منذ االنقالب الع�سكري، وُحلت اأزمة ال�سوالر والبنزين 

خالل 24 �ساعة. وكان على ثورة 25 يناير اأن تواجه “هذه الدولة العميقة باآليات ثورية 

.
142

وتفكيكها قبل انتهاء الفرتة االنتقالية” وفقاً حلمزة

واأ�ساف حمزة اأن ال�سواهد واالأحداث توؤكد حدوث اجتماعات بني رموز املعار�سة 

واجلي�ص، اإ�سافة اإىل �سحن “التيار املتطرف” يف الكني�سة ا�ستعداداً ملظاهرات 30 حزيران/ 

مع  احلوار  املعار�سة  قيادات  فيه  رف�ست  وقت  يف  تتم  كانت  االجتماعات  وهذه  يونيو. 

الرئي�ص مر�سي لالتفاق على مالمح امل�سهد ال�سيا�سي.

بعد  باجلي�ص  ا�ستعانت  االإنقاذ  جبهة  اأن  والعدالة  احلرية  حزب  يف  القيادي  وراأى 

ف�سلها بكافة اال�ستحقاقات االنتخابية واال�ستفتاءات، وراأى اأن “عنا�رش الدولة العميقة 

يف املوؤ�س�سة االأمنية والع�سكرية واالإعالمية وبع�ص بقايا اأحزاب �سيا�سية ال متلك حيثية 

.
�سعبية”، حتالفت وخططت ملظاهرات 1432013/6/30

ال�رشطة  اأن  االأمريكية   The New York Times تايز  نيويورك  �سحيفة  وذكرت 

بل  فقط،  ال�سوارع  وحماية  دورها  مبمار�سة  مر�سي  حكم  اأثناء  يف  تف�سل  مل  امل�رشية 

وكذا املوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن توفري الطاقة وتوفري الغاز، حيث ف�سلت يف توفري الغاز 

الغ�سب  من  حالة  اإىل  واأدت  عليه  احل�سول  اأجل  من  اجلماهري  ا�سطفت  الذي  والوقود 

 .
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واال�سطرابات التي اأدت لعودة الع�سكر

نا�رش  مر�سي،  عهد  يف  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  با�سم  املتحدث  ويعتقد 

متعددة  دوائر  الفرا�ص  واتهم  لالنقالب”.  “حت�سرياً  كانت  الت�رشفات  هذه  اأن  الفرا�ص 

�سائقي  اإىل  والتموين  املخازن  م�سوؤويل  من  بدءاً  االنقالب  يف  باالإ�سهام  الدولة  داخل 

 .
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ال�سيارات املوكلون بنقله
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وقالت ال�سحيفة اإن م�سوؤولني يف نظام مبارك ال�سابق وبع�سهم جرناالت برتب عالية 

ال�ستار لتمويل وتوفري اال�ست�سارة والتنظيم لالإطاحة بنظام االإخوان.  عملوا من وراء 

وممن اأ�سهموا يف احلملة امللياردير امل�رشي جنيب �ساوير�ص، وتهاين اجلبايل القا�سي يف 

املحكمة الد�ستورية العليا، و�سوقي ال�سيد امل�ست�سار القانوين الآخر رئي�ص وزراء يف عهد 

مبارك، اأحمد �سفيق. ولكن اأهم ملمح لعودة الدولة العميقة كما كانت عليه يف عهد مبارك 

اأن مر�سي وطوال العام الذي حكم فيه م�رش، حاول  هي عودة ال�رشطة لل�سوارع، مع 

وتنظيم  تاأهيل  باإعادة  يقوم  اأن  من  بدالً  موؤيديه،  هّم�ص  اأنه  لدرجة  االأمن  قوى  اإر�ساء 

 .
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وزارة الداخلية

ورف�ست قوى االأمن ن�رش قواتها يف ال�سوارع على الرغم من تزايد معدالت اجلرية 

بزيها  ال�رشطة  عادت  فقد  االقت�ساد.  على  �سلبي  ب�سكل  اأّثر  مما  ال�سوارع،  وازدحام 

االأبي�ص اإىل �سوارع القاهرة واأ�سهمت قوات مكافحة ال�سغب التي يكرهها امل�رشيون قبل 

.
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وبعد الثورة يف �رشب املعت�سمني االإ�سالميني

ومن املظاهر الغريبة اأي�ساً احلملة االإعالمية لتبيي�ص �سورة ال�رشطة حيث انت�رشت 

هو  “اأمنكم  الفرحني  باالأطفال  حماطون  وهم  ال�رشطة  رجال  تظهر  اإعالنية  مل�سقات 

مهمتنا وحمايتكم هو هدفنا”. ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول نقابة قوات ال�رشطة ال�سابق 

قوله، اإن ال�سباط الذين عملوا حتت النظام وب�سيا�سة �سّد االإ�سالميني، مل يتقبلوا نف�سياً 

ال�سلطة حيث �سار مطلوباً منهم خدمة م�رشوع  الذي ح�سل بتويل االإ�سالميني  التغري 

 .
148

كانوا يحاربونه يف املا�سي

وتقول ال�سحيفة اإن البريوقراطية التي بناها مبارك طوال حكمه الديكتاتوري الذي 

رجال  من  النظام  اأعمدة  احتفظ  فيما  مكانها،  يف  بقيت  تقريباً  عاماً  ثالثني  مدة  ا�ستمر 

االأعمال واالأثرياء بتاأثريهم. ومل يكن مر�سي الذي يعّد اأول رئي�ص ينتخب للمن�سب منذ 

الدولة  اأي  الدولة،  لت�سمل موؤ�س�سات واأجهزة  عقود طويلة بقادر على تو�سيع �سلطاته 

 .
149
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يف  حوله  وطني  اإجماع  وبناء  له  ال�سعبي  الدعم  تو�سيع  على  قادراً  مر�سي  يكن  ومل 

الوقت الذي واجه فيه حمالت �رش�سة ومنظمة دعمها اأعمدة نظام مبارك ال�سابق. ونقلت 

ما قاله �ساوير�ص الرثي املعروف باأنه دعم حملة مترد منذ البداية، وتبع مبكاتب حزبه، 

امل�رشيون االأحرار، وقدم الدعم الدعائي واالإعالمي من خالل حمطته التلفازية املعروفة، 

اإن  �ساوير�ص  وقال  التلفزيونية.  قناته  على  بّث  والذي  للحملة  الفيديو  اإنتاج  دعم  كما 

.
“مترد مل تكن تعرف اأنني الذي يقف وراء الدعم” و“ال اأ�سعر باخلجل”150

خام�صًا: اأثر التدخالت اخلارجية على م�صار الأحداث:

مع بداية هبوب رياح الربيع العربي على بع�ص الدول العربية، وّجه قادة هذه الدول 

�سهام االتهامات اإىل جهات ودول عربية واأجنبية، متهمني اإياها بن�سج خيوط املوؤامرات 

الإ�سقاط اأنظمة احلكم يف هذه الدول، لكن طغيان النزعة ال�سعبية العفوية التي ات�سمت به 

املايل، واالإعالمي، وال�سيا�سي،  الدعم  الثورات، وقلة اخلبة والتنظيم، وحمدودية  هذه 

مل يدع جماالً لل�سك اأن الربيع العربي هو رّد فعل �سعبي عفوي غري خمطط، جاء نتيجًة 

ل�سيا�سات التهمي�ص، واالإذالل، واالإق�ساء، واالحتكار من قبل ال�سلطات احلاكمة يف دولنا 

العربية.

وال�سيا�سي،  املايل،  الدعم  وم�ستويات  وم�ساراته  االأحداث  �سياق  اأظهر  املقابل  يف 

الربيع  دول  بع�ص  يف  امل�سادة  الثورات  به  �سارت  الذي  الزخم  وطبيعة  واالإعالمي، 

العربي، مدى اأثر التدخالت اخلارجية على م�سار االأحداث هناك منذ اليوم االأول الذي 

تال �سقوط تلك االأنظمة جراء ثورات الربيع العربي.

�سكلت مكانة م�رش وموقعها بالن�سبة للعامل العربي ويف اخلريطة الدولية، عوامل دفع 

وت�رشف  جهودها  لرتكز  العربي،  الربيع  جناح  من  املت�رشرة  للدول  بالن�سبة  اإ�سافية 

مليارات الدوالرات يف �سبيل اإجناح موجة الثورة امل�سادة. 

واإذا تتبعنا مواقف وردود فعل بع�ص الدول —التي �سوف يبز دورها ب�سكل اأكب 

يف مرحلة الثورة امل�سادة— عند بداية الربيع العربي، ومواقفها يف اأعقاب اال�ستحقاقات 

الثورة  مرحلة  يف  الدول  هذه  به  ا�سطلعت  الذي  الدور  الأدركنا  ذلك،  بعد  جرت  التي 

امل�سادة. 

Ibid.  
150
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منها،  العربية  خ�سو�ساً  الدول،  هذه  تبني  اإىل  اأدت  واأ�سباب  دوافع  عدة  بني  ومن 

�سلوك امل�سار ال�سدامي مع الثورات ال�سعبية، يبز دافعني مهمني:

1. الدافع االأول، اخلوف من انتقال عدوى الربيع العربي اإىل �سعوب هذه الدول.

2. اأما الدافع الثاين، فهو التوج�ص من االإ�سالم ال�سيا�سي الذي كان االأكرث ح�سوراً 

واالجتماعية  ال�سيا�سية  التيارات  ت�سدره  بحكم  العربي،  الربيع  نتائج  من  وا�ستفادة 

التحرر من نري  بعد  تكوينها  اأو  ا�ستقاللها  نيل  الدول منذ  تلك  �سيا�سات  التي عار�ست 

اال�ستعمار، باالإ�سافة اإىل خبته وقوة تنظيمه وات�ساع انت�ساره، وقد دفع تيار االإ�سالم 

ال�سيا�سي وعلى راأ�سه جماعة االإخوان امل�سلمني �رشيبة هذه املعار�سة من قتل واعتقال 

ونفي لقياداتها على مدى ع�رشات ال�سنني. 

اخلليج  دول  من  عدداً  يعّدون  امل�رشين  من  كثري  كان  يناير،   25 ثورة  وخالل 

العي�ص،  يف  واحلق  بالتغيري  زالوا،  وما  طالبوا،  الذين  امل�رشيني  اإرادة  �سّد  تقف  اأطرافاً 

يناير  25 يف  املتظاهرون  رفعها  التي  ال�سعارات  وهي  االجتماعية،  والعدالة   واحلرية، 

وما زالوا.

اأعطى دخول جماعة االإخوان امل�سلمني يف م�رش على م�سار االأحداث واملظاهرات التي 

�سهدتها م�رش خالل ثورة 25 يناير، دفعاً قوياً لهذه الثورة بحكم املكانة ال�سعبية والدقة 

التنظيمية التي تتمتع بها اجلماعة يف م�رش. هذا الدخول اأعطى التحرك ال�سعبي الزخم 

املطلوب؛ ما اأدى يف نهاية املطاف اإىل تنحي مبارك عن احلكم. ومع تنظيم اأول انتخابات 

ت�رشيعية ورئا�سية نزيهة يف م�رش منذ تاأ�سي�ص الدولة احلديثة بعد اإنهاء احلكم امللكي، 

ا�ستطاع االإخوان اأن يفوزوا باأغلب مقاعد جمل�سي ال�سعب وال�سورى، ثم فاز مر�سحها 

حممد مر�سي مبوقع الرئا�سة امل�رشية.

العربية ب�سكل عام،  الدول  اأكرث  امل�سلمون يف م�رش �سدمة لدى  �سكل فوز االإخوان 

واأغلب دول اخلليج العربي ب�سكل خا�ص، ما دفعها اإىل تكثيف ات�ساالتها ودعمها الأطراف 

العميقة، م�سخرة يف ذلك  الدولة  ال�سابق، واأركان  النظام  الع�سكرية وفلول  املوؤ�س�سة  يف 

مليارات الدوالرات، خ�سو�ساً يف دعم عدة قنوات وبرامج م�رشية وعربية موجهة �سّد 

االإ�سالم ال�سيا�سي. 

اإ�سالميون  ورحب  مر�سي،  فوز  نباأ  على  والعربية  الدولية  الفعل  ردود  توالت 

ن�رشاً  وعّدوه  م�رش،  يف  نزيهة  حرة  انتخابات  باأول  بفوزه  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 
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لق�سيتهم، بينما ات�سمت ردود اأفعال الدول الغربية ودول اخلليج و“اإ�رشائيل” باحلذر 

الدول برقيات تهنئة وترحيب بفوزه.  اإر�سال معظم  ال�سيا�سية، مع  اأجندته  والقلق من 

حدود تتجاوز  املدى  بعيدة  نتائج  له  تاريخياً  حدثاً  وا�سع  نطاق  على  مر�سي  فوز   وُعّد 

 .
151

م�رش

مادي  بدعم  يقرتن  مل  واالأجنبية  العربية  الدول  اأغلب  من  الواقعي  التعامل  هذا  لكن 

و�سيا�سي حقيقي ملر�سي، با�ستثناء بع�ص الدول ومنها قطر وتركيا، وبدا كاأن العديد من 

الدول مل تكن ترغب بنجاحه يف رئا�سته. وك�سفت وثيقة م�رشبة من وثائق ويكيليك�ص 

للملك  الفي�سل،  �سعود  حينها  اخلارجية  وزير  توقع   Saudi WikiLeaks ال�سعودية 

امل�رشية،  باالنتخابات  مر�سي  حممد  بفوز  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  الراحل  ال�سعودي 

حمذرة من التبعات التي �ستتبع هذا الفوز. ونقلت الوثيقة عن م�سدر خا�ص يف القاهرة اأن 

ال�سفري االأردين يف م�رش، اأعد تقريراً ب�ساأن املوقف يف م�رش بعد انتهاء اجلولة االأوىل من 

بالرئا�سة، وا�ستالم  التوقع بفوز حممد مر�سي  التقرير  امل�رشية. وت�سمن  االنتخابات 

خريت ال�ساطر لرئا�سة الوزراء، ما يوؤدي “لتقوية موقف االإخوان باملطالبة بالتعديالت 

.
الد�ستورية التي حتد من �سالحيات رئي�ص اجلمهورية”152

بدت  رئي�ساً،  مر�سي  بانتخاب  م�رش  يف  ال�سلطة  اإىل  امل�سلمني  االإخوان  �سعود  ومع 

م�رش  من  وا�سحة”  “غري  باأنها  تو�سف  تقدير،  اأقل  على  ظبي  واأبو  الريا�ص  مواقف 

مع  ولقائه   ،2012/7/11 يف  جدة  اإىل  مر�سي  الرئي�ص  زيارة  ومع  اأنه  اإال  مر�سي،  عهد  يف 

، توقع املتابعون اأن ت�سهد العالقات بني 
153

العاهل ال�سعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

الدولتني تقارباً اإىل حدٍّ ما.

وبالرغم مما اأبداه الرئي�ص مر�سي اآنذاك من تاأكيدات على عمق ومتانة العالقات بني 

للم�ستثمرين  اأكب  الدولتني، وتعهداته بت�سهيالت  يف  م�رش وال�سعودية حكومة و�سعباً 

ردود الفعل الدولية على انتخاب حممد مر�سي رئي�ساً مل�رش، موقع فران�ص 24، 2012/6/26، انظر:  
151

http://f24.my/1XdqIEr

وثيقة �سعودية حتذر من تبعات فوز مر�سي باالنتخابات امل�رشية، عربي 21، 2015/6/24، انظر:  
152

http://bit.ly/1U9U7My

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/13/226179.html :العربية.نت، 2012/7/13، انظر  
153
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اأن اجلميع  اإال   ،
154

27 مليار دوالر ا�ستثماراتهم بنحو  الذين تقدر  ال�سعوديني يف م�رش 

ظّل يرتقب ويقراأ ما بني ال�سطور خ�سو�ساً تلك الت�رشيحات التي تخرج من امل�سوؤولني 

اأن الكثريين مل يكونوا  اإال  ال�سعوديني ب�ساأن م�ستقبل العالقات بني ال�سعودية وم�رش، 

املنتخب،  بالرئي�ص  ال�سعودية  واإ�سادة  الزيارة  هذه  على  عام  من  اأقل  بعد  اأنه  يتوقعون 

�سيخرج ملك ال�سعودية ليوؤيد عزل مر�سي، وهي اخلطوة التي عّدها فريق كبري يف م�رش 

وخارجها “انقالباً ع�سكرياً على ال�رشعية”.

حّل  الذي  اجلديد  امل�رشي  النظام  من  �سلبياً  موقفاً  اأظهر  من  اأول  االإمارات  وكانت 

ا�ستقبل  الذي  خلفان،  �ساحي  دبي  �رشطة  قائد  طريق  عن  وذلك  مبارك،  نظام  مكان 

انتخاب ال�سعب امل�رشي للرئي�ص مر�سي ب�سل�سلة تغريدات راأى خاللها اأن ما حدث هو 

“و�سيقبل مر�سي يد خادم  “حبواً”  “يوم �سوؤم”، ُمهدداً باأن مر�سي �سياأتي اإىل اخلليج 
، هذه الت�رشيحات من امل�ستبعد اأن حتدث اإال يف وجود 

احلرمني كما فعل ح�سن البنا”155

“�سوء اأخ�رش” من القادة االإماراتيني.

وهو  مر�سي،  ورئي�سها  م�رش  �سّد  خلفان  ت�رشيحات  تتوقف  مل  احلني  ذلك  ومنذ 

ال�سفري  ت�ستدعي  نوعها،  من  االأوىل  تكون  تكاد  �سابقة  يف  امل�رشية  اخلارجية  جعل  ما 

االإماراتي بالقاهرة طالبة تو�سيحاً ملا قاله خلفان، وكان رّد اأبو ظبي اأن االأخري ال ُيعّب 

.
156

اإال عن نف�سه واأن الدولة لي�ست م�سوؤولة عن ت�رشيحاته

واالأمة  العربي  اخلليج  دول  على  تتاآمر  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  اأن  خلفان  وراأى 

INTERPOL بالقب�ص على قادة جماعة االإخوان، وعلى  ، وطالب االإنرتبول 
157

جمعاء

وبعد  اخلليج.  اأمن  لزعزعة  تدخلهم  بزعم  بديع،  حممد  للجماعة  العام  املُر�سد  راأ�سهم 

ال  “اإ�رشائيل  باأن   ،Twitter تويرت  موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  على  خلفان  ت�رشيح 

اأفيخاي  ياأتي من االإخوان امل�سلمني”، وجه  العرب واخلطر احلقيقي  ت�سكل خطراً على 

اأدرعي Avichay Adraee املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�ص االإ�رشائيلي، ر�سالة حميمية 

املرجع نف�سه.  
154

http://bit.ly/1Xds55W :الوفد، 2012/6/27، انظر  
155

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/28/223330.html :العربية.نت، 2012/6/28، انظر  
156

http://bit.ly/1YhlJSU :موقع بانوراما ال�رشق االأو�سط، 2012/11/21، انظر  
157
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اأدرعي  وقال  اإ�رشائيل”،  بـ“�سقيق  ونعته  واملتفاهم،  باملتح�رش  اإياه  وا�سفاً  خلفان،  اإىل 

�سيد  يا  مثلك  ومتفاهمني  متح�رشين  العرب  كل  ليت  “يا  تويرت،  موقع  على  ح�سابه  يف 

.
�ساحي، ويعرفون اأن الإ�رشائيل احلق يف احلياة، نحن واأنتم اأخوة يا �سيد”158

اإ�سقاط مبارك يف مالحقة االإخوان  جت�ّسد موقف االإمارات مما يحدث يف م�رش منذ 

امل�سلمني على اأرا�سيها، حيث اعتادت ال�سلطات يف االإمارات االإعالن من وقت الآخر عن 

متوز/  يف  حدث  مثلما  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  اإىل  باالنتماء  تتهمها  خلية  على  القب�ص 

ال�سلطات  األقت  حيث   ،2013 يناير  الثاين/  وكانون  و2012/11/21،   
1592012 يوليو 

.
160

االإماراتية القب�ص على 14 م�رشياً، بينهم اأطباء ومهند�سون و�سحفي

واأ�سدرت املحكمة االحتادية العليا يف االإمارات يف 2014/1/21، اأحكاماً بال�سجن على 

30 متهماً )10 اإماراتيني و20 م�رشياً( باالنتماء لـ“التنظيم ال�رشي” لالإخوان امل�سلمني، 

اأ�سهر وخم�ص �سنوات، يف حني براأت املحكمة �سخ�ساً واحداً من  ملدد ترتاوح بني ثالثة 

.
161

بع�ص التهم املوجهة اإليه

العربية ب�سفة عامة، واخلليجية ب�سفة خا�سة، مواقف متباعدة من  الدول  اتخذت 

اأعلنت دول  اإطاحة اجلي�ص امل�رشي مبر�سي. فبينما  التي عا�ستها م�رش عقب  االأحداث 

على  حتفظها  اأو  رف�سها  اأخرى  دول  اأبدت  اجلديدة،  ال�سلطة  اإجراءات  الأغلب  تاأييدها 

بع�ص هذه االإجراءات، يف حني التزمت اأخرى بال�سمت.

برقية  ال�سعودية  ملك  واأر�سل  امل�ستقبل”  “خريطة  دعم  من  اأول  ال�سعودية  وكانت 

امل�سلحة  القوات  “رجال  اإن  قائالً  تعيينه،  مّت  الذي  من�سور  عديل  املوؤقت  للرئي�ص  تهنئة 

اأبعاده وتداعياته”، اأما وزير خارجية االإمارات ال�سيخ  اأخرجوا م�رش من نفق يعلم اهلل 

عبد اهلل بن زايد فقال يف بيان اإن “جي�ص م�رش العظيم يثبت من جديد اإنه بالفعل �سياج 

م�رش وحاميها ودرعها القوي، الذي ي�سمن لها باأن تظل دولة املوؤ�س�سات والقانون التي 

http://www.almokhtsar.com/node/90260 :موقع املخت�رش، 2012/11/19، انظر  
158

http://bit.ly/1WHCUNH :موقع �ساتل، 2012/7/16، انظر  
159

�سحيفة اخلليج، ال�سارقة، 2013/1/1، انظر:  
160

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/236e103a-c097-4122-91d1-292b5ccaccc7

اخلليج، 2014/1/22، انظر:  
161

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ad228f3f-62e0-416f-bb77-8fb82009f8c6
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. وتبعتهما يف ذلك الكويت والبحرين 
حتت�سن كل مكونات ال�سعب امل�رشي ال�سقيق”162

مر�سي،  عزل  على  حتفظها  اأبدت  فقد  قطر  دولة  اأما   .
163

الفل�سطينية وال�سلطة  واالأردن 

على الرغم من اأنها اأر�سلت برقية تهنئة للرئي�ص املوؤقت، وقالت اإنها تتفهم الواقع اجلديد 

الرئي�ص  واأعلن  الع�سكري،  باالنقالب  حدث  ما  تون�ص  و�سفت  املقابل  ويف   .
164

م�رش يف 

رف�ست  حني  يف  متاماً”.  مرفو�ص  “اأمر  اجلي�ص  تدخل  اأن  املرزوقي  املن�سف  التون�سي 

ال�سودان وحركة املقاومة االإ�سالمية حما�ص التعليق على ما حدث، واكتفتا بالتاأكيد على 

.
165ً

كونه �ساأناً داخليا

طبيعة  حول  ب�سكوك  ليلقي  يوليو   3 انقالب  من  واالإمارات  ال�سعودية  موقف  جاء 

االإمارات  اإىل  هروبه  ثم  �سفيق،  اأحمد  و�سقوط  مر�سي  انتخاب  منذ  م�رش  يف  دورهما 

؛ وهو امل�سوؤول الذي 
166

ليلحق بوزير التجارة االأ�سبق يف نظام مبارك ر�سيد حممد ر�سيد

1.57 مليون دوالر،  �سدر �سّده حكماً غيابياً يف م�رش، بال�سجن خم�سة اأعوام وغرامة 

25 يناير،  بتهمة الرتبح وتبديد اأموال عامة. وقد ا�ست�سافت دولة االإمارات عقب ثورة 

.
167

العديد من رجال مبارك

ويف م�سعى لدعم ال�سلطة اجلديدة اقت�سادياً، �سارعت ال�سعودية، والكويت، واالإمارات 

يف الفرتة التي تلت االنقالب، بتقدمي دعم مايل مل�رش بقيمة 12 مليار دوالر يف �سكل منح 

ُحكم  خالل  لها  مماثالً  دعماً  امل�رشي  ال�سعب  يتلقَّ  مل  برتولية؛  ومواد  وودائع  نقدية 

مر�سي. كما اأمر امللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز يف 2015/12/15، مب�ساعدة م�رش 

يف تلبية احتياجاتها البرتولية لل�سنوات اخلم�ص القادمة، وزيادة اال�ستثمارات ال�سعودية 

.
168

يف م�رش لت�سل اإىل اأكرث من 30 مليار ريال �سعودي )نحو 8 مليارات دوالر(

http://bit.ly/1U9UAy7 :العربية.نت، 2013/7/4، انظر  
162

حممد العلي، مرجع �سابق.  
163

املرجع نف�سه.  
164

املرجع نف�سه.  
165

موقع �سحيفة الوطن االإلكرتونية، 2015/2/9، انظر:  
166

http://www.elwatannews.com/news/details/658974

http://yanair.net/?p=58292 :موقع يناير، 2016/3/16، انظر  
167

بي بي �سي، 2015/12/15، انظر:  
168

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151215_egypt_saudi_arabia_investments
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تباين  من  ال�سيا�سي  اإطاره  عن  خرج   2013/6/30 بعد  حدث  ما  اأن  من  وبالرغم 

اأن�سار مر�سي  االأمن امل�رشية بف�ص اعت�سام  الدماء، خالل قيام قوات  اإراقة  اإىل  لالآراء 

2013/8/14، ب�سكل دموي، اإال اأن امللك ال�سعودي عبد اهلل  يف ميداين رابعة والنه�سة يف 

التلفزيون  بثّه   ،2013/8/16 يف  ببيان  �ساعة   72 من  باأقل  بعدها  خرج  العزيز،  عبد  بن 

ال�سعودي، اأعلن فيه دعمه ملا قامت به ال�سلطات امل�رشية بحق معت�سمي رابعة والنه�سة، 

ودعا امللك ال�سعودي امل�رشيني والعرب وامل�سلمني اإىل الت�سدي لكل َمْن يحاول زعزعة 

اأمن م�رش، معتباً اأن َمْن يتدخل يف �سوؤون م�رش الداخلية من اخلارج “يوقدون الفتنة”، 

والفتنة،  وال�سالل  االإرهاب  �سّد  م�رش  مع  تقف  وحكومة  “�سعباً  ال�سعودية  اأن  موؤكداً 

وجتاه كل َمْن يحاول امل�سا�ص ب�سوؤون م�رش الداخلية وعزمها وقوتها —اإن �ساء اهلل— 

.
وحقها ال�رشعي لردع كل عابث اأو م�سلل لب�سطاء النا�ص من اأ�سقائنا يف م�رش”169

ويف ال�سياق ذاته اأعلنت االإمارات “تفهمها لالإجراءات ال�سيادية التي اتخذتها احلكومة 

“ما تقوم به ال�سلطات يف م�رش من جهود يهدف الإعادة  امل�رشية”. وعدَّت البحرين اأن 

“�سبط  اإىل  الكويت  دعت  حني  يف   .
العامة”170 احلياة  اإىل  والنظام  واال�ستقرار  االأمن 

النف�ص وتفويت الفر�سة على كل من ي�سعى اإىل اإ�سعال الفتنة واإدخال البالد يف فو�سى 

.
عارمة”171

“متتنع  باأن  ال�سلطة  وطالبت  االعت�سامني،  ف�ّص  طريقة  قطر  دانت  املقابل  ويف 

اأرواح  على  واملحافظة  �سلمية،  ومظاهرات  اعت�سامات  مواجهة  يف  االأمني  اخليار  عن 

. كما دانت تون�ص “اال�ستخدام املفرط للقوة 
امل�رشيني املعت�سمني يف مواقع التظاهر”172

. ويف 2014/1/4 انتقدت قطر قرار ال�سلطات يف م�رش اعتبار جماعة 
بحق املتظاهرين”173

االإخوان امل�سلمني “منظمة اإرهابية”، وقالت اإن ذلك “مقدمة ل�سيا�سة تكثيف اإطالق النار 

.
على املتظاهرين بهدف القتل”174

http://bit.ly/1WHD0oK :العربية.نت، 2013/8/16، انظر  
169

اخلليج، 2013/8/15.  
170

�سحيفة الراي، الكويت، 2013/8/17.  
171

http://bit.ly/1Yhm3B2 :اجلزيرة.نت، 2013/8/14، انظر  
172

وكالة االأنباء الكويتية )كونا(، 2013/8/17، انظر:  
173

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2328480&language=ar

حممد العلي، مرجع �سابق.  
174
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ومنذ عزل الرئي�ص مر�سي، فاإنه كلما �سدر من قول اأو فعل عن ال�سي�سي جتد له بعد 

اأيام واأحياناً بعد اأ�سابيع تاأييداً ر�سمياً من الريا�ص واأبو ظبي، ولي�ص اأدّل على ذلك من 

اأول ات�سال  اأول املهنئني بالرئي�ص املوؤقت عديل من�سور كان العاهل ال�سعودي، واأن  اأن 

حيث   ،2013/7/5 يف  احلرمني  خادم  مع  كان  مر�سي  عزل  بعد  ال�سي�سي  يجريه  تقريباً 

هاتفياً  ات�ساالً  اأجرى  امل�رشي  الدفاع  وزير  اأن  )وا�ص(  ال�سعودية  االأنباء  وكالة  ذكرت 

ا�ستقرار  عن  “وطماأنه  م�رش  يف  االأحداث  تطورات  على  فيه  اأطلعه  ال�سعودية،  ملك  مع 

.
175

االأو�ساع” بها

2013/7/9، ي�سم  اإماراتي رفيع امل�ستوى يف  اأيام قليلة من االنقالب، قام وفد  وبعد 

 ال�سيخ عبد اهلل بن زايد وزير اخلارجية، وال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن

كما   .
176

اجلديد للنظام  املُطلق  تاأييدهم  ُمعلنني  م�رش،  اإىل  بزيارة  باالإمارات،  الوطني 

االإمارات،  بدولة  امل�سلحة  القوات  اأركان  رئي�ص  الرميثي،  حممد  حمد  الركن  الفريق  قام 

من  عدداً  خاللها  التقى  �ساعات  عدة  ا�ستغرقت  مل�رش  �رشيعة  بزيارة   ،2013/7/26 يف 

 .
177

امل�سوؤولني، واأكد خاللها دعمه للنظام اجلديد

اإرهابية”،  “جماعة  امل�سلمني  االإخوان  الببالوي، باعتبار  وت�ساوقاً مع قرار حكومة 

والذي اتخذته يف 2013/12/25، اأعلنت ال�سعودية يف 2014/3/7، جماعة االإخوان امل�سلمني 

الدولة  وتنظيم  الن�رشة  وجبهة  القاعدة  تنظيم  �سملت  قائمة  �سمن  اإرهابياً”  “تنظيماً 
االإخوان  اأن  االإمارات  اأعلنت  ذاته،  ال�سياق  ويف  )داع�ص(.  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية 

“جماعة اإرهابية”، موؤكدة حر�سها على الق�ساء على مثل هذه اجلماعة، واأ�سدرت بياناً 
البحرين دعمها لل�سعودية  اأعلنت   ،2014/3/22 اإليها. ويف  اأع�ساء اجلماعة  ينع دخول 

واالإمارات يف “ت�سديهما ملخططات االإخوان امل�سلمني”، واأكدت اأنها “�ستت�سدى للجماعة 

.
وتهديدها االإرهابي الوا�سح ال�ستقرار ال�سعودية واالإمارات وم�رش”178

العربية.نت، 2013/7/5. وانظر اأي�ساً:   
175

http://www.al-sharq.com/news/details/217457  :سحيفة بوابة ال�رشق االإلكرتونية، 2014/3/8، انظر�

اليوم ال�شابع، 2013/7/9، انظر:  
176

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1154894#.VwZRHpx95Mw

http://www.almasryalyoum.com/news/details/240735 :امل�رشي اليوم، 2013/7/26، انظر  
177

املرجع نف�شه.  
178
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عن  بالتوقف  حما�ص  حركة  وطالبت  القرار،  توؤيد  اأنها  الفل�سطينية  ال�سلطة  واأعلنت 

امل�رشية،  احلكومة  قرار  حما�ص  رف�ست  بدورها  نهائياً.  االإخوان  جماعة  مع  التعامل 

وقالت اإنها لن تتخلى عن عالقاتها مع االإخوان امل�سلمني. كما رف�ست الكويت االعرتاف 

.
بقرار اعتبار االإخوان “جماعة اإرهابية”179

اأحكام االإعدام التي �سدرت بحق قيادات  اأغلب الدول العربية احلديث عن  وجتنبت 

ع�رشات  اعتقال  وكذلك  مر�سي،  املعزول  الرئي�ص  موؤيدي  من  ومئات  االإخوان  جماعة 

االألوف من املعار�سني، كما مل تتخذ غالبية الدول موقفاً راف�ساً العتقال و�سجن وقتل 

ال�سحفيني.

الكاتب امل�رشي م�سطفى بكري على دور  االنقالب وهو  اأكب موؤيدي  اأحد  وي�سهد 

 ،2014/2/9 يف  مقالة  كتب  حيث  االأخرية،  ال�سنوات  خالل  مب�رش  يحدث  فيما  االإمارات 

حتت عنوان “بني زيارة الفريق �سدقي وروؤية ال�سيخ حممد بن زايد”، يف اإ�سارة منه اإىل 

زيارة رئي�ص االأركان امل�رشي اإىل دبي يف 2014/2/8، قائالً:

مل يكن موقف االإمارات مق�سوراً على الدعم االقت�سادي وموا�سلة الطريق 

الذي بداأه حكيم العرب رحمة اهلل عليه ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، ولكنه 

وظفت  حيث  اأي�ساً،  ال�سيا�سي  الدعم  �سمل  �سبحي  �سدقي  الفريق  قال  وكما 

الدبلوما�سية االإماراتية كل ر�سيدها ال�سيا�سي القوي على ال�سعيدين االإقليمي 

لهذه  العظيم  امل�رشي  اجلي�ص  انحياز  واأن  ال�سعب  بثورة  االعرتاف  يف  والدويل 

.
180

االإرادة هو عمل تتجلي فيه اأ�سمى واأنبل املعاين الوطنية

وي�سيف بكري: 

كانت تعليمات ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�ص الدولة منذ البداية ال تعاون مع 

حكم االإخوان يف م�رش، كان القلق ي�ساورهم )االإماراتيني( على م�رش واملنطقة، 

هذه  و�سول  بعد  املنطقة  تهدد  التي  املخاطر  حجم  ويدركون  يعرفون  كانوا 

االأوىل  مهمتهم  كانت  عربية.  دولة  اأكب  يف  احلكم  قمة  اإىل  االإرهابية  اجلماعة 

وحتديداً ال�سيخ حممد بن زايد و�سقيقه ال�سيخ عبد اهلل بن زايد وزير اخلارجية، 

املرجع نف�شه.  
179

 ،2014/2/9 االإلكرتونية،  الوطن  ال�سيخ حممد بن زايد،  الفريق �سدقي وروؤية  م�سطفى بكري، بني زيارة   
180

http://www.elwatannews.com/news/details/414316 :انظر
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كيف يكن اإقناع الغرب بحقائق ما جرى يف م�رش، وبالدور اخلطري الذي تلعبه 

.
181

جماعة االإخوان يف تهديد اأمن املنطقة والعامل

ويتابع: 

لن ينجحوا  االإخوان  اأن  الزمن، وتدرك  تراهن على عن�رش  االإمارات  كانت 

يف احلكم، ولن يحققوا االأهداف وال�سعارات التي رفعوها يف فرتة االنتخابات، 

لكنهم كانوا على ثقة ويقني من اأن ال�سقوط قادم ال حمالة. ويف لقاء جرى منذ 

الزند  اأحمد  امل�ست�سار  برئا�سة  م�رشي  ووفد  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  مع  فرتة 

العربي  الربيع  اأحداث  “بعد  وقال:  الفرتة  هذه  عن  ظبي  اأبو  عهد  ويل  حتدث 

رفعنا م�ستوى اخلطر االأول )االإخوان( ومن يتبعهم، اأدركنا دورهم التاآمري يف 

توظيف غ�سب اجلماهري الإحداث االنهيار والفو�سى ل�سالح جماعتهم”. قال: 

“كان الهدف الرئي�سي لنا يف هذا الوقت هو كيف نقنع حلفاءنا يف الغرب، بذلنا 
جهوداً كثرية ومل ننجح يف البداية، ولكن يف اللحظة التي �سقط فيها نظام حكم 

اجلماعة يف م�رش و�سقطت معها االأقنعة املزيفة عرف العامل اأن الو�سع يحتاج 

اأدركوا اأن م�رش ثابتة وتتقدم  اإىل وقت، بداأوا يراقبون االأو�ساع، ولكن عندما 

.
بخطوات واثقة بداأوا يعودون ليدقوا االأبواب من جديد”182

االنقالب  لدعم  الدول  بع�ص  بها  قامت  واإجراءات  مواقف  من  ظهر  ما  بع�ص  هذا 

وتثبيته، اأما ما خفي فرمبا �ستنك�سف خباياه يف قادم االأيام.

خال�صة:

مر�سي  عهدي  خالل  ال�سيا�سية  والقوى  واالأحزاب  ال�سلطة  بني  العالقة  �سهدت 

االأحزاب  كافة  ي�ستوعب  اأن  حكمه  خالل  مر�سي  حاول  فقد  كبرياً،  اختالفاً  وال�سي�سي 

رف�ست  االأحزاب  اأغلب  لكن  احلكومة،  يف  امل�ساركة  اإىل  فدعاهم  ال�سيا�سية،  والقوى 

واآثرت م�ساحلها ال�سيقة، بعد اأن ف�سلت يف ك�سب موقع مهم يف االنتخابات الت�رشيعية، 

يف  تفوز  كي  الفر�سة  تنتظر  ومل   النزيه،  املعار�ص  ال�سيا�سي  العمل  متار�ص  ومل 

املرجع نف�سه.  
181

املرجع نف�سه.  
182
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ثورة من  املت�رشرين  مع  التحالف  اآثرت  بل  قادمة،  نزيهة  ديوقراطية   انتخابات 

انقالب العميقة،  واآثرت دعم  الدولة  االإ�سالميني، واأركان  يناير، والراف�سني حلكم   25 

3 يونيو. 

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

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

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

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

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

حتققت يف عهده. وقد افتقدت هذه االتهامات يف كثري من االأحيان اإىل اأدلة حقيقية، كما كان 

هدف جزء كبري منها التقليل من اإجنازات تيار “االإ�سالم ال�سيا�سي”.

ت�سيري  ت�ستطيع  ال  وحكومة  اأمورها،  زمام  يلك  ال  دولة  اأمام  نف�سه  مر�سي  وجد 

�سوؤونها، واأحزاب معار�سة اأغلقت االأبواب اأمام امل�ساركة ال�سيا�سية ورف�ست مبادرات 

اخلا�سة  م�ساحلها  وتف�سيل  اال�ستقطاب،  اأوتار  على  العزف  همها  كان  لقد  امل�ساحلة؛ 

على م�سالح الدولة. كما مّت حّل جمل�ص النواب واإبطال جمل�ص ال�سورى؛ فاأ�سحى مر�سي 

بال اأدوات ت�رشيعية.

على  واخلوف  والتوج�ص  االمتعا�ص  حالة  من  واالأحزاب  القوى  هذه  ا�ستفادت 

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

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

االنتخابية  بال�رشعية  املتمثلة  الد�ستورية  الو�سائل  اإىل  االأطراف  3 يوليو. ومل تلجاأ هذه 

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

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

امل�سلمني  االإخوان  وجماعة  مر�سي  مع  حوار  اأي  االنقالب  واأركان  ال�سي�سي  رف�ص 

ورفعوا �سعار “ال حوار مع االإخوان”، وعملوا على اإق�سائها، وزجوا براف�سي االنقالب 

يف ال�سجون واملعتقالت، ومل يقبلوا �سوى بحل وحيد، وهو قبول الطرف املق�سي بالواقع 

واالن�سحاب من امل�رشح ال�سيا�سي. 

التي باركت االنقالب على مر�سي على مبتغاها؛ حيث  القوى واالأحزاب  مل حت�سل 

من  والقوى  االأحزاب  هذه  اإق�ساء  على  وعمل  ال�سلطة  بكل  خلفه  وَمن  اجلي�ص  ا�ستاأثر 
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كانت ترغب، و�سمن  ما  بعك�ص  البملانية  االنتخابات  نتائج  ال�سيا�سي، وجاءت  امل�سهد 

مر�سي جمل�ص نواب موال له، ومل حت�سل هذه االأحزاب على متثيل موؤثر يف املجل�ص. ومّت 

تقييد احلريات ب�سكل كبري، خ�سو�ساً بعد �سّن قانون التظاهر. 

العربية  الدول  من  العديد  رف�ص  يف  فتمثلت  مر�سي  وجه  يف  اخلارجية  العوائق  اأما 

العربي  الربيع  خمرجات  رف�ست  فقد  مادياً؛  ودعمه  مر�سي  نظام  مع  اجلدي  التعامل 

تهديداً  ال�سيا�سي”  “االإ�سالم  يف  وجدت  كما  بالدها،  اإىل  عدواه  انتقال  من  وخافت 

ال�سي�سي  بنظام  واعرتفت  مر�سي،  على  واالنقالب  امل�سادة  الثورة  فدعمت  مل�ساحلها؛ 

�سيا�سياً و�ساعدته اقت�سادياً. كما وقف املجتمع الدويل متفرجاً على االأحداث التي وقعت 

يف م�رش بعد االنقالب، وكان ما يعنيه هو م�ساحله اخلا�سة، ولي�ص حتقيق الديوقراطية 

واحرتام ال�رشعية خ�سو�ساً عندما تاأتي بـ“االإ�سالميني”.  

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

واأق�سي.  وُحّجم  االآخر  البع�ص  وُهّم�ص  ال�سجون،  يف  بقيادتها  ُزّج  بع�سها  واالأحزاب 

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

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

باالإ�سافة اإىل ع�سكرة مفا�سل الدولة، وحماولة اإنتاج معار�سة جديدة م�سطنعة.
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مقدمة:

اأبرز  25 يناير، والتي كانت  الرئي�سية لثورة  اإحدى املطالب  التنمية االقت�سادية  ُتعّد 

رئي�ص  كاأول  مر�سي،  حممد  جميء  ومع  االجتماعية”،  عدالة  حرية،  “عي�ص،  �سعاراتها 

الثورة، ارتفع �سقف الطموحات االقت�سادية، وجتدد االأمل يف  منتخب يف م�رش ما بعد 

بناء اقت�ساد قوي قادر على حتقيق رفاهية املواطن امل�رشي.

وم�ستوى  االقت�سادي  امل�ستوى  على  ال�سابق،  النظام  وخملفات  تر�سبات  و�سعت 

اأمام حتديات وم�سكالت ال يكن مواجهاتها دون  للبالد  اأي رئي�ص قادم  الدولة،  مالية 

تكاتف اجلهود املحلية وتعاون موؤ�س�سات الدولة كافة، باالإ�سافة اإىل وجود دعم عربي 

اإىل  والبطالة  والفقر  الت�سخم  وم�ستوى  العام  الدين  حجم  و�سل  فقد  منا�سب.  ودويل 

م�ستويات خطرية، كما �سهدت البالد خالل العامني اللذين اأعقبا ثورة 25 يناير، هروب 

مليارات من الدوالرات، ب�سورة �رشعية وغري �رشعية، �سواًء من م�ستثمرين اأجانب اأم 

رجاالت النظام ال�سابق اأم طبقة رجال االأعمال امللتفني حوله. 

ال �سّك اأن حتقيق اال�ستقرار والتقدم االقت�سادي ال يكن اأن يتم فقط من خالل اإجراء 

انتخابات ديوقراطية تعك�ص اإرادة الناخبني، بل ال بّد من وجود منظومة �سيا�سية اإدارية 

اقت�سادية متناغمة ومتعاونة، ت�سمن تطبيق ال�سيا�سات احلكومية �سمن روؤية تنموية 

على  واملعار�سة  املوالية  ال�سيا�سية  واالأحزاب  القوى  كافة  تعاون  يتطلب  كما  �ساملة، 

ال�سواء كل من موقعه.

البالد  �سادت  التي  االقت�سادية  االأو�ساع  على  الوقوف  الف�سل  هذا  يف  �سنحاول 

خالل عهدي مر�سي وال�سي�سي، عار�سني الإجنازات واإخفاقات كل منهما، كما �سنقف 

بكل املرحلة  تلك  مَقيّمني  امللف،  لهذا  اإدارتهما  خالل  واجهتهما  التي  التحديات   على 

ظروفها.
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متهيد: 

نتيجة  كان  بع�سها  كبرية،  اقت�سادية  م�سكالت  عهده  بداية  عند  مر�سي  واجه 

الرئي�ص مبارك،  التي حكم فيها  الفرتة  التي كانت �سائدة خالل  ال�سيا�سات االقت�سادية 

ا�ستجدت بعد ثورة  التي  ال�سيا�سية واالقت�سادية  الظروف  االآخر جاء ب�سبب  والبع�ص 

25 يناير، اأو ب�سبب �سلوك القوى واالأطراف املحلية واالإقليمية والدولية.

منذ اليوم االأول لرئا�سته، �سّن خ�سوم مر�سي ومعار�سيه حملة اإعالمية منظمة �سّد 

�سيا�سته االقت�سادية، موظفني ماليني الدوالرات الإجناح هذه احلملة االإعالمية، والتي 

الذي  البطء  اأو  التعرث  وا�ستغالل  االقت�سادية،  اإجنازاته  من  التقليل  مظاهرها؛  اأهم  كان 

واكب حتقيق بع�ص االأهداف االقت�سادية التي وعد بها.

مر�سي،  خ�سوم  يلكها  التي  القوة  و�سائل  اإىل  باالإ�سافة  املنظمة  احلملة  هذه  اأدت 

من اأطراف حملية كاملوؤ�س�سة الع�سكرية وباقي موؤ�س�سات الدولة العميقة وفلول النظام 

انقالب  الإجناح  الظروف  تهيئة  اإىل  املطاف،  نهاية  يف  ودولية،  اإقليمية  واأطراف  ال�سابق، 

ع�سكري عليه، حتت غطاء “ثورة �سعبية” عنوانها “تظاهرات مليونية”؛ مّت ت�سخيمها 

وم�ساعفة اأرقام امل�ساركني فيها عب توظيف و�سائل االإعالم املختلفة.

قرابة  ا�ستمرت  انتقالية  كمرحلة  للبالد،  موؤقتاً  رئي�ساً  من�سور  عديل  تعيني  مع 

االأنظار مرة  للبالد بعد ذلك، ُوجهت  ال�سي�سي رئي�ساً جديداً  الفتاح  عام، وانتخاب عبد 

اأخرى اإىل القطاع االقت�سادي خالل هذه املرحلة، خ�سو�ساً بعد حالة التدهور وال�سلل 

واالأمنية  ال�سيا�سية  لال�سطرابات  كنتيجة  القطاع؛  هذا  مرافق  من  الكثري  اأ�سابت  التي 

ال�سلطات  اتبعتها  التي  االقت�سادية  لل�سيا�سات  املرحلة، وكمح�سلة  التي �سادت يف هذه 

اجلديدة، يف ظّل غياب وتعطيل املوؤ�س�سات الت�رشيعية والرقابية.

الرتدي يف اجلانب االقت�سادي، وما نتج عنه من معاناة معي�سية طالت �رشائح  هذا 

اإىل تهيئة  الطبقتني املتو�سطة والفقرية، مل يوؤدِّ  وا�سعة من املجتمع امل�رشي، خ�سو�ساً 

الظروف لالإطاحة برموز النظام اجلديد؛ لي�ص الأن االأو�ساع االقت�سادية حت�سنت عما 

كانت عليه اإبان ثورة 25 يناير اأو انقالب 3 يوليو، بل ب�سبب ا�ستخدام �سيا�سة القوة التي 

انتهجتها هذه ال�سلطة يف مواجهة خ�سومها واإ�سعافهم، لفر�ص واقع �سيا�سي جديد، مع 

ا�ستمرار امتالك هذه ال�سلطة لقوة االإعالم التي ُجّرد منها اخل�سوم.
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�سنعمد يف هذا الف�سل اإىل ت�سليط ال�سوء على االأو�ساع االقت�سادية التي كانت �سائدة 

العهدين،  بني  جمردة  مقارنة  اإجراء  حماولني  وال�سي�سي،  مر�سي  حكم  فرتتي  خالل 

عار�سني الأهم املوؤ�رشات االقت�سادية التي �ُسجلت خالل حكمهما، مبينني اأهم االإجنازات 

واالإخفاقات لكل منهما يف هذا املجال. 

حالة  اإىل  التطرق  االقت�سادي،  مر�سي  عهد  عن  احلديث  يف  ال�رشوع  قبل  املفيد،  من 

 .2012/7/1 يف  للرئا�سة  مر�سي  ت�سلّم  تاريخ  حتى  الثورة  بداية  من  امل�رشي  االقت�ساد 

:
1
ويكن تلخي�سها يف بع�ص النقاط، اأهمها

دوالر  مليار   36.3 من  امل�رشي  املركزي  البنك  لدى  النقدي  االحتياطي  انخفا�ص   .1

2012، حيث  اأبريل  ني�سان/  15 مليار دوالر يف  اإىل   2010 االأول/ دي�سمب  يف كانون 

انخف�ص بنحو 21 مليار دوالر يف مدة ال تتجاوز 16 �سهراً.

زيادة حجم الدين الداخلي ليتجاوز 1,300 مليار جنيه )نحو 217.8 مليار دوالر(.  .2

انخفا�ص الناجت القومي امل�رشي يف ال�سنة املالية )تبداأ يف 1 متوز/ يوليو من كل �سنة   .3

وتنتهي يف 30 حزيران/ يونيو من ال�سنة التي تليها(، املنتهية يف 2011/6/30 لي�سبح 

134 مليار دوالر( بعد اأن كان يف ال�سنة  800 مليار جنيه )نحو  يف حدود تقرتب من 

املالية املنتهية يف 2010/6/30 اقرتب من 1.3 ترليون جنيه )نحو 217.8 مليار دوالر(.

بلغ عدد امل�سانع املغلقة 4,600 م�سنع.  .4

حتى  دوالر(  مليار   33.5 )نحو  جنيه  مليار   200 البور�سة  خ�سائر  جتاوزت   .5

.2011/12/31

زيادة الت�سخم، خ�سو�ساً الغذائية، لتتجاوز الـ %35.  .6

142 دولة حيث احتلت  احتالل م�رش مركز متاأخر يف التناف�سية العاملي الذي ي�سم   .7

،2013/2012 عام  و107   ،2012/2011 عام  و94   ،2011/2010 عام   81  املركز 

 .
و118 عام 2014/2013، و119 عام 22015/2014

مركز القاهرة للدرا�سات االقت�سادية واال�سرتاتيجية، “مبادرة بناء م�رش،” انظر:   
1

http://cairostudies.com/detailc.aspx?p=80

مالحظة: معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2012/6/30-2011/1/25 

ي�ساوي 5.9685.

اأمنية حلمي وطارق الغمراوي، االقت�ساد امل�رشي يف �سوء نتائج تقرير التناف�سية العاملي 2014-2015، موقع   
2

http://www.eces.org.eg/MediaFiles/events/f6bfd4f.pdf :املركز امل�رشي للدرا�سات االقت�سادية، انظر
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واحتاللها املركز 31 يف قائمة البلدان الفا�سلة ل�سنة 2012 مقابل املركز الـ 45 يف �سنة   .8

2% يف  2010 لي�سبح  5% �سنة  القومي من  الناجت  النمو يف  2011، وذلك النخفا�ص 

.
�سنة 32011

اأوًل: الروؤية القت�صادية ملر�صي وال�صي�صي:

و�سع مر�سي يف عهده ن�سب عينيه هّم حت�سني الو�سع االقت�سادي، ومعاجلة االأزمة 

اأ�رشف على االنهيار؛  االقت�سادية وتداعياتها، خ�سو�ساً بعد اأن ورث اقت�ساداً مرتدياً 

والتي  مبارك،  لعهد  الكارثية  االقت�سادية  ال�سيا�سات  من  عديدة  �سنوات  حم�سلة  هو 

واملح�سوبية،  والهيكلي،  البنيوي  اخللل  ب�سبب  رحيله؛  بعد  حتى  تاأثرياتها  ا�ستمّرت 

والف�ساد الذي كان اأهم ميزات املنظومة االقت�سادية، باالإ�سافة اإىل تغلغل الدولة العميقة 

داخل النظام االقت�سادي وال�سيا�سي والق�سائي واالإعالمي. 

اأطلقه  الذي  ال�سيا�سي  البنامج  على  انعك�ص  املرتدي  االقت�سادي  الو�سع  هذا 

االإ�سالمية”، و“�سموله  بـ“�ِسبغته  االنتخابية، والذي متيز  حممد مر�سي خالل حملته 

وتنوعه”، و“خططه املرحلية”، وقد اأ�سار اخلبري واملحلل ال�سيا�سي اأحمد الطويل، اإىل اأن 

حهم الرئا�سي، كم�رشوع �سامل للنه�سة، ولي�ص فقط  “االإخوان يطرحون برنامج مر�سَّ
كبنامج انتخابي، وهم بذلك يتميزون على كثري من املر�سحني، الذين مل يطرحوا اأفكاراً 

حمّددة لكيفية حتقيق ما يريدونه مل�رش حال ما و�سلوا اإىل �سّدة احلكم واكتفوا باأفكار 

عامة، وبرامج مهلهلة”.

�سيا�سية  حياة  بناء  اإعادة  منها  بالفعل،  مهمة  ركائز  على  البنامج  “يقوم  وتابع: 

ونظام �سيا�سي م�ستِقر، مبني على التداول ال�سلمي لل�سلطة وا�ستقالل الق�ساء والفر�ص 

االقت�سادية  لالأزمة  وحلول  الدولة  موارد  من  منا�سب  قدر  على  احل�سول  يف  املتكاِفئة 

و�سعف اأجهزة الدولة واالحتقان الطائفي”. وي�ستدرك الطويل قائالً:

الناخبني  لكن، طرحه البنامج يف �سورة م�رشوع للنه�سة، يجعله يف نظر 

برناجما غام�ساً. فالنه�سة عملية زمنية طويلة، وتتطلّب تنمية �ساملة. وهناك 

انتقادات اأخرى يوجهها البع�ص لهذا البنامج، حيث يقولون اإن َخرْيت ال�ساطر 

مركز القاهرة للدرا�سات االقت�سادية واال�سرتاتيجية، “مبادرة بناء م�رش”.  
3
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)نائب املر�سد العام(، طرحه قبل 10 اأ�سهر يف اأحد املوؤمترات اخلا�سة باجلماعة، 

وقال اإنه يف طور االإعداد، قبل اأن يقول االإخوان االآن اإن تاريخ امل�رشوع بداأ منذ 

.
41997

اأما الباحث حمدي عبد العزيز فراأى اأن البنامج االنتخابي ملر�سي “اأ�سبه مبان�سيتات 

هذه  لكل  تنفيذية  لبامج  االإعداد  مّت  هل  نعرف  ال  ا�سرتاتيجية”،  لـ“م�سارات  �سحفية 

خططاً  هناك  اأن  “يبدو  اأنه  اإىل  م�سرياً  تنفيذها؟”  �سيتم  اأولويات  هناك  اأن  اأم  امل�سارات 

.
تنفيذية حبي�سة االأدراج يف جماالت االأمن واالقت�ساد واملجتمع املدين”5

االقت�سادي  الو�سع  ال�سي�سي  الفتاح  لعبد  االنتخابي  البنامج  يتناول  مل  املقابل  يف 

لقاءاته  االقت�سادية ب�سكل معّمق ومف�سل، بل حتدث يف  للنه�سة  اأو م�رشوعه  وروؤيته 

التلفزيونية، عن مالمح عامة لبناجمه االنتخابي دون الدخول يف تفا�سيل حمددة. وقد 

اأو  معها  التعامل  اآليات  حتديد  دون  اقت�سادياً،  النهو�ص  اإىل  االنتخابي  برناجمه  تطرق 

اجلدول الزمني وم�سادر التمويل لكل الروؤى التي طرحت. وظهر اأن وا�سعي البنامج 

اأر�ص  على  لتنفيذها  روؤية  يتخللها  اأن  دون  جذابة  م�سطلحات  ا�ستخدام  على  حر�سوا 

 .
6
الواقع

يف املقابل، عّد املتحدث با�سم حزب احلركة الوطنية اأحمد �رشحان، الروؤية التي طرحها 

ال�سي�سي مطلباً مهماً “الأنها �ستحدد خريطة الطريق للم�ستقبل ال�سيا�سي امل�رشي خالل 

ال�سنوات االأربع القادمة”، لكنه انتقد غياب جدول زمني لتنفيذ اخلطط الواردة يف الروؤية 

.
7
التي اأعلنتها حملة ال�سي�سي

تر�سحه،  منذ  لل�سي�سي  الداعمة  االأحزاب  اأحد  وهو  املوؤمتر،  حزب  يف  القيادي  اأما 

ال�سعب  “من  بقوله:  التنفيذ  واآليات  الزمني  اجلدول  غياب  برر  فقد  اهلل،  ح�سب  �سالح 

“نكتفي بروؤية  اأّي �سخ�ص رو�ستة عالج مل�سكالت البلد كاملة”، م�سيفاً:  اأن ي�سع  جداً 

وتت�سمن  التفا�سيل”.  من  مزيد  دون  الق�سايا  حلول  املر�سح  وتناول  تعاطي  لكيفية 

البنامج االنتخابي ملر�سح االإخوان يرتِكز على “م�رشوع النه�سة”، موقع �سوي�ص اإنفو، 2012/5/16، انظر:   
4

http://bit.ly/22Unw0E

املرجع نف�سه.  
5

انظر:  ،2014/5/21 بريوت،  الأخبار،  �سحيفة  واخلطاأ،  املناورة  بني  و�سحبه...  ال�سي�سي  برنامج  عر�ص   
6 

http://www.al-akhbar.com/node/206949

املرجع نف�شه.  
7
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الفقر، واالأمرا�ص  “الق�ساء على  االإنرتنت عدة مهمات، منها:  التي طرحت عب  الروؤية 

.
املزمنة، والع�سوائيات، واال�ستخدام الر�سيد الأ�سول الدولة وثرواتها”8

تقاطع كالم ح�سب اهلل مع وجهة نظر الكاتب حممد ح�سنني هيكل يف هذا اخل�سو�ص، 

فقد راأى هيكل اأنه لي�ص من ال�رشورة وجود برنامج انتخابي لل�سي�سي اأو خطة للخروج 

من االأزمة االقت�سادية املتفاقمة يف م�رش، وقال خالل حوار مع ال�سحفية ملي�ص احلديدي: 

“اأريد اأن اأقول اأوالً راأيي، اأنا اأعتقد اأنه ال ينبغي اأن يكون للمر�سح عبد الفتاح ال�سي�سي ال 
حملة وال برنامج، اإذا كنت اأنا اأعتقد اأن البنامج هو االأزمة، فهو يو�سف ب�سفته، باأنه 

الرجل القادر على املواجهة يف هذه اللحظة، وبرناجمه هو العاجل، وهو االأزمة، واأعتقد 

.
اأنه ال يحتاج الأكرث من اأ�سياء”9

روؤيته  اأو  االنتخابي  برناجمه  على  تقت�رش  مل  ال�سي�سي  طرف  من  ال�سبابية  هذه 

للمرحلة القادمة اأو حتديد مدة زمنية للوفاء بوعوده االقت�سادية، بل امتدت اإىل عدم تبنيه 

خطة املئة يوم كما فعل مر�سي قبله، فقد حاول مر�سي منذ ت�سلمه احلكم، اأن يخرج عن 

ال�سيا�سات واالآليات التي حكم بها الرئي�ص املخلوع مبارك، ففي خطوة مل يعهد ال�سا�سة 

العرب اتخاذ مثلها يف اأثناء حكمهم، اأطلق فريق حملة مر�سي االنتخابية، قبل االإعالن عن 

انتخاب حممد مر�سي رئي�ساً خام�ساً مل�رش يف 2012/6/24، خطة املئة يوم؛ تت�سمن هذه 

اخلطة 64 هدفاً يف خم�ص م�سائل خمتارة، هي: االأمن، واملوا�سالت، واخلبز، وال�سحة، 

اإطار  . وخطة املئة يوم هي تقليد غربي يقدمه بع�ص املر�سحني يف 
10

والنظافة، والوقود

ويف  االنتخابية،  وعودهم  اإجناز  على  ت�ساعدهم  م�ستقرة،  وموؤ�س�سات  ديوقراطيات 

نهاية هذه الفرتة يتم اإجراء ك�سف ح�ساب ملا قام به، وما مل يقم به من اإجنازات.

طالب  ثالثة  اأقام  اخلطة،  وتطبيق  مر�سي  الرئي�ص  بتعهدات  االإيفاء  متابعة  وبهدف 

بوا�سطة  كمي؛  قيا�ص  جهاز  وهو  ميرت”،  “مر�سي  ت�سمى  جديدة  اآلية  م�ستقل،  ب�سكل 

الرئي�ص  اإيفاء  يتابع  واجلداول،  االإح�سائية  املعطيات  طريق  وعن  البيانية،  الر�سوم 

.
11

بتعهداته وجودة اأدائه، بهدف اإلزامه بتقدمي احل�ساب عن اأعماله

املرجع نف�شه.  
8

االإلكرتونية،  الوطن  �سحيفة  موقع   ،CBC قناة  على  احلديدي  ملي�ص  مع  “هيكل”  حلوار  الكامل  الن�ص   
9

http://www.elwatannews.com/news/details/453395 :2014/4/4، انظر

�سحيفة الغد، عّمان، 2012/10/26.  
10

املرجع نف�شه.  
11
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التي من  التنفيذية،  لل�سلطة  اأيام على ت�سلم مر�سي للحكم، كرئي�ص  �سوى  مل مت�صِ 

ال�سعوبة القول اإن مر�سي ا�ستطاع اأن ي�سك بكافة اأدواتها، حتى بداأت حملة م�سيّ�سة 

االأحزاب  التي �سارت يف ركبها  الرئي�ص وحتر�ص �سّد نهجه. هذه احلملة  ترتقب ف�سل 

والقوى ال�سيا�سية )الي�سارية والعلمانية( املعار�سة باالإ�سافة اإىل فلول النظام ال�سابق، 

رمبا  والتي  ال�سيا�سي”،  “االإ�سالم  جتربة  واإف�سال  ت�سويه  اإىل  االأول،  املقام  يف  هدفت 

راأى م�سريو هذه احلملة يف جناح هذا النهج االإ�سالمي تهديداً �سيا�سياً وبنيوياً للتيارين 

الي�ساري والعلماين على حّد �سواء.

املحلية  اجلهات  جهود  وت�سافرت  ملر�سي،  االأكب  التحدي  االقت�سادي  امللف  �سّكل   

الثورية ذات  الراف�سة واملتوج�سة من جناح هذه التجربة  املناوئة واالأطراف اخلارجية 

ال�سبغة االإ�سالمية، من اأجل اإف�سال هذا امل�سار وو�سع حّد له. ومل ي�ستغرق االأمر اأكرث 

من عامٍ واحٍد �سهد العديد من العراقيل الداخلية واخلارجية يف وجه اخلطة االقت�سادية، 

واأدى يف النهاية اإىل االإطاحة باأول رئي�ص مدين منتخب بطريقة ديوقراطية يف م�رش.

االنتقادات  �سهام  لتوجيه  ثمينة  فر�سة  يوم  املئة  خطة  يف  ملر�سي  املعار�سون  وجد 

ل�سيا�سته االقت�سادية، وقد بداأوا عملية الرتقب منذ مرور اليوم االأول من اخلطة. ومع 

مرور االأيام بدت هذه اخلطة غري قابلة للتنفيذ يف االإطار الزمني الذي ُخ�س�ص لها، بال 

اإدارية  اأنظمة  وبال  قائمة،  �سيا�سية  موؤ�س�سات  بال  للتعليمات،  بفعالية  ت�ستجيب  اأجهزة 

منا�سبة. وبالن�سبة للمعار�سني، فاإن هدف اخلطة كان “ذّر الرماد يف العيون” فقط.

ويف نهاية املئة يوم تبني باأن 10 اأهداف فقط من اأ�سل 64 هدفاً حتققت بكاملها، واأن 

ُيبداأ بعد بتحقيقها، بح�سب  30 هدفاً متبقياً مل  العمل على تنفيذه، واأن  24 هدفاً جاري 

موقع مر�سي ميرت، ولكن يف ختام املئة يوم، يظهر ا�ستطالع للراأي العام باأن نحو %39 

 .
12

من اجلمهور را�سون عن اأداء الرئي�ص

ال �سّك اأن خطة املئة يوم ومر�سي ميرت اأوجدت خطاباً جديداً ومبا�رشاً بني الرئي�ص 

املنتخب واجلمهور يف م�رش. خطاب ديوقراطي يجري بني الرئي�ص والناخبني ب�سكل 

تت�سمن  جديدة،  منظومة  واأن�ساأ  االنتخابات.  يوم  يف  فقط  ولي�ص  وم�ستمر  متوا�سل 

ت�سميم “قواعد لعب” جديدة، تختلف عن تلك التي �سادت يف عهد نظام مبارك. فالرئي�ص 

يب�سط اأمام اجلمهور نواياه و�سيا�سته ويخ�س�ص اإطاراً زمنياً واأدوات لقيا�ص جناحاته 

http://morsimeter.com :موقع مر�سي ميرت، انظر  
12
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واإخفاقاته، اأما اجلمهور من جهته فيقبل التحدي وياأخذ على نف�سه دور املراقب واحلكم. 

املواطنني،  وجتعل  طبيعتها  يف  تفاعلية  فاإنها  كاملة  تكن  مل  لو  حتى  اجلديدة،  املنظومة 

�سواء طواعية اأم ال، جزءاً منها. وهناك من ي�سمي االآلية اجلديدة باأنها “فّخ ع�سل”. فدور 

احلكم هو دور جذاب الأن فيه قوة، ولكن مع القوة تاأتي امل�سوؤولية، ولهذا فما اإن اختار 

اجلمهور امل�ساركة يف اللعبة واحلكم على الرئي�ص مر�سي من حيث اإجنازاته، حتى عملياً 

.
13

اأ�سبح جزءاً من املنظومة، بدالً من اأن ي�سكل معار�سة للمنظومة

عامل  �سغط  اإبعاد  يوم،  املئة  �سيا�سة  تبنيه  عدم  عب  ال�سي�سي،  ا�ستطاع  املقابل،  يف 

حول  مقارنات  عدة  اأجريت  ذلك  من  الرغم  على  مر�سي.  والية  رافق  الذي  الزمن 

االإجنازات واالإخفاقات االقت�سادية خالل املئة يوم االأوىل من حكم الرئي�ص. فقد د�سن 

اإيفاء  يتابع  ميرت”  “�سي�سي  عليه  اأطلقوا  االإنرتنت  على  موقعاً  م�رشيون  نا�سطون 

مثل  ملفات  فاإن  يوم،  مئة  بعد  ميرت  �سي�سي  موقع  ر�سد  ما  ووفق  بتعهداته،  ال�سي�سي 

والتطوير.  املعاجلة  حيث  من  اإخفاقاً  �سجلت  واالإ�سكان  والطاقة  االجتماعية  العدالة 

به  وطالب  در�سه  كما  لالأجور  االأدنى  احلد  “تطبيق  اأن  املوقع  راأى  املثال  �سبيل  فعلى 

 رجال االقت�ساد، ولي�ص كما طبقه الببالوي الذي �ساوى اجلميع بحد اأدنى 1,200 جنيه

]نحو 172.8 دوالر[، ومل يطبق التدرج املنطقي بني املوؤهالت املختلفة و�سنوات اخلبة”، 
كما  ولي�ص  االقت�ساد  رجال  به  وطالب  در�سه  كما  لالأجور  االأق�سى  احلد  “تطبيق  واأن 

طبقة الببالوي. فلي�ص من املنطق اأن يكون الراتب ملوظف حكومي يعمل يف دولة فقرية 

.
مثل م�رش 42,000 جنيه )نحو 6,049 دوالر(، ذلك خالف البدالت والذي منه”14

اأ�رشف دوابة، فقارن باالأرقام بني امل�سهدين االقت�سادي يف  اأما اخلبري االقت�سادي 

عهد كل من مر�سي وال�سي�سي خالل املئة يوم، وقال اإن الت�سخم يف فرتة حكم مر�سي 

عهد  ويف  مر�سي،  عهد  يف   %45 الفقر  ون�سبة   ،%18 ال�سي�سي  عهد  يف  وبلغ   %7 كان 

.
ال�سي�سي 15%75

اأوريت برلوف، م�رش: خطة الـ 100 يوم ملر�سي من طلب احلرية اإىل ثورة اخلبز، الغد، 2012/10/26، انظر:   
13

http://bit.ly/1WG8J9I

http://www.cicimeter.com/egyptians/social-justice :موقع �سي�سي ميرت، انظر  
14

مالحظة: معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2014/6/30-2013/7/1 

ي�ساوي 6.9438.

2014/9/19، انظر:  “مالمح مائة يوم من حكم ال�سي�سي: برنامج حديث الثورة،”   قناة اجلزيرة الف�سائية،   
15

http://bit.ly/28mRAWL
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ثـانيـًا: مقـارنة بيـن الو�صـع القت�صـادي فـي عهـدي 

              مر�صي وال�صي�صي خالل اأول مئة يوم:

ن�رش  فقد  �ساوير�ص،  جنيب  امل�رشي  االأعمال  لرجل  اململوك  م�رشاوي  موقع  اأما 

تقريراً مف�سالً للمقارنة بني اأول مئة يوم حكم للرئي�سني مر�سي وال�سي�سي من الناحية 

يوم   100 اأول  يف  يحكم  االقت�ساد  مر�سي..   VS “ال�سي�سي  عنوان  حتت  االقت�سادية 

رئا�سة”. وكانت املفاجاأة يف اأن املوقع اأو�سح باالأرقام الفارق الكبري بني الرئي�ص مر�سي 

والرئي�ص ال�سي�سي، حيث اأكد يف جمال االقت�ساد وال�سناعة وال�سياحة والدعم واالأ�سعار 

وال�سلع واحتياطي النقد والدين العام التفوق الكبري ملر�سي على ال�سي�سي. اإال اأن املوقع 

قام بحذف التقرير بعد فرتة وجيزة من ن�رشه. وجاء يف التقرير الذي ن�رشه موقع نافذة 

:
16

م�رش و�سحيفة امل�رشيون قبل حذفه من موقع م�رشاوي

1. اأزمة الكهرباء )عر�س م�شتمر ويرتفع(:

اأول خالل  املختلفة  م�رش  حمافظات  يف  املتكرر  الكهرباء  انقطاع  اأزمة  حدة   ارتفعت 

مئة يوم من حكم ال�سي�سي، مقارنة بالفرتة نف�سها من عهد مر�سي. وعلى الرغم من اأن 

فرتة مر�سي �سهدت ارتفاعات يف حاالت انقطاع التيار الكهربي، اإال اأن ما �سهدته م�رش 

يف اأول مئة يوم لل�سي�سي فاق كل الفرتات املقارنة، بعد اأن و�سل انقطاع الكهرباء لذروة 

 2014 اأغ�سط�ص  اآب/  يف  �سهد  االأحمال  تخفيف  فاإن  الكهرباء،  مرفق  وبح�سب  قيا�سية. 

اإىل  اأحمال و�سل  18 �ساعة، بتخفيف  2014/8/7 نحو  رقماً قيا�سياً جديداً، حيث بلغ يف 

3,800 ميجاوات. 

يوم   100 اأول  يف  يحكم  االقت�ساد  مر�سي..   VS )ال�سي�سي  املحذوف  م�رشاوي  موقع  تقرير  نن�رش   
16

http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ انظر:   ،2014/9/20 م�رش،  نافذة  موقع  رئا�سة(، 

�سحيفة  يوم،   100 اأول  بح�ساب  ال�سي�سي  من  اأف�سل  مر�سي  اإجنازات  �ساوير�ص:  وموقع  ID=57559؛ 

http://bit.ly/1UpmX8W :امل�رشيون، القاهرة، 2014/9/19، انظر

مالحظة:

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2012/7/1-2013/6/30 ي�ساوي   •

.6.4141

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2013/7/1-2014/6/30 ي�ساوي   •

.6.9438

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2014/7/1-2015/6/30 ي�ساوي   •

.7.3296
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2. ملف الدعم... ال�شي�شي يغري الكثري:

و�رشورة  الدعم،  ملف  ب�ساأن  ومر�سي  ال�سي�سي  حكومتي  بني  الروؤى  ت�سابهت   

اأول  للدولة. ويف حني مل يتخذ مر�سي يف  العامة  املوازنة  ل�سد عجز  تقلي�سه  اإىل  االجتاه 

مئة يوم من حكمه اأي اإجراءات فعلية ب�ساأن تخفي�ص الدعم، اإال اأن ال�سي�سي نفذ بالفعل 

تخفي�ساً كبرياً يف الدعم املوجه اإىل الوقود، ودعم ال�سادرات. وقام مر�سي باإلغاء الدعم 

عن بنزين 95 والذي يغلب على ا�ستخدامه ال�سيارات الفارهة، يف حني اأعلن رئي�ص وزرائه 

تنفذ(. وعلى اجلانب  )لكنها مل  الثلث  الدعم بنحو  لتقلي�ص  اأن هناك خطة  ه�سام قنديل 

البنزين  اأ�سعار  ارتفعت  حيث  الوقود،  دعم  يف  كبرية  تخفي�سات  ال�سي�سي  اأقّر  االآخر، 

وال�سوالر والغاز الطبيعي لل�سيارات بن�سب تراوحت بني 40–%175.

 كما زادت اأ�سعار الغاز الطبيعي مل�سانع االإ�سمنت واحلديد وال�سلب بني 30 و%75. 

وتراجع دعم اخلبز بنحو 13% يف م�رشوع املوازنة العامة للدولة والذي اأقره ال�سي�سي 

 .2014/2013 املالية  لل�سنة  املعدلة  باملوازنة  مقارنة  رئا�سته،  من  اأيام  ع�رشة  اأول  يف 

2.52 مليار  18.5 مليار جنيه )نحو  اإىل  املوازنة  اإجمايل دعم اخلبز يف م�رشوع  وتراجع 

لعام  املعدلة  املوازنة  يف  دوالر(  مليارات   3.07 )نحو  جنيه  مليار   21.3 مقابل  دوالر(، 

 2014/2013. كما تراجع دعم تنمية ال�سعيد بنحو 66.7%، ليهبط من 600 مليون جنيه

)نحو 86.4 مليون دوالر( اإىل 200 مليون جنيه )نحو 27.3 مليون دوالر(. وهبط دعم 

750 مليون  اإىل  2015/2014، لي�سل  6.3% خالل ال�سنة املالية  القرو�ص املي�رشة بنحو 

جنيه )نحو 102.3 مليون دوالر(، مقابل 800 مليون جنيه )نحو 115.2 مليون دوالر( 

املوازنة اجلديدة عن  2014/2013. كما ك�سفت م�رشوع  املالية  لل�سنة  املعدلة  املوازنة  يف 

مليون   150 اإىل  لي�سل   ،%50 بنحو  الدخل  حمدودي  الإ�سكان  املخ�س�ص  الدعم  تراجع 

جنيه )نحو 20.46 مليون دوالر( مقابل 300 مليون جنيه )نحو 43.2 مليون دوالر(.

 وهبط دعم املناطق ال�سناعية بنحو 86.7%، بعد اأن خ�س�ست احلكومة نحو 400 مليون

مليون   432 )نحو  جنيه  مليارات   3 مقابل  البند،  لهذا  دوالر(  مليون   54.6 )نحو  جنيه 

 دوالر( يف املوازنة املعدلة لل�سنة املالية 2014/2013. وتراجع دعم تن�سيط ال�سادرات من

3.1 مليارات جنيه )نحو 446 مليون دوالر( اإىل 2.6 مليار جنيه )نحو 355 مليون دوالر( 

بن�سبة تراجع بلغت 16.1%. كما هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20%، لي�سل اإىل 
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مليار جنيه )نحو 136 مليون دوالر( مقابل 1.2 مليار جنيه )نحو 172.8 مليون دوالر( 

مبوازنة ال�سنة املالية 2014/2013. وخف�ست احلكومة الدعم املخ�س�ص ال�سرتاكات الطلبة 

 اإىل 200 مليون جنيه )نحو 27 مليون دوالر( مقابل 250 مليون جنيه )نحو 36 مليون دوالر(

املوازنة  م�رشوع  يف  االأطفال  واألبان  االأدوية  دعم  وتراجع   .%20 بلغت  هبوط  بن�سبة 

مقابل دوالر(  مليون   41 )نحو  جنيه  مليون   300 اإىل  لي�سل   ،%54.2 بنحو   اجلديدة 

655 مليون جنيه )نحو 94.3 مليون دوالر(.

3. البور�شة:

الرئي�سي  ال�سوق  يف  املقيدة  االأ�سهم  راأ�سمال  كان  رئا�سته  ال�سي�سي  ت�سلم  عندما 

67.74 مليار  470.4 مليار جنيه )نحو  اإجمالية تبلغ  اإىل قيمة  للبور�سة امل�رشية ي�سري 

نحو ال�سوق  لريبح  دوالر(،  مليار   71 )نحو  جنيه  مليار   518.1 اإىل  لت�سل   دوالر(، 

للبور�سة  الرئي�سي  املوؤ�رش  �سعد  كما  دوالر(.  مليارات   6.5 )نحو  جنيه  مليار   47.7

وال�سغرية املتو�سطة  باالأ�سهم  اخلا�ص  الثانوي  املوؤ�رش  وارتفع   ،%16.6  بن�سبة 

بنحو %8.

ال  قيا�سية  ارتفاعات  حلكمه  يوم  مئة  اأول  يف  البور�سة  �سجلت  فقد  مر�سي،  عن  اأما 

نحو  لل�سوق  ال�سوقي  املال  راأ�ص  ربح  فقد  ال�سي�سي.  مع  �سجلتها  التي  تلك  عن  تقل 

جنيه مليار   339.7 م�ستوى  من  لريتفع  دوالر(،  مليارات   7.4 )نحو  جنيه  مليار   47.5 

60.36 مليار دوالر(. كما قفز  387.2 مليار جنيه )نحو  اإىل  52.96 مليار دوالر(  )نحو 

املوؤ�رش الرئي�سي بن�سبة %19.

4. ال�شياحة... اجتاه �شاعد وانتعا�س قدمي:

ليرتاجع  يناير،   25 ثورة  قبل  مل�رش  االأجنبي  الدخل  م�سادر  اأهم  ال�سياحة  كانت 

منذ  الن�سف  من  باأكرث  عنها  الناجت  الدخل  وقيمة  اإليها  الوافدين  ال�سائحني  عدد 

م�رش اإىل  الوافدين  ال�سائحني  عدد  و�سول  اأعلنت  ر�سمية  اإح�سائية  وكانت   الثورة. 

لنحو 869.5 األف �سائح يف �سهر متوز/ يوليو 2014، وهو ما يزيد بنحو 54% عن الفرتة 

 نف�سها من 2013 )اإبان عزل مر�سي وف�ّص اعت�سام رابعة(، ولكنه ال يختلف كثرياً —رمبا

يرتفع قليالً— عن ال�سهور االأوىل من �سنة 2014.
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حيث  ملحوظاً،  ارتفاعاً  له  يوم  مئة  اأول  يف  ال�سياحة  �سجلت  فقد  مر�سي،  عن  اأما 

ليتجاوز  ،%8.3 بنحو   2012 يوليو  الوافدين مل�رش خالل متوز/  ال�سائحني   �سعد عدد 

املليون  م�ستوى  ليوا�سل   2012 اأغ�سط�ص  اآب/  خالل   %14 بـ  وارتفع  �سائح،  مليون 

لي�سجل نف�سها  ال�سنة  من  �سبتمب  اأيلول/  يف   %8.3 بنحو  �سعد  ثم  �سهرياً،   �سائح 

993 األف �سائح.

5. الأ�شعار... ارتفاع قيا�شي لل�شي�شي وهبوط ملر�شي:

متوز/  �سهر  عن  اأعلنه  الذي  الت�سخم  معدل  تعديل  امل�رشي  املركزي  البنك  اأعلن 

يوليو 2014، بعد تعديل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء، لي�سل الت�سخم اإىل 

اأعلى م�ستوى منذ اأكرث من ثالثة اأعوام. وبح�سب البنك املركزي ارتفع معدل الت�سخم 

اإىل  اأ�سا�ص �سنوي  1.59% كما كان معلناً، بينما ارتفع على  1.79% �سهرياً بدالً من  اإىل 

يوم  املئة  فرتة  يف  ملحوظة  قفزة  م�رش  يف  االأ�سعار  و�سهدت   .%9.35 من  بدالً   %9.57

لل�سي�سي، بعد زيادة اأ�سعار الوقود والكهرباء واملياه.

اأما عن فرتة مر�سي، فقد تراجع معدل الت�سخم ال�سهري الأ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية 

للمواطنني بنحو 0.7%، مقارنة ب�سهر اأيار/ مايو 2012، كما تراجع على اأ�سا�ص �سنوي 

لي�سجل 7.4%، مقارنة ب�سهر حزيران/ يونيو 2011، ليكون بذلك اأقل معدالت له خالل 

اأعوام املا�سية. وجاء تراجع معدل الت�سخم يف بداية عهد مر�سي ب�سبب حالة  اخلم�سة 

الركود االقت�سادي، والتي اأ�سهمت يف تراجع االأ�سعار.

6. الحتياطي النقدي... هبوط جماعي:

اأول  تراجع االحتياطي النقدي االأجنبي لكال الرئي�سني بن�سبة متقاربة للغاية خالل 

 %2.5 مئة يوم من رئا�ستهما مل�رش. وخ�رش االحتياطي النقدي االأجنبي امل�رشي نحو 

من قيمته خالل اأول مئة يوم لل�سي�سي يف من�سبه رئي�ساً للجمهورية. وبلغ االحتياطي 

امل�رشي من النقد االأجنبي مع بداية عهد ال�سي�سي 17.284 مليار دوالر، لي�سل مل�ستوى 

16.835 مليار دوالر بنهاية اآب/ اأغ�سط�ص 2014.

ملر�سي  يوم  مئة  اأول  خالل   ،%3 بن�سبة  االأجنبي  االحتياطي  تراجع  حني  يف 

 رئي�ساً؛ ت�سلم مر�سي مقاليد احلكم يف م�رش بينما ي�سري واقع االحتياطي امل�رشي من



171

الأداء القت�صادي

يبلغ واالحتياطي  يوم  املئة  فرتة  لينهي  دوالر،  مليار   15.5 اإىل  االأجنبي   النقد 

.
17

15.042 مليار دوالر

7. ال�رشائب... اجتاه ملر�شي وقرار لل�شي�شي:

اإىل فر�ص زيادات يف ال�رشائب خالل  اجتهت حكومة الرئي�ص االأ�سبق حممد مر�سي 

اأول مئة يوم، لكنها مل تقم بفر�ص اأّي زيادات جديدة ب�سكل فعلي. واأعلن ه�سام قنديل 

خالل اأول مئة يوم ملر�سي اأن حكومته تبحث زيادة ال�رشائب على ال�سجائر واخلمور، 

وهو القرار الذي نفذته فعلياً بعد اأ�سابيع.

يف حني نفذ ال�سي�سي عدة زيادات يف ال�رشائب خالل اأول مئة يوم لفرتته الرئا�سية، 

حيث اأ�سدر ال�سي�سي قراراً جمهورياً بزيادة ال�رشائب على ال�سجائر واخلمور، بن�سب 

واالأرباح  البور�سة  على  �رشائب  احلكومة  فر�ست  كما   .%120 اإىل   %40 بني  ترتاوح 

.
الراأ�سمالية والتوزيعات بن�سبة 18%10

8. اجلنيه وال�شوق ال�شوداء )الأزمة ت�شتمر(:

تراجعت ال�سغوط على اجلنيه امل�رشي اأمام العمالت االأجنبية الرئي�سية خالل اأول 

مئة يوم من والية ال�سي�سي، واإن كانت قيمته مل ترتاجع كذلك! فقد ا�ستقر �سعر �رشف 

اجلنيه اأمام الدوالر االأمريكي يف البنوك منذ تويل ال�سي�سي رئا�سة م�رش، ولكنه ظّل عند 

وظلت  للدوالر،  ال�سوداء  ال�سوق  تنتِه  مل  كما  االأمريكية.  العملة  اأمام  له  م�ستوى  اأدنى 

موجودة بقوة لكل من يحتاج ل�رشاء العملة اخل�رشاء، والتي متتنع البنوك عن بيعها اإال 

ب�سوابط دقيقة و�سارمة وبكميات حمدودة. وتوىل ال�سي�سي الرئا�سة بينما يبلغ �سعر 

�رشف الدوالر االأمريكي 7.1803 جنيهات للبيع يف البنوك، لينخف�ص بنهاية املئة يوم اإىل 

نحو 7.1801 جنيهات.

االأمريكي الدوالر  قيمة  تبلغ  بينما  رئا�سته  فرتة  ا�ستهل  فقد  مر�سي،  عن   واأما 

6.07 جنيهات للبيع يف البنوك، لريتفع ال�سعر اإىل 6.1108 جنيهات للبيع.

املرجع نف�سه.  
17

املرجع نف�سه.  
18
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9. الإنتاج ال�شناعي:

االنقطاع  من  ال�سي�سي،  عهد  يف  وامل�ستثمرين  االأعمال  رجال  من  كبري  عدد  ا�ستكى 

احلاد يف الغاز والكهرباء الواردة للم�سانع، ما اأدى لتوقف خطوط االإنتاج. 

ال�سناعات  باحتاد  املعدنية  ال�سناعات  غرفة  مدير  حنفي،  حممد  املهند�ص  وقال 

انقطاع تام للغاز  العديد من م�سانع احلديد من  الغرفة تلقت �سكاوى من  اإن  امل�رشية، 

والكهرباء اأو انخفا�سه ب�سكل كبري جداً، باالإ�سافة اإىل انقطاعهما ب�سكل متقطع. واأو�سح 

مدير غرفة ال�سناعات املعدنية خالل ات�سال هاتفي مب�رشاوي، اأن قيمة توقف االإنتاج 

األف   800 نحو  امل�سانع  خ�سارة  على  تعمل  والكهرباء،  الغاز  انقطاع  ب�سبب  �ساعة  ملدة 

جنيه يف ال�ساعة )نحو 109.1 األف دوالر(. 

االإ�سمنت  اأغلب م�سانع  اإن  ال�سناعات  ال�سويدي رئي�ص احتاد  املهند�ص حممد  وقال 

واحلديد توقفت ب�سبب نق�ص الطاقة واأن ما يعمل منها حالياً يرتاوح ن�سبته من 20 اإىل 

25%، م�سرياً اإىل اأن تلك امل�سكلة لي�ص لها حّل خالل فرتة مئة يوم. 

وعن مر�سي، فقد �سهد اأول مئة يوم من رئا�سته �سكاوى مماثلة )واإن كانت اأقل حدة( 

50 دقيقة. كما تقدمت  اإىل  الذي و�سل يف ذروته  الكهرباء  بانقطاع  امل�سانع  تاأثر  ب�ساأن 

وزارة  مطالبة  الكهربائي،  التيار  انقطاع  عن  عديدة  ب�سكاوى  اآنذاك  وم�سانع  �رشكات 

الكهرباء بحل هذه االأزمة التي تهدد م�سانعها.

ثالثًا: الو�صع القت�صادي خالل عهدي مر�صي وال�صي�صي:

فيما  اأما  حكمهما،  من  االأوىل  يوم  املئة  خالل  الرئي�سني  بني  املقارنة  يخ�ص  فيما  هذا 

اأما  اأن مر�سي حكم ملدة عام واحد،  يخ�ص املقارنة خالل واليتهما، مع االأخذ باالعتبار 

ال�سي�سي فقد اأنهى عامه االأول يف احلكم ودخل يف عامه الثاين عند كتابة هذه ال�سطور، 

االقت�سادية  املوؤ�رشات واملظاهر  اأبرز  القادمة االطالع على  ال�سطور  ف�سوف نحاول يف 

التي �سجلت خالل العهدين:
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1. اأزمة الوقود والكهرباء وارتفاع الأ�شعار:

نق�ص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع االأ�سعار، ثالث اأزمات كانت االأكرث ح�سوراً 

وتاأثرياً يف تاأجيج غ�سب ال�سارع امل�رشي �سّد نظام الرئي�ص حممد مر�سي، بعد اأقل من 

عام على و�سوله �سدة احلكم بداية متوز/ يوليو 2012، كاأول رئي�ص منتخب بعد ثورة 

25 كانون الثاين/ يناير 2011.

وعلى الرغم من ا�ستمرار هذه االأزمات منذ نهاية عهد الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، 

اإال اأن مناه�سي ثورة 25 يناير عملوا على تاأجيج هذه االأزمات، وت�سليط ال�سوء عليها. 

وقد �سهدت م�رش اأزمة وقود خانقة قبل اأ�سبوعني من اإطاحة اجلي�ص مبر�سي، ما دفع 

راف�سو االنقالب اإىل القول اإن اجلي�ص عمل مع معار�سني للنظام على تاأجيج االأزمات؛ 

.
19

حل�سد تظاهرات �سعبية مهدت الطريق لالإطاحة مبر�سي

عندما كانت تنقطع الكهرباء يف عهد مر�سي اأو حتدث اأزمة طاحنة يف الوقود كان كثري 

من امل�رشيني يتندرون قائلني “اهلل يخرب بيتك يا مر�سي”. وقتها مل تكن االأزمة حادة 

كميات  اأن  مفادها  اإ�ساعات  لبث  االأجواء  هذه  ا�ستغلت  وقد  ال�سي�سي.  عهد  يف  هي  مثلما 

حكومة  من  ر�سمية  باأوامر  وبع�سها  غزة  قطاع  اإىل  تهريبها  يتم  الوقود  من  �سخمة 

 .
20

مر�سي، ثم تبني الحقاً اأن هذا املو�سوع مل يكن يثل �سبباً يف االأزمة

وقد اأكد ر�سوان عبد اهلل رئي�ص جلنة الطاقة، من حزب احلرية والعدالة، خالل فرتة 

حكم مر�سي، اأن كمية الكهرباء التي ت�سّدر اإىل غزة ال ت�سكل اأّي عبء على م�رش، وهي 

منذ عهد الرئي�ص مبارك، وكان يذهب لها 22 ميجاوات، بالرغم من اأنه يف بع�ص االأحيان 

22 ميجاوات  30 ميجاوات بدالً من  اأو15 ميجاوات، وي�سلها نحو   10 اإىل  يتم خف�سها 

ال�سابقة، وهي متثل واحداً على االألف من حجم اإنتاج م�رش، وتابع: 

الئق،  غري  حديث  فهو  االأزمة،  وقت  يف  الكمية  هذه  نحتاج  اإننا  يقول  ومن 

فيجب مراعاة االعتبارات االإن�سانية بعيداً عن احل�سابات املادية اأو امل�سالح، فاأي 

لندن،  اجلديد،  العربي  �سحيفة  مر�سي،  نظام  الإحراق  الوقود  اأ�سعلت  امل�سادة  الثورة  توفيق،  حممد   
19

http://bit.ly/1Oemj1A :2014/9/4، انظر

عماد الدين ح�سني، ملاذا طهق النا�ص من مر�سي وحتملوا ال�سي�سي؟!، �سحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2014/8/21،   
20

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21082014&id=a6fc6d39-d19a- :انظر

4545-ad97-2e0306f41f59



174

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

حمطة كهرباء يحدث بها عطل �سغري، ننق�ص يف االأحمال باأرقام ترتاوح ما بني 

30 اإىل 80 ميجاوات، وال يكن اأن يكون لدينا اأزمة خا�سة كالتي يف غزة، ما يقال 

.
21

يف الكهرباء لغزة هي حجة �سيا�سية ت�ساق

واأكد عبد اهلل اأن:

2012 وهي م�ستمرة حيث كان لدينا  اأزمة كهرباء بالفعل من �سيف  هناك 

مبا  منو  معدل  حدث  ذلك  وبعد  ميجاوات،  اآالف  و4   3.5 بني  ما  يرتاوح  عجز 

الع�سوائي والزيادة  النمو  2,000 ميجاوات، واملتوقع مع  اإىل   1,500 يعادل من 

التي نريدها يف التطور ال�سناعي وفتح امل�سانع املغلقة اأن يكون العجز املتوقع 

.
22

لهذا ال�سيف 7,800 ميجاوات بزيادة على 4 اآالف ميجاوات

حمطات  خم�ص  بناء  اإىل  بحاجه  م�رش  اأن  مر�سي  اأكد  الكهرباء،  اأزمة  من  وللخروج 

 .
23

نووية لتوليد الكهرباء

يف  العجز  ن�سبة  اأن   ،2013 يوليو  متوز/  مطلع  الكهرباء  وزارة  موؤ�رشات  واأظهرت 

 ،2013 من  نف�سه  ال�سهر  وحتى   2012 يونيو  حزيران/  من  الفرتة  يف  الكهربائي  التيار 

يف  متكررة  انقطاعات  البالد  لت�سهد  ميجاوات،  اآالف  خم�سة  اإىل  ي�سل  مبا   ،%25 بلغت 

الكهرباء خالل ف�سل ال�ستاء للمرة االأوىل، بعد اأن كانت قا�رشة يف ال�سنوات املا�سية على 

ال�سديد على  ف�سل ال�سيف؛ الرتفاع االأحمال ب�سبب زيادة درجات احلرارة، واالإقبال 

.
24

ا�ستخدام اأجهزة التكييف البالغ عددها نحو �سبعة ماليني جهاز

ا�ستمرت اأزمة الكهرباء بعد انقالب 3 يوليو، وعا�ست احلكومة املوؤقتة ماأزقاً �سعباً. 

مليارات  اأربعة  بقيمة  برتولية  منتجات  ت�سمل  مب�ساعدات  خليجية  دول  �ساندتها  وقد 

من  جاء  الذي  )ال�سوالر(  الديزل  وقود  لكن  واالإمارات،  والكويت  ال�سعودية  من  دوالر 

تلك الدول ال يتوافق مع حمطات الكهرباء وامل�سانع الكبرية يف م�رش التي تعمل بالغاز، 

م�رش  دعمت  قد  قطر  وكانت  باليوم.  �ساعات  لعدة  الكهرباء  التيار  انقطاع  ا�ستمر  وقد 

 ،2013/5/31 القاهرة،  الأهرام،  �سحيفة  م�ستمرة،  واالأزمة  الكهرباء ..   حت�سنت  اهلل،  عبد  ر�سوان  مع  حوار   
21

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/212970.aspx :انظر

املرجع نف�شه.  
22

http://gate.ahram.org.eg/News/263450.aspx :موقع بوابة االأهرام، 2012/10/19، انظر  
23

حممد توفيق، مرجع �شابق.  
24
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القاهرة.  اإىل تدهور عالقاتها مع  اأدى  اأثناء حكم مر�سي لكن عزله  الغاز يف  بكميات من 

وف�سلت احلكومة املوؤقتة مثل �سابقتها يف تدبري و�سيلة ال�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال 

.
25

ب�سكل مبا�رش

بن�سبة  الكهرباء  اأ�سعار  وارتفعت  ال�سي�سي،  عهد  مطلع  يف  الكهرباء  اأزمة  توا�سلت 

27.9%، وفق ما جاء يف الن�رشة ال�سهرية للت�سخم ال�سادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئة 

العامة واالإح�ساء يف �سهر متوز/ يوليو 2014، و�ساحب االرتفاع انقطاع متكرر للتيار 

مطالبة  مر�سي  �سّد   2013/6/30 يف  خرجت  التي  ال�سعب  قطاعات  لكن   .
26

الكهربائي

مقدمتها  ويف  اخلدمات  تدين  دوافعها  اأحد  وكان  مبكرة،  رئا�سية  انتخابات  باإجراء 

الكهرباء، مل تنزل ال�سارع مع انقطاع الكهرباء ورفع اأ�سعارها، بالرغم من وجود حالة 

من الغ�سب املكتوم.

والغريب يف االأمر اأن االأزمات، التي اأطاحت مبر�سي هي نف�سها املوجودة خالل عهد 

الرئي�ص ال�سي�سي، بح�سب اأحمد اإبراهيم، املحلل االقت�سادي امل�رشي، لكن اأدوات نظام 

واأ�سار  ال�سي�سي.  عهد  يف  �ساأنها  من  وقللت  مر�سي،  عهد  يف  اأججتها  االإعالمية  مبارك 

ال�سارع  يعي�سها  التي  “االأزمات  اأن  اإىل   ،2014 �سبتمب  اأيلول/  يف  له  حديث  يف  اإبراهيم 

حالياً هي نف�سها بل اأكرث مما كانت عليه يف عهد مر�سي، كما اأن االأ�سعار ت�سخمت اأكرث، 

 لكن االإعالم الذي يتلكه رجال االأعمال الذين ت�سخمت ثرواتهم وارتبطت م�ساحلهم

ال�سوء عليها”.  اأن ي�سلط  يناير، ال يريد  بنظام مبارك، وتعر�ست للخطر ب�سبب ثورة 

اأكرث حدة من ذي قبل،  الكهرباء ما تزال م�ستمرة بل ب�سكل  اأزمة  اأن  اإىل  اإبراهيم  ولفت 

.
27

حيث ت�سل ل�ساعات طويلة يف خمتلف اأنحاء البالد

القيام  اإىل   ،2014 اأيلول/ �سبتمب  ال�سي�سي يف  الكهرباء ب�سكل كبري دفع  اأزمة  تفاقم 

واأن  االأزمة،  بحل  ال�سي�سي  ووعد  حملب.  اإبراهيم  حكومة  منتقداً  للمواطنني  باالعتذار 

يكون �سيف 2015 مر�صٍ للمواطن من خالل خطة علمية على اأ�سا�ص جدول زمني لن 

 .
28

ت�ستغرق �سوى ثمانية اأ�سهر، بتكلفة تتجاوز ملياَرْي دوالر وت�سمى باخلطة العاجلة

ماجي فيك، “الرئي�ص” ال�سي�سي �سيغرق يف م�ستنقع اأزمة الطاقة يف م�رش، �سحيفة العرب، لندن، 2014/2/19،   
25

http://www.alarab.co.uk/?id=15795 :انظر

ملاذا اختفت مليونيات االحتجاج والتاأييد يف م�رش؟، موقع �سبكة االإعالم العربية )حميط(، 2014/8/20، انظر:   
26

http://bit.ly/28mS6DS

حممد توفيق، مرجع �شابق.  
27

�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2015/6/17.  
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ويف كلمة وجهها عب التلفزيون خ�س�سها اأ�سا�ساً للحديث عن م�سكلة االنقطاع املتكرر 

وا�ستثمارات  متويالً  يتطلب  الكهرباء  مرفق  مثل  “مرفقاً  اإن  ال�سي�سي  قال  للكهرباء، 

هائلة” الإ�سالحه. واأ�سار اإىل اأن هذا املرفق “اأهمل خالل العهود ال�سابقة ومل يتم تطويره 

اإ�سالح  اأن  ليتنا�سب مع تزايد احتياجات البالد من الطاقة الكهربائية”. واأكد ال�سي�سي 

مرفق الكهرباء يحتاج خالل االأعوام اخلم�ص املقبلة اإىل ع�رشة مليارات دوالر لتطويره 

ورفع كفاءته مبا يتنا�سب مع تزايد اال�ستهالك. و�سدد على اأن حّل هذه امل�سكلة لن يتم يف 

“يوم وليلة”. واأ�ساف “من ف�سلكم ا�سبوا ويجب اأن تكونوا على ثقة من اأننا �سنتغلب 
.
على كل هذه امل�سكالت، لن يتم ذلك يف �سهر اأو اثنني اأو ثالثة”29

ا�ستمر ال�سي�سي يف �سيا�سة تبير ا�ستمرار اأزمة الكهرباء، ففي اأيار/ مايو 2015، قال 

اإنتاجه وما نحتاجه من الكهرباء، وهذا ظهر خالل العامني  “هناك فجوة بني ما يتم  اإن 

املا�سيني من انقطاع للكهرباء حيث نحتاج 3,600 ميجا من املمكن اأن تقلل بن�سبة كبرية 

3 حمطات �سيتم  “نعمل من خالل خطة طموحة، ونتحدث عن  التيار”. وتابع:  انقطاع 

االنتهاء منها خالل عام وهو اأمر مل يحدث من قبل، مبا يوفر 4,300 ميجا، وبالتوازي 

.
�سنعمل على �سيانة املحطات ورفع كفاءتها”30

القومي  التحكم  مركز  اأن   ،2015/8/13 يف  اأكد  فقد  �ساكر  حممد  الكهرباء  وزير  اأما 

الرغم  82 يوماً، على  التيار منذ ما يقرب من  االأحمال من خالل قطع  مل يلجاأ لتخفيف 

ال�سبكة ب�سكل غري م�سبوق. واأ�ساف  االأحمال على  ارتفاع درجة احلرارة وزيادة  من 

24 األف  2015/8/10، يف حني بلغت  29 األف ميجاوات يف  اأن االأحمال على ال�سبكة بلغت 

ميجاوات يف اليوم نف�سه من 2014، بزيادة 5 اآالف ميجاوات. وتابع قائالً اإن القطاع جنح 

وعاجلة  طموحة  خطة  تنفيذ  مّت  حيث  الكهربائي،  التيار  انقطاع  ظاهرة  على  الق�ساء  يف 

 .
31

لزيادة القدرات االإنتاجية ملحطات التوليد

امل�رشية يف  الرغم من حماولة احلكومة  الكهرباء ب�سكل كامل، على  مل حُتل م�سكلة 

االنقطاع،  م�سكلة  بحل  وعود  مع  بالتزامن  امل�ساريع،  بع�ص  تنفيذ  من  ال�سي�سي  عهد 

مبا  امل�رشية  واملناطق  املدن  بع�ص  يف  مفاجئ  ب�سكل  الكهرباء  انقطاع  ا�ستمرار  اأن  غري 

�سحيفة النهار، بريوت، 2014/9/6.  
29

http://www.el-balad.com/1530069 :موقع �سدى البلد، 2015/5/12، انظر  
30

http://bit.ly/1U2NjmN :اليوم ال�شابع، 2015/8/13، انظر  
31
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وزير  تاأكيد  من  الرغم  وعلى  االأزمة،  هذه  ا�ستمرار  على  اأكد  القاهرة،  العا�سمة  فيها 

التغلب  يف  امل�رشي  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  قطاع  جناح  على  �ساكر  حممد  الكهرباء 

على اأزمة انقطاع التيار الكهربائي �سنة 2015، اإال اأن حوادث االنقطاع املتكررة، واإ�سارة 

2016، اإىل اأن قطاع الطاقة امل�رشي قد واجه خالل الفرتة  الوزير نف�سه يف اآذار/ مار�ص 

التوليد،  حمطات  اإنتاجية  وانخفا�ص  الوقود،  نق�ص  مثل:  التحديات  من  العديد  املا�سية 

بيئة  لتوفري  الداعمة  والت�رشيعات  ال�سيا�سات  و�سعف  للطاقة،  املقدم  الدعم  وارتفاع 

جاذبة لال�ستثمار، وغياب االآليات التمويلية املنا�سبة، هذا باالإ�سافة ملعدل النمو املرتفع 

معدل  يفوق  مبا  ال�سكانية  والزيادة  التنمية،  معدالت  الرتفاع  مب�رش  الطاقة  ال�ستهالك 

كان  الذي  االأمر   ،Gross Domestic Product )GDP( االإجمايل  املحلي  الناجت  منو 

يزيد من فجوة الطاقة مب�رش؛ مل يدع جماالً لل�سك اأن اأزمة الكهرباء يف م�رش وفق هذه 

.
32

ال�سيا�سات وغياب امل�ساءلة واملحا�سبة، غري قابلة للحل على املدى القريب على االأقل

اإن اأزمات الوقود مل تكن وليدة عهد مر�سي، ففي كانون الثاين/ يناير 2012، وقبيل 

البنزين  25 يناير، �سهدت م�رش نق�ساً حاداً يف كميات  االأوىل لثورة  االحتفال بالذكرى 

حينها  يراأ�سه  كان  الذي  الع�سكري  املجل�ص  قال   ،2011/12/21 ويف  املتاحة،  وال�سوالر 

امل�سري ح�سني طنطاوي، اإنه تلقى معلومات تدعو للحيطة واحلذر، عن ت�سعيد االأو�ساع 

بت�سعيد  الدولة  واإ�سقاط  اإف�سال  اإىل  الهادف  املخطط  و“ا�ستمرار  التحرير،  ميدان  يف 

.
االعت�سامات واالحتجاجات، وا�ستهداف املرافق احليوية للدولة”33

حممد  �سارع  اأحداث  من  ق�سري  وقت  بعد  الع�سكري  املجل�ص  ت�رشيحات  وجاءت 

ما   ،2011 دي�سمب  االأول/  وكانون  نوفمب  الثاين/  ت�رشين  يف  الوزراء  وجمل�ص  حممود 

امل�رشيني  لتاأليب  واحلكومة  باملجل�ص  الوقود  اأزمة  ربط  اإىل  وقتها  الثورية  القوى  دفع 

ال�سيارات  اأو�ساعهم. واآنذاك امتدت طوابري  ال�سلطة واتهامها بالت�سبب يف تدهور  �سّد 

يف حميط حمطات الوقود اإىل اأربعة كيلومرتات، بينما انتع�ست ال�سوق ال�سوداء باأ�سعارها 

.
34

العالية

http://bit.ly/28mT8jo :موقع �سحيفة الوفد االإلكرتونية، 2016/3/10، انظر  
32

القاهرة،  اليوم،  امل�رشي  �سحيفة  الثورة”،  لـ“حكومات  احلارق  الفقراء”  “وقود  وال�سوالر..  البنزين   
33

http://www.almasryalyoum.com/news/details/476646 :2014/7/5، انظر

املرجع نف�شه.  
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ا�ستمرت اأزمات الوقود يف عهد مر�سي، بل ت�ساعفت اإىل درجة “االختناق” يف االأيام 

االأخرية له يف ال�سلطة، ما جعلها واحدة من االأزمات الرئي�سية التي دفعت امل�رشيني اإىل 

اخلروج لالإطاحة به يف 2013/6/30، اإىل جانب اأزمات انقطاع الكهرباء وارتفاع االأ�سعار 

وتوا�سل  نفعاً،  االأزمة  على  لل�سيطرة  احلكومة  حماوالت  جُتِد  ومل  االأمني.  واالنفالت 

انتعا�ص ال�سوق ال�سوداء وطوابري حمطات الوقود.

ُنظر اإىل اأزمة الوقود خالل عهد مر�سي على اأنها كانت مفتعلة من قبل الدولة العميقة 

ورموز العهد ال�سابق ومن له م�سلحة يف اإف�سال جتربة حكم التيار االإ�سالمي يف م�رش. 

ورجح موؤيدو مر�سي “نظرية املوؤامرة”، موؤكدين اأن مر�سي مل يكن يلك و�سائل القوة 

داخل الدولة التي يراأ�سها ب�سبب تف�سي الف�ساد يف الهيكل االإداري وب�سب �سطوة “الدولة 

العميقة” وتاأثرياتها يف ت�سيري �سوؤون الدولة.

مل تكن اأزمة الوقود بالن�سبة الأركان احلكم، ناجتة عن �سوء اإدارة وزارة البرتول اأو 

الرئا�سة والقائمني  األقت  اإمنا  التي ت�سخها احلكومة يف االأ�سواق،  ب�سبب نق�ص الكميات 

على الوزارة اآنذاك باللوم على عمليات التهريب امل�ستمرة، ورف�ص القائمني على توزيع 

لتوزيع  جديدة  منظومة  تطبيق  التموين  وحمطات  امل�ستودعات  اأ�سحاب  من  الوقود 

يونيو  حزيران/  مطلع  البرتول  وزارة  بداأتها  التي  الذكية  بالكروت  وال�سوالر  البنزين 

2013، للحد من التهريب وتر�سيد الدعم، حيث قال فيا�ص عبد املنعم وزير املالية امل�رشي: 

“تفاقم اأزمة نق�ص البنزين خالل الفرتة االأخرية يرجع اإىل اجتاه بع�ص اأ�سحاب حمطات 
.
الوقود اإىل بيع البنزين يف ال�سوق ال�سوداء”35

 ويف 2013/6/26، قالت موؤ�س�سة الرئا�سة اإن االأزمة �سببها “زيادة احتياجات ال�سوق 

380.5 مليون لرت �سوالر،  اإىل  التي و�سلت  التهريب  الطبيعي وعمليات  من اال�ستهالك 

مايو  اأيار/  وحتى   ،2012 يونيو  حزيران/  من  الفرتة  يف  البنزين  من  لرت  مليون  و52.1 

2013”. اآنذاك، اعتذر مر�سي للم�رشيني عن اأزمة الوقود، قائالً: “اأنا نف�سي واهلل، اأنزل 

.
اأقف معاكو يف الطوابري”36

ا�ستغلت هذه االأزمة من قبل معار�سي مر�سي، باالإ�سافة اإىل اأزمة الكهرباء، لتكون 

املحرك االأ�سا�سي لتاأليب الراأي العام �سّد حكمه، وتوفري غطاء “�رشعياً” لالنقالب عليه.

http://www.masress.com/veto/422338 :موقع َم�رْشِ�ْص )م�رش بر�ص(، 2013/6/26، انظر  
35

البنزين وال�سوالر.. “وقود الفقراء” احلارق لـ“حكومات الثورة”، امل�رشي اليوم، 2014/7/5.  
36
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وبعد االإطاحة مبر�سي، تابع اأركان احلكم اجلدد الرتويج لرواية تهريب نظام مر�سي 

للوقود اإىل قطاع غزة. وجعل اجلي�ص امل�رشي من هذه الرواية غطاًء لعمليات هدم االأنفاق 

اأحمد  العقيد  الع�سكري،  املتحدث  حر�ص  وقد  غزة،  قطاع  مع  احلدود  على  نفذها  التي 

�سيناء  �سمال  يف  هدمها  التي  واالأنفاق  لالآبار  يومي  �سبه  ب�سكل  �سور  ن�رش  على  علي، 

.
37

على احلدود مع القطاع

واختفاء  الوقود  حمطات  حاجيات  كل  بتوفري  امل�رشيون  فوجئ  مر�سي  عزل  وبعد 

ال�سوق ال�سوداء، با�ستثناء ما يعرف بالبنزين 80، اإذ ا�ستمر احلديث عن وجود طوابري 

االنقالب قبل  االأخرية  االأيام  يف  الو�سع  عليه  كان  مبا  اأبداً  تقارن  ال  ولكنها   لالنتظار 

بعودة  مطالبة  القاهرة  جتوب  كانت  التي  امل�سريات  اأن  للنظر  والالفت  مر�سي.  على 

مر�سي رئي�ساً للبالد، كانت كلما مرت على حمطة وقود هتف امل�ساركون فيها “املوؤامرة 

ولكنها حقيقية  تكن  مل  الوقود  اأزمة  اأن  على  منهم  تاأكيداً  وذلك  اأهو”،  البنزين   ظهرت، 

.
38

مفتعلة

ُهدمت االأنفاق ورحل مر�سي، وجاء ال�سي�سي، ومل تتوقف اأزمات الوقود، بل قامت 

حكومة اإبراهيم حملب يف مطلع متوز/ يوليو 2014، برفع اأ�سعار الوقود، بن�سبة ترتاوح 

ب�سعة  با�ستثناء  �سعبية،  احتجاجات  اأو  مظاهرات  اأّي  تندلع  مل  اأنه  اإال   ،%78–40 بني 

وقفات لبع�ص �سائقي االأجرة، وذلك مع اأن خطوة �سبيهة اتخذها الرئي�ص الراحل اأنور 

.
39

ال�سادات يف كانون الثاين/ يناير1977، اأدت اإىل احتجاجات وا�سعة

نتيجة لذلك، عب الرئي�ص ال�سي�سي عن �سعادته باملرور الهادئ لهذه التطورات، وقال 

يف خطابة للم�رشيني يف 2014/7/23، يف ذكرى االحتفال بذكرى ثورة متوز/ يوليو 1952: 

.
“الكثريون ن�سحوين باأن هذه اخلطوة لن متر، لكن كانت ثقتي يف امل�رشيني كبرية”40

وهكذا �سهد العام االأول من تويل عبد الفتاح ال�سي�سي لرئا�سة م�رش، تفاقم العديد من 

اإىل  ال�سلع واخلدمات، بعدما اجتهت احلكومة  اأ�سعار معظم  املعي�سية وارتفاع  االأزمات 

تقلي�ص دعم الوقود وال�سلع بهدف احلد من عجز املوازنة الذي جتاوز 218 مليار جنيه 

املرجع نف�شه.  
37

http://bit.ly/1Oeml9t :عوامل انفراج اأزمة الوقود مب�رش، موقع اجلزيرة.نت، 2013/7/15، انظر  
38

ملاذا اختفت مليونيات االحتجاج والتاأييد يف م�رش؟، �سبكة حميط، 2014/8/20.  
39

املرجع نف�سه.  
40
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 2015/2014 الت�سعة االأوىل من ال�سنة املالية  28.57 مليار دوالر( خالل ال�سهور  )نحو 

 .
41

)من متوز/ يوليو 2014 اإىل اآذار/ مار�ص 2015(

جلاأت  وقد  كامل،  ب�سكل  ال�سوداء  ال�سوق  اإىل  وتهريبه  الوقود  نق�ص  اأزمة  حتل  مل 

حكومة حملب قبل اأ�سهر من رحيلها، اإىل تطبيق منظومة البطاقات الذكية، والتي جلاأت 

اإليها من قبل حكومة ه�سام قنديل خالل حكم مر�سي، يف حماولة لرت�سيد اال�ستهالك من 

الوقود املدعم وتو�سيله اإىل م�ستحقيه. على الرغم من ذلك عادت اأزمة البنزين وال�سوالر 

اأيلول/  يف  املبارك  االأ�سحى  عيد  قبل  املحافظات  من  كبري  عدد  يف  جديد  من  الظهور  اإىل 

.
�سبتمب 422015

االإعالميني  مع  ال�سهري  لقائه  يف  االنتخابية  حملته  خالل  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  تعهد 

ملي�ص احلديدي واإبراهيم عي�سى، بعدم رفع الدعم عن املواطن مرة واحدة ودون �سابق 

اإنذار، متوقعاً اأال يتحمل املواطن رفع الدعم دون زيادة اأولية يف املرتبات، ووعد: “الزم 

.
اأغني النا�ص االأول”43

اإال اأن احلكومة يف عهد ال�سي�سي ما لبثت اأن رفعت اأ�سعار الغاز املنزيل والكهرباء اأكرث 

 يف 
44

19.3 مليار دوالر( 134 مليار جنيه )نحو  من مرة، بعدما قل�ست دعم الوقود من 

 يف 
45

13.7 مليار دوالر( 100.3 مليار جنيه )نحو  اإىل   2014/2013 موازنة ال�سنة املالية 

ني�سان/  �سهر  عن  التجارية  للغرفة  تقرير  واأو�سح   .2015/2014 املالية  ال�سنة  موازنة 

و�سلت  بن�سب  ارتفعت  الغذائية  وغري  الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  جميع  اأن   ،2015 اأبريل 

اأكب  اأن  التقرير،  واأكد   .2014 �سنة  من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة  ال�سلع،  لبع�ص   %50 اإىل 

ارتفاعات يف االأ�سعار �سهدتها اخل�رشوات والفاكهة، تراوحت بني 37–50%. وارتفعت 

ح�سب   ،%25 املالب�ص  �سعر  زيادة  ومنها  خمتلفة،  بن�سب  الغذائية  غري  ال�سلع  اأ�سعار 

انظر:  ،2015/6/8 اجلديد،  العربي  لل�سي�سي،  االأول  العام  يف  املعي�سية  االأزمات  وتفاقم  االأ�سعار  زيادة   
41 

http://bit.ly/1tjJy0Y

http://www.sabaharabi.com/mt~142720 :موقع �سباح العربي، 2015/8/7، انظر  
42

البنزين وال�سوالر.. “وقود الفقراء” احلارق لـ“حكومات الثورة”، امل�رشي اليوم، 2014/7/5.  
43

ي�ساوي   2014/6/30-2013/7/1 الفرتة  خالل  امل�رشي  اجلنيه  مقابل  االأمريكي  الدوالر  �رشف  �سعر  معدل   
44

.6.9438

ي�ساوي   2015/6/30-2014/7/1 الفرتة  خالل  امل�رشي  اجلنيه  مقابل  االأمريكي  الدوالر  �رشف  �سعر  معدل   
45

.7.3296
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التقرير. كما �سهدت اأ�سعار االأرا�سي وال�سقق ارتفاعات كبرية، تراوحت بني 25–%35، 

 .
�سنة 2015 مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة 462014

2. اإدارة قطاع القمح:

واجه  وقد  االقت�سادي،  مر�سي  م�رشوع  يف  كبى  اأهمية  القمح  زراعة  ملف  احتل 

احلا�سل  التدهور  يكن  ومل  القطاع،  بهذا  النهو�ص  وجه  يف  وقفت  حتديات  عدة  مر�سي 

مبارك  عهد  خالل  الف�ساد  وق�سايا  امل�رشية  احلكومات  �سيا�سة  ب�سبب  القطاع  هذا  يف 

فح�سب، بل تعدى ذلك ليكون على راأ�ص هذه العقبات فر�ص �سيا�سة التبعية على م�رش 

الواليات  راأ�سها  على  الكبى،  الدول  اإليها  ُت�سّدره  مبا  اليومي  قوتها  ربط  خالل  من 

املتحدة.

القمح  اإنتاج  اإهمال  على  قامت  التي  املتعاقبة،  امل�رشية  احلكومات  �سيا�سات  اأدت 

حملياً واالعتماد على ا�سترياده من اخلارج باأ�سعار تخ�سع ل�سيا�سة ال�سوق العاملية، اإىل 

املالية  ال�سنة  ت�ستورد حتى  العاملية، وكانت م�رش  االقت�سادية  باالأزمات  القمح  ارتباط 

2012/2011، اأكرث من 8 ماليني طن )الطن ي�ساوي 1,000 كغ( من القمح، وذلك قبل والية 

مر�سي. مل تقت�رش �سلبيات هذه ال�سيا�سات على ما تفقده خزينة الدولة من عمالت اأجنبية 

عند ا�سترياد القمح، بل كانت ت�سمل ما تخ�س�سه الدولة من دعم كبري للقمح وم�ستقاته، 

1.77 مليار دوالر(، 10.5 مليارات جنيه )نحو  اإىل  “�سلة رغيف اخلبز”   حيث و�سل يف 

زيادة  يف  يت�سبب  كان  ما  وهو   ،2011/2010 املالية  لل�سنة  العامة  املوازنة  لبيانات  وفقاً 

.
47

العجز يف املوازنة

يف مواجهة هذا الواقع، اتبع مر�سي ا�سرتاتيجية بعيدة املدى قامت على ثالثة اأ�س�ص:

اأولً: دعم املزارع امل�رشي واإ�سقاط الديون عن كاهله، وقد بادرت احلكومة باإ�سقاط 

األف   73 نحو  منها  ا�ستفاد  دوالر(   1,436 )نحو  جنيه  اآالف   10 عن  تقل  التي  الديون 

، كما قامت ب�رشاء 
48

مزارع باإجمايل مبلغ 106 ماليني جنيه )نحو 15.23 مليون دوالر(

حما�سيل القمح من املزارعني امل�رشيني ب�سعر اأكب من ال�سعر العاملي؛ حيث اأ�سار با�سم 

زيادة االأ�سعار وتفاقم االأزمات املعي�سية يف العام االأول لل�سي�سي، العربي اجلديد، 2015/6/8.  
46

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=61646 :موقع عالمات اأونالين، 2013/5/30، انظر  
47

مالحظة:  �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف الفرتة 2010/7/1–2011/6/30 ي�ساوي 5.9459.

http://bit.ly/2adVryF :الأهرام، 2013/5/30، انظر  
48
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لالأردب   
49

دوالر(  57.46 )نحو  جنيه   400 بـ  دفعت  احلكومة  اأن  التموين  وزير  عودة 

.
، وهو اأعلى من ال�سعر العاملي بحوايل 51%15

50
)150 كغ(

التي  الزراعية  االأرا�سي  على  التعدي  ملنع  وت�رشيعات  قوانني  منظومة  �سّن  ثانياً: 

كانت مع�سلة اأ�سا�سية تهاونت يف معاجلتها احلكومات ال�سابقة.

ثالثاً: و�سع خطة بعيدة املدى من اأجل معاجلة م�سكلة قلة عدد ال�سوامع، التي ُيخزن 

فيها حم�سول القمح؛ ما كان يوؤدي اإىل تعر�ص ما بني 10-15% من املح�سول الذي كان 

 .
52

يتوفر اآنذاك اإىل التلف

انعك�ست هذه اال�سرتاتيجية اإيجابياً على قطاع القمح، حيث اأكد مر�سي، الذي احتفل 

اإنتاجية القمح يف ال�سنة  2013/5/16 بيوم احل�ساد يف اأحد حقول القمح امل�رشية، اأن  يف 

املالية 2013/2012، قفزت من 7 مليون طن اإىل 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن ال�سنة 

عن  تزد  مل  بالقمح  املزروعة  االأر�ص  م�ساحة  اأن  من  الرغم  على   ،2012/2011 املالية 

10% من جممل امل�ساحة املخ�س�سة للزراعة، ووعد مر�سي باأن م�رش �ستحقق االكتفاء 

اإىل ن�سل  اأن  عامني  بعد  “ناأمل  وتابع:  القادمة،  �سنوات  االأربع  خالل  القمح  من   الذاتي 

اأنه  اإىل  م�سرياً  احتياجاتنا”،  من  املائة  يف   80 لتحقيق  القمح،  من  طن  مليون   12-11.5

�سيُلبي كل مطالب الفالحني، واإىل اأنه خالل االأربعة اأ�سهر االأوىل من �سنة 2013، ا�سرتت 

اأن ت�ستورده  احلكومة من املزارعني امل�رشيني مليون طن من القمح كان من املفرو�ص 

.
53

من اخلارج

ال �سّك اأن اال�سرتاتيجية التي و�سعتها حكومة مر�سي اأتت بنتائج اإيجابية، وقد اأكد 

65 و70% من االكتفاء  اأن م�رش قد حتقق ما يرتاوح بني  الوزراء ه�سام قنديل  رئي�ص 

االإنتاج  يف  املتوقعة  الزيادة  بف�سل   2013/2012 املالية  ال�سنة  خالل  القمح  من  الذاتي 

القمح اإجمايل توريد  اأن   ،2013 �سنة  االأول من  الن�سف  با�سم عودة يف  اأكد   املحلي، كما 

�سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2013/5/30 ي�ساوي 6.96167.  
49

اأردب القمح ي�ساوي 150 كغ.  
50

http://bit.ly/2apslvA :موقع عربي 21، 2016/2/10، انظر  
51

الأهرام، 2013/5/30.  
52

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&is :سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2013/5/16، انظر�  
53

sueno=12588&article=728732#.V5XBoNJ95Mw
وانظر اأي�ساً: كلمة مر�سي يف يوم ح�ساد م�رش على موقع يوتيوب، يف:

https://www.youtube.com/watch?v=ktfupJiRRmI
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للحكومة من املزارعني، و�سل اإىل مليوين طن، واأ�سار اإىل اأن حجم توريد القمح املحلي بلغ 

اأربعة اأ�سعاف حجم التوريد يف ال�سنة املالية 2012/2011، واأن القمح امل�ستورد انخف�ص 

منذ اأربعة اأ�سهر من 5.6 ماليني طن اإىل 3.3 ماليني طن. وقد جنحت احلكومة يف الق�ساء 

واملطاحن.  للمخابز  ومبراقبتها  للمواطنني،  عالية  بجودة  وتوفريه  اخلبز،  طوابري  على 

15 مليون طن اإنتاج  اإىل  اأن م�رش كانت تهدف  اأحمد اجليزاوي،  الزراعة  اأكد وزير   كما 

من القمح يف �سنة 2014 لتزيد ن�سبة االكتفاء الذاتي من املح�سول اإىل 80%، واأن توقعات 

.
54

اإنتاج العام 2013/2012 ترتاوح ما بني 9 و10 ماليني طن

القمح، حيث  اهتمام احلكومات امل�رشية بزراعة  بعد االنقالب على مر�سي، تراجع 

انكم�ست م�ساحات القمح من 3.5 مليون فدان يف عام 2013/2012، اإىل 2.5 مليون فدان 

من  القمح  من  احلكومة  ت�سرتيه  ما  كمية  وتراجعت   .2016 دي�سمب  االأول/  كانون  يف 

اأ�سدرت   ،2016/4/27 املزارعني املحليني وازداد االعتماد على ا�سترياده خارجياً، ففي 

اإىل �سون )مكان ُيخزن فيه  املزارعني وّردوا  اأن  اإىل  ي�سري  بياناً  الزراعة امل�رشية  وزارة 

القمح( وزارة التموين 99 األف طن قمح فقط على م�ستوى اجلمهورية، يف الوقت الذي مّت 

.
توريد ع�رشين �سعفاً يف ال�سنة املالية 552013/2012

ُوجهت  مر�سي،  حكومة  اتبعتها  التي  الذاتي  االكتفاء  خطة  من  النقي�ص  وعلى 

االتهامات اإىل حكومات ال�سي�سي باتباع �سيا�سة اقت�سادية اأدت اإىل تهمي�ص واإفقار قطاع 

تقرير  بح�سب  االأ�سبق،  الزراعة  وزارة  اأول  وكيل  العا�سي،  حمدي  قال  حيث  القمح، 

يف   ،2016/2/9 يف  احلكومية  االأهرام  ملوؤ�س�سة  التابعة  التعاوين”  “االأهرام  بوابة  ن�رشته 

ال�سفحة االأوىل بعنوان “القمح يف ذمة اهلل.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية ع�رش 

“اتبعت خطة ممنهجة ل�رشب زراعة  اإن حكومة ال�سي�سي  زراعة املح�سول يف م�رش”، 

القمح يف م�رش”، من خالل قرارها �رشاء حم�سول القمح من املزارعني بال�سعر العاملي 

�سنة 2016، وبح�سب ال�سحيفة احلكومية، فاإن هناك خمططاً لوزارة التموين يف م�رش 

 .
ت�سعى من خالله لتدمري زراعة القمح ل�سالح “مافيا اال�سترياد”56

http://bit.ly/2auz22w :سحيفة ال�سعب اجلديد االإلكرتونية، انظر�  
54

�سالح بديوي، القمح امل�رشي: بني اال�ستقالل وتر�سيخ التبعية، موقع املعهد امل�رشي للدرا�سات ال�سيا�سية   
55

http://bit.ly/29YRSO9 :واال�سرتاتيجية، 2016/4/30، انظر

“القمح يف ذمة اهلل” يفاقم معاناة الزراعة مب�رش، موقع اجلزيرة مبا�رش، 2016/2/10، انظر:  
56

http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2016/02/20162101075820115.htm
وانظر اأي�ساً: موقع بوابة احلرية والعدالة، 2016/2/9، انظر:

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=90169
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روالن  اأكد  اخلارج،  من  القمح  ا�سترياد  على  م�رش  اعتماد  ازدياد  على  موؤ�رش  ويف 

Roland Guiragossian، مدير مكتب جمعية فرن�سا لت�سدير احلبوب  جرياجو�سيان 

يف ال�رشق االأو�سط، اأن �سادرات بالده من القمح مل�رش بلغت 500 األف طن خالل اأربعة 

اأ�سهر فقط من �سنة 2015، مبا يثل اأكرث من 8 اأ�سعاف ما ا�ستوردته م�رش من فرن�سا 

خالل ال�سنة املالية 2013/2012، والبالغ 60 األف طن قمح. ويف موؤ�رش اآخر يتعلق بحاالت 

الف�ساد التي اأ�سابت هذا القطاع خالل عهد ال�سي�سي، قال وليد غامن، نائب رئي�ص الهيئة 

كارثة  كان  القمح  مبح�سول  يتعلق  فيما   2015 عام  يف  حدث  “ما  للمطاحن:  امل�رشية 

اأنه  اأجنبي رخي�ص وخلطه بامل�رشي وبيعه للدولة على  ف�ساد وذلك عب ا�سترياد قمح 

 يف الطن، ورفع اجلهاز 
منتج م�رشي واأخذ فارق ال�سعر األف جنيه ]نحو 128 دوالر[57

.
املركزي للمحا�سبات تقريراً بذلك اإىل ال�سي�سي يف 11 اأكتوبر 2015”58

باملياه  تتعلق  زراعية  م�سكلة  تكن  مل  م�رش  يف  القمح  م�سكلة  اإن  هنا،  القول  وي�سح 

واالأرا�سي ال�ساحلة للزراعة اأو التمويل، بل كانت م�سكلة اإرادة �سيا�سية تتعلق بالنظام 

النقد  �سندوق  يفر�سه  ما  خالل  من  الدول  بع�ص  الإمالءات  يخ�سع  كان  الذي  احلاكم، 

الدويل والبنك الدويل من �رشوط لالإقرا�ص، وهو ما حاول نظام مر�سي اأن يتحرر منه، 

طيح به بعد اأقل من عام.
ُ
فكان اأن اأ

3. معدل النمو القت�شادي:

ينتجها  التي  واخلدمات  ال�سلع  كمية  يف  الزيادة  اأنه  على  االقت�سادي  النمو  ُيعّرف 

، وقد بلغ معدل النمو االقت�سادي خالل الربع 
59

اقت�ساد معني خالل فرتة زمنية حمددة

االأول من ال�سنة املالية 2015/2014 نحو 6.8%، ونحو 4.3% خالل الربع الثاين، مقابل 

الربع  خالل   %1.4 ونحو   ،2014/2013 املالية  ال�سنة  من  االأول  الربع  خالل   %1 نحو 

الثاين، ونحو 2.5% خالل الربع الثالث، ونحو 3.7% خالل الربع الرابع من ال�سنة املالية 

نف�سها، مقابل نحو 2.5% خالل الربع االأول من ال�سنة املالية 2013/2012، ونحو %2.2 

خالل الربع الثاين، ونحو 2.2% خالل الربع الثالث، ونحو 1.5% خالل الربع الرابع من 

�سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2015/10/11 ي�ساوي 7.8088.  
57

�سالح بديوي، مرجع �سابق.  
58

اأ�رشف بدر الدين، االقت�ساد امل�رشي بني مر�سي وال�سي�سي، اجلزيرة مبا�رش، 2015/1/19، انظر:  
59

http://mubasher.aljazeera.net/articlesandstudies/2015/01/2015119101747412332.htm



185

الأداء القت�صادي

ال�سنة املالية نف�سها، وقد انخف�ص معدل النمو يف الربع االأول )من متوز/ يوليو اإىل اأيلول/ 

.
60

�سبتمب( من ال�سنة املالية 2015/2014 اإىل 1.7% من الناجت املحلي

حيث  البطالة،  معدالت  زيادة  اإىل  االقت�سادي  النمو  معدالت  يف  االنخفا�ص  هذا  اأدى 

عن  يقل  اأال  يجب  العمل  �سوق  اإىل  اجلدد  الداخلني  ال�ستيعاب  الالزم  النمو  معدل  اأن 

الزيادة  معدل  اأن  اإىل  االإح�ساءات  ت�سري  وحيث  ال�سكانية،  الزيادة  معدل  اأمثال  ثالثة 

يقل اأال  يجب  ال�سنوي  النمو  معدل  فاإن  �سنوياً،   %1.7 نحو  بلغ  م�رش  يف   ال�سكانية 

.
عن 61%6

احلقيقي  الدخل  تقليل  يعني  االقت�سادي  النمو  معدالت  انخفا�ص  اأن  كما 

م�ستويات  تدهور  اإىل  يوؤدي  كما  احتياجاته،  توفري  على  قدرته  عدم  وبالتايل  للمواطن، 

هذه يف  امل�رشي  املواطن  ي�ست�سعره  ما  وهذا  وغريها،  والتعليمية  ال�سحية   اخلدمات 

.
62

االأيام

ر�شم رقم )1(: معدل منو الناجت املحلي يف م�رش خالل الفرتة

63
)%( 2015/1/1–2012/1/1

Site of Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/gdp-growth  
60

اأ�رشف بدر الدين، مرجع �سابق.  
61

املرجع نف�سه.  
62

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/gdp-growth  
63
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الدولية   Moody’s موديز  موؤ�س�سة  تخفي�ص  مر�سي  فيه  حكم  الذي  العام  �سهد 

 2 بي  من  م�رش  ت�سنيف  انخف�ص   2013/2/21 ففي  مرتني،  مل�رش  االئتماين  الت�سنيف 

اأو B2 اإىل بي 3 اأو B3، ثم انخف�ص يف 2013/3/21 اإىل �سي اأي اأي 1 اأو Caa1، معللة ذلك 

انخفا�ص  و�سع  وقد  م�رش،  يف  الداخلية  واال�سطرابات  ال�سيا�سي  التوتر  حدة  بارتفاع 

الت�سنيف االئتماين مل�رش احلكومة يف ماأزق خطري متثل يف رفع تكلفة االقرتا�ص �سواء 

. يف املقابل رفعت موؤ�س�سة موديز يف 2015/4/7، بعد اأقل من 
64

الداخلي منه اأم اخلارجي

درجة  من  وذلك   ،3 بي  درجة  اإىل  مل�رش  االئتماين  الت�سنيف  ال�سي�سي،  والية  على  عام 

�سي اأي اأي 1، مع االحتفاظ بنظرة م�ستقبلية م�ستقرة لالقت�ساد، مبا يعني تقليل درجة 

.
65

املخاطرة لال�ستثمار من الدرجة العالية اإىل الدرجة العادية

وقالت موديز اإن هناك ثالثة عوامل رئي�سية وراء رفع ت�سنيفها االئتماين ل�سندات 

من  امل�سدرة  االأوىل  الدرجة  من  امل�سمونة  غري  ال�سندات  وكذلك  امل�رشية،  احلكومة 

اأداء االقت�ساد الكلي، واحلد من عوامل ال�سعف  قبل م�رش بدرجة واحدة، هي حت�سن 

اخلارجية، وااللتزام املتوا�سل باالإ�سالح املايل واالقت�سادي. واأو�سحت اأنه منذ متوز/ 

من  م�رش  بدعم  ملتزمة  واالإمارات  والكويت  ال�سعودية  حكومات  ظلت   2013 يوليو 

اإىل  خالل قيامها بتقدمي ودائع �سخمة بالنقد االأجنبي للبنك املركزي امل�رشي، م�سرية 

قبل  من  القوي  الدعم  يوؤكدها  واالأجنبية،  املحلية  اال�ستثمارات  بانتعا�ص  توقعاتها  اأن 

املانحني، يف موؤمتر دعم وتنمية االقت�ساد امل�رشي الذي عقد يف الفرتة 13–2015/3/15 

.
66

ب�رشم ال�سيخ

واأ�سافت موديز يف تقريرها، اأن الدعم الذي جاء يف اأغلبيته من دول جمل�ص التعاون 

وا�ستثمارات،  ر�سمية  م�ساعدات  �سورة  يف  دوالر  مليار   12.5 بلغ  الذي  اخلليجي 

املوؤمتر  املوقعة خالل  اال�ستثمارية  االتفاقيات  38 مليار دوالر قيمة  اإىل نحو  باالإ�سافة 

بني احلكومة امل�رشية وموؤ�س�سات ا�ستثمارية، �سوف ي�ساعد يف تخفيف عوامل ال�سعف 

.
67

اخلارجية، كما �سيقلل من احتماالت تعري�ص ميزان املدفوعات للخطر

2013/6/27، انظر:  امل�رشي اليوم،  الغيطاين، االقت�ساد امل�رشي يف عهد مر�سي.. ح�ساد حتليلي،  اإبراهيم   
64

http://www.almasryalyoum.com/news/details/319442

http://bit.ly/1PizBoF :سبكة حميط، 2015/4/8، انظر�  
65

املرجع نف�سه.  
66

املرجع نف�سه.  
67
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4. العملة امل�رشية مقابل الدولر:

�سجل الدوالر االأمريكي يف العام االأول من حكم مر�سي ارتفاعاً قيا�سياً مقابل اجلنيه 

لي�سل الأعلى م�ستوى له يف تاريخه، متخطياً م�ستوى ال�سبعة جنيهات للمرة االأوىل على 

االإطالق، مقابل 6.07 جنيهات قبل تويل مر�سي الرئا�سة يف نهاية حزيران/ يونيو 2012.

يف  جنيهات   7.55 م�ستوى  من  )اليورو(  املوحدة  االأوروبية  العملة  �سعدت  كما 

2013، فيما  9.8 جنيهات حتى منت�سف حزيران/ يونيو  اإىل نحو   ،2012 متوز/ يوليو 

 جتاوز �سعر �رشف اجلنيه االإ�سرتليني م�ستوى 11.53 جنيهاً، مقابل 9.44 جنيهات يف

.
متوز/ يوليو 682012

وذكر تقرير يف �سحيفة االأهرام، اأن قيمة العملة املحلية )اجلنيه امل�رشي( انخف�ست 

لي�سجل  االأخرى  االأجنبية  والعمالت  الدوالر  اأمام  قيمتها  من   %18 من  اأكرث  وخ�رشت 

ال�سوق  يف  جنيهات  و7.05  ال�سوداء(  ال�سوق  )يف   2013/6/30 يف  جنيهات   7.7 الدوالر 

الر�سمي، بعد اأن كان يف 2012/6/30 يف حدود 5.95 جنيهات، وعادت اإىل م�رش ال�سوق 

.
69

ال�سوداء للعملة بعد اأن اختفت من م�رش يف اأواخر ت�سعينيات القرن الع�رشين

الفتاح  وعبد  من�سور  عديل  عهدي  يف  للجنيه  بالن�سبة  الدوالر  �سعر  �سعود  ا�ستمر 

ال�سي�سي، فبعد اأن �سجل �سعر �رشف الدوالر 7 جنيهات عند نهاية عهد مر�سي وبداية 

عهد من�سور، ارتفع �سعر الدوالر اإىل 7.13 جنيهات يف نهاية عهد من�سور وبداية عهد 

15 �سهراً على حكم  2015/9/27، بعد مرور نحو  7.8 جنيهات يف  اإىل  ال�سي�سي، لي�سل 

غري  امل�رشية،  البنوك  يف  جنيهات   8.8 نحو   2016/4/26 يف  �سعره  ليبلغ   ،
70

ال�سي�سي

االإمارات  اأن  بالذكر  واجلدير   .
71

10.7 جنيهات نحو  بلغ  ال�سوداء  ال�سوق  يف  �سعره  اأن 

لـم�رش،  دعماً  دوالر  مليارات  اأربعة  بتخ�سي�ص   ،2016/4/22 يف  قامت  املتحدة  العربية 

�سورة  يف  االآخر  والن�سف  النقدي  االحتياطي  لدعم  املركزي  البنك  يف  وديعة  ن�سفها 

التوقف من  اأن هذا  ؛ ما �ساعد يف وقف وترية انخفا�ص �سعر اجلنيه، غري 
72

ا�ستثمارات

http://bit.ly/1UCVaSf :اقت�ساد م�رش يف عهد مر�سي، اجلزيرة.نت، 2013/6/27، انظر  
68

تقييم الو�سع االقت�سادي يف عهد مر�سي، الأهرام، 2013/7/12، انظر:   
69

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/220498.aspx

http://www.oanda.com/currency/historical-rates :انظر  
70

www.misr5.com :موقع م�رش فايف، 2016/4/26، انظر  
71

http://bit.ly/1U8Q5Wa :االإمارات: اأربعة مليارات دوالر لدعم م�رش، اجلزيرة.نت، 2016/4/22، انظر  
72



188

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

غري املرجح اأي ي�ستمر يف ظّل ا�ستمرار االأزمة االقت�سادية، وارتفاع وترية االإقبال على 

�رشاء الدوالر يف ال�سوق ال�سوداء، هذه ال�سوق املوازية التي اأ�سبحت املتحكم الرئي�سي 

يف �سعر اجلنيه امل�رشي جراء �سيا�سة العر�ص والطلب؛ بهدف زيادة االأرباح، يف ظّل عدم 

امتالك احلكومة امل�رشية ا�سرتاتيجية اقت�سادية فعالة ملواجهة هذه االأزمة.

5. احتياطي النقد الأجنبي: 

اختلفت امل�ساعدات املقدمة مل�رش من حيث م�سدرها وقيمتها و�سكلها، وذلك باختالف 

تعهدت  التي  امل�ساعدات  اإجمايل  بلغت  يناير،   25 ثورة  فبعد  م�رش،  يف  احلاكمة  ال�سلطة 

على �سوى  م�رش  منها  حت�سل  مل  دوالر،  مليارات   8.2 نحو  مل�رش  العربية  الدول   بها 

500 مليون دوالر مّت تخ�سي�سه لدعم املوازنة، واأ�سيف اإىل ح�ساب وزارة املالية امل�رشية 

.
يف البنك املركزي امل�رشي يف 732011/5/16

وبالرتكيز على امل�ساعدات اخلليجية مل�رش، جند اأنها انق�سمت اإىل ثالث فرتات زمنية؛ 

التيار  و�سعود  رئا�سية  انتخابات  اأول  عقب  والثانية:  يناير،   25 ثورة  عقب  االأوىل: 

اأثر كبري  امل�ساعدات  لتلك  30 يونيو وعزل مر�سي. وقد كان  االإ�سالمي، والثالثة: عقب 

على حجم االحتياطي النقدي امل�رشي.

فعقب ثورة يناير 2011 وعدت اململكة العربية ال�سعودية بتقدمي حزمة من امل�ساعدات 

بقيمة 3.75 مليارات دوالر، يف �سورة وديعة يف البنك املركزي امل�رشي، وِمنٍح مل�ساريع 

.
تنموية، ودعمٍ مبا�رش للموازنة امل�رشية، خالل 742011

كما قدمت ال�سعودية، خالل ال�سهور االأوىل من �سنة 2012، م�ساعدات عينية متثلت 

يف تاأمني األف طن مرتي من غاز البرتول امل�سال، واأعلنت يف اأيار/ مايو 2012 عن توفري 

بتقدمي  وعدت  فقد  املتحدة،  العربية  االإمارات  اأما  دوالر.  مليون   500 بقيمة  م�ساعدات 

.
75

ثالثة مليارات دوالر يف �سورة قرو�ص وودائع ومنح

على  ذلك  واأثر   2011 يناير  ثورة  منذ  امل�رشي  االقت�ساد  دعم  يف  اخلليجية  امل�ساعدات  دور  اخلويل،  اأ�سماء   
73

احتياطي النقد االأجنبي، موقع ميدل اإي�ست اأونالين، 2014/3/29، انظر:

http://middle-east-online.com/?id=173727
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النقدية مل�رش، فقد كانت  االحتياطات  البالغ على حجم  اأثرها  امل�ساعدات  لتلك  وكان 

مليون   100 بقيمة   2012 اأبريل  ني�سان/  يف  يناير   25 ثورة  بعد  واالأوىل  االأكب  الزيادة 

يف دوالر  مليار   15.1 مقابل  دوالر  مليار   15.2 اإىل  االحتياطي  وقتها  وارتفع   دوالر 

اآذار/ مار�ص من ال�سنة ذاتها. حيث فقدت م�رش نحو ن�سف احتياطاتها من النقد االأجنبي 

خالل عام الثورة، لينخف�ص من نحو 36 مليار دوالر يف كانون االأول/ دي�سمب 2010، 

نحو بلغ  ر�سيد  من   ،2011 دي�سمب  االأول/  كانون  خالل  دوالر  مليار   18.2  لنحو 

.
20.15 مليار دوالر، يف نهاية ت�رشين الثاين/ نوفمب 762011

احتياط  كان   ،2012 �سنة  انتخابات  بعد  ال�سلطة  مر�سي  حممد  الرئي�ص  تويل  وعقب 

النقد االأجنبي يف بداية عهده يقدر بنحو 15.5 مليار دوالر، وتقل�ص اإىل 13.6 مليار دوالر 

اأبريل  ني�سان/  مليار دوالر خالل   14.426 اإىل  ارتفع  ثم   ،2013 يناير  الثاين/  كانون  يف 

؛ اإال اأن هذه 
2013، ثم زاد مرة اأخرى ليبلغ 16.039 مليار دوالر يف اأيار/ مايو 772013

امل�رشي  املركزي  البنك  تلقى  حيث  والليبية،  القطرية  امل�ساعدات  نتيجة  جاءت  الزيارة 

2 مليار  ليبيا بقيمة  3 مليارات دوالر، ووديعة من  اأيار/ مايو وديعة من قطر بقيمة  يف 

.
78

دوالر

فعلية  خطوات  تتخذ  مل  ال�سعودية  اأن  نرى  مل�رش،  اخلليجية  امل�ساعدات  ومبتابعة 

عن  االإعالن  يتم  مل  للكويت،  وبالن�سبة   .2013/6/30 حتى  مل�رش  امل�ساعدات  لتوفري 

حجم  زيادة  يف  رغبة  عن  اأو   ،2013/6/30 حتى  امل�رشي  لالقت�ساد  حمددة  م�ساعدات 

.
79

اال�ستثمارات، والتي ال تتعدى —وفق بع�ص التقديرات— 2.7 مليار دوالر

ورمبا يرجع اأحد اأ�سباب التباطوؤ يف تقدمي االأموال التي تعهدوا بها، لكون م�رش تعي�ص 

على  احلكومات  ُتقدم  مل  وكذلك  املحلية،  ال�سيا�سية  التحوالت  ب�سبب  الت�ستت  من  حالة 

ب�سكل  �ستنفق  االأموال  باأن  املانحني  تقنع  اقت�سادية  ب�سيا�سات  للتعهد  اإجراءات  اتخاذ 

جيد، اإال اأن �رشعة و�سول امل�ساعدات اخلليجية مل�رش بعد االنقالب على مر�سي اأوحت 

بوجود خطة من هذه اجلهات الإجناح االنقالب.
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من  بحزمة  مدعمة  عملها  م�رش  يف  الببالوي  حازم  حكومة  بداأت   ،2013/7/3 وبعد 

ال�سعودية 12 مليار دوالر، مقدمة من كل من  التي تقدر بنحو   امل�ساعدات االقت�سادية 

)5 مليارات دوالر(، واالإمارات العربية املتحدة )4 مليارات دوالر(، والكويت )3 مليارات 

دوالر(. وجاءت 50% من قيمة تلك امل�ساعدات يف �سكل ِمنٍح نقدية ال ُتَرد، واأخرى عينية 

يف �سكل م�ستقات النفط والغاز. وت�سلمت منها م�رش بالفعل 7 مليارات دوالر. وقد كان 

.
80

لهذه امل�ساعدات اآثار اإيجابية، مل تدم طويالً، على االقت�ساد امل�رشي

بداية  يف  دوالر  مليار   2 اأودعت  ال�سعودية  فاإن  امل�رشية،  املالية  وزارة  لبيان  وطبقاً 

مل�رش،  قدمتها  عينية  ِمنح  اإىل  اإ�سافة  امل�رشي،  املركزي  البنك  لدى   2014 مار�ص  اآذار/ 

تقدر بـ 1.6 مليون دوالر. بينما و�سعت االإمارات العربية املتحدة 2 مليار دوالر بالبنك 

عينية  ِمنح  اإىل  اإ�سافة  دوالر،  مليار   1 بـ  تقدر  نقدية  منحاً  وقدمت  امل�رشي،  املركزي 

تقدر بنحو 1.2 مليار دوالر؛ ليبلغ اإجمايل ما تقدمت به مل�رش 4.2 مليار دوالر. وقدمت 

لدى  ودائع  دوالر  مليار   2 مبعدل  دوالر،  مليار   2.7 بنحو  مقدرة  مل�رش  منحة  الكويت 

عينية  عينية. فيما قدمت قطر منحاً  املركزي امل�رشي، و700 مليون دوالر منحاً  البنك 

.
81

مل�رش تقدر بنحو 200 مليون دوالر

ودائع  و�سعها  مّت  التي  امل�ساعدات  تلك  تعّد  امل�رشية،  املالية  وزارة  لت�رشيح  ووفقاً 

النقدية  املنح  ُتعد  بينما  ردها،  يتم  م�ساعدات  فوائد،  اأدنى  دون  املركزي  البنك  لدى 

. فيما يت�سمن اجلزء 
82

ُتَرد 4.7 مليار دوالر م�ساعدات ال  اإجمالها  يبلغ  التي  والعينية، 

�سقاً  والكويت،  االإمارات  من  كل  من  ترد  ال  التي  واملنح  امل�ساعدات  برنامج  من  االأكب 

يتم  بحيث  والغاز،  الوقود  من  ومتزايدة  جديدة  بدفعات  م�رش  بتزويد  خا�ساً  اأ�سا�سياً 

تكثيف تلك الكميات قبل منت�سف �سنة 2014، وذلك لتفادي حدوث اختناقات كبرية يف 

حمطات الوقود، ب�سبب مو�سم احل�ساد الزراعي للمحا�سيل ال�سيفية اإىل جانب احلد من 

.
83

م�سكلة انقطاعات الكهرباء املتتالية التي حتدث يف م�رش

وبالفعل اأ�سهمت امل�ساعدات البرتولية املقدمة من الدول اخلليجية خالل 2013 يف تلبية 

ن�سبة مهمة من االحتياجات امل�رشية، حيث ح�سلت احلكومة امل�رشية على م�ساعدات 
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برتولية خليجية خالل الن�سف الثاين من �سنة 2013، بنحو 4 مليارات دوالر. وقد بداأت 

البرتولية  بامل�ساعدات  م�رش  اإمداد  يف   ،2014 فباير  �سباط/  خالل  االإماراتية  احلكومة 

من  �سحنات  امل�ساعدات  تلك  وتت�سمن  قادمة،  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  متتد  اأن  على  اجلديدة، 

.
84

البنزين وال�سوالر واملازوت

اإىل  فامل�ساعدات اخلليجية، تعك�ص ارتفاع القدرة على �سداد ديون الدولة، باالإ�سافة 

جعلها  مبا  ال�سيا�سي،  الو�سع  حت�سن  بداية  ُتعد  الفرتة  تلك  اأن  اخلليجية،  الدول  روؤية 

امل�ساعدات  تلك  دعمت  وقد  االقت�سادية.  االأن�سطة  مل�ساندة  الدوالرات  مليارات  تدفع 

دون  حالت  اأنها  كما  اآمنة،  حدود  اإىل  به  وو�سلت  مل�رش،  االأجنبي  النقد  احتياطي 

عجز على  ال�سيطرة  يعني  ما  وهو  كبري،  ب�سكل  الدوالر  مقابل  املحلية  العملة   هبوط 

املوازنة العامة للدولة؛ كون م�رش ت�ستورد اأكرث من ن�سف احتياجاتها ال�سلعية. وبالفعل 

 ،
زاد االحتياطي النقدي االأجنبي من 14.9 مليار دوالر يف �سهر حزيران/ يونيو 852013

اأي يف نهاية عهد مر�سي، اإىل 17.1 مليار دوالر نهاية كانون الثاين/ يناير 2014، بعد �سّخ 

حزمة امل�ساعدات اخلليجية، مما مّكن م�رش من �رشاء م�ستلزماتها من ال�سلع الغذائية.

من  امل�رشية  احلكومة  تلقتها  التي  امل�ساعدات  حجم  امل�رشية  املالية  وزارة  وقدرت 

و�سهدت  دوالر.  مليار   16.7 بنحو   ،2014/2013 املالية  ال�سنة  خالل  العربية  الدول 

م�رش تدفقات مالية �سخمة من الدول اخلليجية، ال�سعودية واالإمارات والكويت، عقب 

لدعم  �سفرية  بفائدة  ودائع  �سورة  يف  واحدة  مرة  دوالر  مليار   12 بقيمة   ،2013/7/3

املايل  البيان  خالل  امل�رشية  املالية  وزارة  واأكدت  مل�رش،  االأجنبي  النقدي  االحتياطي 

دول  من  خارجية  م�ساعدات  على  م�رش  ح�سول   ،2015/2014 املالية  ال�سنة  ملوازنة 

خالل دوالر  مليار   16.7 نحو  بلغت  برتولية  ومواد  وودائع  منح  �سورة  يف   اخلليج 

وغري املبا�رشة  االأجنبية  اال�ستثمارات  اإىل  باالإ�سافة   ،2014/2013 املالية   ال�سنة 

.
86

املبا�رشة

اأ�سهمت ب�سكل مبا�رش  املبالغ  اأن هذه  الدكتور عماد كمال،  واأكد اخلبري االقت�سادي 

تراجع  الذي  االأجنبي  النقد  احتياطي  وخ�سو�ساً  االقت�سادية  االأزمات  كل  ت�سكني  يف 
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ب�سكل كبري من 36 مليار دوالر قبل انتهاء نظام مبارك يف بداية 2011 اإىل ما يقرب من 

13 مليار دوالر يف بداية �سنة 2013. اإال اأنه نبه اإىل اأن ا�ستمرار الدعم العربي ال يكن اأن 

ي�ستمر يف �سورة مبالغ ومنح مالية تتلقاها احلكومة امل�رشية، ولكن يجب اأن تتجه املنح 

ا�ستمرار  من  بكثري  اأف�سل  وهو  م�رش،  يف  مبا�رش  ب�سكل  اال�ستثمار  اإىل  العربي  والدعم 

.
87

املنح واالعتماد على القرو�ص التي تتحملها االأجيال املقبلة

توا�سلت  ثم  من�سور،  لعديل  املوؤقتة  الرئا�سة  خالل  اخلليجية  امل�ساعدات  ا�ستمرت 

2013 وحتى اأغ�سط�ص  اآب/  امل�رشية منذ  ال�سلطات  اأن  اإال  ال�سي�سي،  الفتاح   يف عهد عبد 

ني�سان/ اأبريل 2014، مل تك�سف عن تلقِّي م�ساعدات خليجية اأو خارجية جديدة با�ستثناء 

الو�سع  وا�ستمر   ،2013/7/3 االنقالب يف  التي ح�سلت عليها عقب  مليار دوالر؛   12 الـ 

ح عبد الفتاح ال�سي�سي لالنتخابات  . وُقبيل تر�سُّ
88

حتى قبل موعد االنتخابات الرئا�سية

الرئا�سية، وحتديداً يف 2014/5/7، فاجاأ امل�رشيني باإعالنه اأن م�ساعدات الدول اخلليجية 

امل�ساعدات  اإن  تليفزيونية،  مقابلة  يف  وقال   ،
89

دوالر مليار   20 من  اأكرث  تبلغ  لبالده 

من اأكرث  فقط...  اأموال  عن  اأتكلم  دوالر...  مليار   20 وال   15 وال   12“ لي�ست   اخلليجية 

20 مليار دوالر الباقة كلها، واإن ما ُقدِّم مل�رش من امل�ساعدات كثري، وما �سيَُقدَّم مل�رش مهم 

.
وقد يكون كثرياً، اأنا واثق”90

وبعد فوز ال�سي�سي باالنتخابات الرئا�سية، توا�سل دعم الدول اخلليجية لالقت�ساد 

عقد  الذي  امل�ستقبل”،  م�رش   - امل�رشي  االقت�ساد  وتنمية  “دعم  موؤمتر  ففي  امل�رشي، 

الرئي�ص  افتتحه  والذي   ،2015/3/15–13 يف  ال�سيخ  �رشم  يف  فيل”  “جويل  منتجع  يف 

نحو  من  اأعمال  رجال  من  ولفيف  و�سا�سة  وروؤ�ساء  واأمراء  ملوك  بح�سور  ال�سي�سي 

؛ قال رئي�ص احلكومة امل�رشية اإبراهيم 
91

مئة دولة، اإ�سافة اإىل 25 منظمة اإقليمية ودولية

مبا�رش  با�ستثمار  توقيعها  مّت  التي  االتفاقيات  اإن  للموؤمتر،  اخلتامية  الكلمة  يف  حملب، 
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اأن ثمة م�ساريع  اإىل  36.2 مليار دوالر، م�سرياً  املوؤمتر االقت�سادي بلغت قيمتها  خالل 

18.6 مليار دوالر، واأن حجم القرو�ص  ممولة �سيتم ت�سديدها على �سنوات عّدة بقيمة 

من ال�سناديق الدولية بلغ 5.2 مليارات دوالر لي�سبح االإجمايل 60 مليار دوالر، ي�ساف 

.
92

اإليها 12.5 مليار دوالر من دول اخلليج

والعاملية  املحلية  االإعالم  و�سائل  عدته  مما  كبرياً  ق�سماً  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  جتدر 

النهائية الر�سمية  اأن احل�سيلة  اإعالن نوايا، يف حني  اأو  اتفاقيات، كانت اتفاقيات مبدئية 

اإىل  اإ�سافة  دوالر،  مليار   60 كانت  م�رش  عليها  ح�سلت  التي  والقرو�ص  لال�ستثمارات 

.
93

تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دوالر

وعالوة على ذلك، فاإن اإجمايل امل�ساعدات االقت�سادية واتفاقيات اال�ستثمار املبا�رشة 

130 مليار دوالر، بح�سب ر�سد اأويل  والتفاهمات والتعهدات اال�ستثمارية قد ي�سل اإىل 

. وبح�سب ما قال وزير اال�ستثمار امل�رشي اأ�رشف �سلمان 
94

لنتائج املوؤمتر االقت�سادي

اإىل قيمتها  و�سلت  فيها  البدء  املتوقع  واالأخرى  املوقعة،  االتفاقيات  فاإن  املوؤمتر،   خالل 

نهائية  ُتعدُّ عقوداً  التي  الفعلي  اال�ستثمار  اتفاقيات  130 مليار دوالر، وهي تتوزع بني 

وت�سغيل  وتركيب  متويل  اتفاقيات  دوالر  مليار  و18  دوالر،  مليار   15 جملتها  بلغت 

ملنح  اتفاقيات  دوالر  مليارات  و5.2  مبلكيتها،  الدولة  حتتفظ  طاقة  حمطات  ومتويل 

وقعتها  تفاهم  مذكرات  دوالر  مليار  و92  الدويل،  التعاون  وزارة  وقعتها  وقرو�ص 

.
95

احلكومة مع امل�ستثمرين

وتوزع الدعم اخلليجي الذي اأعلن عنه يف اليوم االأول للموؤمتر االقت�سادي على النحو 

:
96

التايل

الكويت: 4 مليارات دوالر )ا�ستثمارات(.  •

ال�سعودية: 4 مليارات دوالر )مليار دوالر واحد وديعة و3 مليارات ا�ستثمارات(.  •

http://assafir.com/Article/5/407834/AuthorArticle :سحيفة ال�شفري، بريوت، 2015/3/16، انظر�  
92

القد�س العربي، 2015/3/15.  
93

ال�شفري، 2015/3/16.  
94

املرجع نف�شه.  
95

املرجع نف�شه.  
96
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االإمارات: 4 مليارات دوالر )2 مليار دوالر وديعة و2 مليار ا�ستثمارات(.  •

ُعمان: 500 مليون دوالر )250 مليون دوالر وديعة و250 مليون ا�ستثمارات(.  •

ولكن قيا�ص مدى جناح هذا املوؤمتر االقت�سادي من عدمه �سيتحدد مع اإجناز امل�ساريع 

واال�ستثمارات املرتقب �سخها الحقاً. 

اأعلى  النقد االأجنبي، لي�سجل  الزيادة يف احتياط  اإىل  اأدت  امل�ساعدات  هذه احلزمة من 

مليار   20.52 االأجنبي  النقد  احتياط  بلغ  حيث   ،2011 يناير   25 ثورة  بعد  له  م�ستوى 

دوالر  مليار   16.89 بني  االحتياط  هذا  تراوح  اأن  بعد   ،2015 اأبريل  ني�سان/  يف  دوالر 

. غري 
و15.31 مليار دوالر يف الفرتة بني اأيلول/ �سبتمب 2014 و�سباط/ فباير 972015

اأن هذا االحتياط تراجع يف االأ�سهر التي اأعقبت املوؤمتر االقت�سادي، حيث �سجل االحتياط 

19.58 مليار دوالر يف ني�سان/ اأبريل 2015، و20.07 مليار دوالر يف اأيار/ مايو 2015، 

يوليو  متوز/  يف  دوالر  مليار  و18.09   ،2015 يونيو  حزيران/  يف  دوالر  مليار  و18.53 

.
982015

ر�شم رقم )2(: احتياطات النقد الأجنبي من بداية اأيلول/ �شبتمرب 2014 

اإىل نهاية اآب/ اأغ�شط�س 2015 )باملليون دولر(99

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/foreign-exchange-reserves  
97

Ibid.  
98

Ibid.  
99
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6. الت�شخم:

قيمة  يف  انخفا�ص  هو  اأو  امل�ستهلكني،  اأ�سعار  يف  التغري  ن�سبة  باأنه  الت�سخم  يعرف 

، وعندما يواجه االقت�ساد حالة تراجع يف معدالت الت�سخم، فاإن عبء الديون 
100

العملة

العامة واخلا�سة يرتفع، وحتتاج احلكومات اإىل خف�ص القيمة احلقيقية للدين لتخفي�ص 

عبء الدين عن كاهل املدينني من خالل رفع معدالت الت�سخم لتن�سيط م�ستويات االإنفاق 

مرة اأخرى، ومن ثم النمو؛ ولذلك تقوم احلكومات ب�سخ كميات هائلة من النقود لرفع 

معدل الت�سخم، م�ستهدفة رفع امل�ستوى العام لالأ�سعار اإىل م�ستويات قريبة من الت�سخم 

.
املنخف�ص، غالباً 101%2

اتبعت احلكومة امل�رشية بعد انقالب 3 يوليو هذه ال�سيا�سة االقت�سادية ب�سكل غري 

مدرو�ص؛ ما اأدى اإىل زيادة معدالت الت�سخم، خ�سو�ساً اأن طباعة النقود �سهدت ت�ساعداً 

ال يتنا�سب مع اأداء معدالت النمو االقت�سادي، اأو تدفقات النقد االأجنبي مل�رش، اأو زيادة 

امل�رشي  املركزي  للبنك  االقت�سادية  الن�رشة  بيانات  فوفق  لها.  الذهبي  الر�سيد  يف 

لنحو  2014 يوليو  متوز/  يف  فقط  املطبوع  النقد  حجم  قفز   ،2014 �سبتمب  اأيلول/   عن 

، بينما كان املتو�سط ال�سهري لطباعة النقود 
102

15.2 مليار جنيه )نحو 2.13 مليار دوالر(

5 مليارات جنيه )نحو  2014 نحو  خالل الفرتة كانون الثاين/ يناير - حزيران/ يونيو 

، مع اال�ستمرار بطرح �سندات مالية لال�ستدانة من القطاع املحلي، 
103

718 مليون دوالر(

مما اأدى اإىل ارتفاع الدين العام املحلي، وقد اأدت هذه ال�سيا�سة، اإ�سافة اإىل البدء يف رفع 

اأيار/  الفرتة  الت�سخم خالل  اإىل و�سول معدل  البرتولية والكهرباء،  الدعم عن املنتجات 

مايو - متوز/ يوليو يف ال�سنة املالية 2014/2013 اإىل نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% يف 

اأ�رشف بدر الدين، مرجع �سابق.   
100

العربية.نت،  االأزمات؟،  اأوقات  يف  الت�سخم  معدل  رفع  احلكومات  حتاول  ملاذا  ال�سقا،  اإبراهيم  حممد   
101

http://bit.ly/1Ybpd94 :2013/6/14، انظر

�سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2014/7/1 ي�ساوي 7.132.  
102

عبد احلافظ ال�ساوي، تداعيات متادي م�رش يف طباعة النقود، اجلزيرة.نت، 2014/10/22، انظر:  
103

http://bit.ly/1PfDV6t

 2014/6/1-2014/1/1 مالحظة: معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 

ي�ساوي 6.9625.
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2013/2012، وكانت ال�سلع الغذائية اأكرث ال�سلع ارتفاعاً  الفرتة نف�سها من ال�سنة املالية 

يف اأ�سعارها، مما زاد من معاناة املواطنني واأدخل �رشائح جديدة من امل�رشيني اإىل دائرة 

.
104

الفقر

الت�سخم مرتفعاً ب�سكل عام، وقد  ال�سي�سي بقي معدل  العام االأول من والية  خالل 

 %9.1 له  ن�سبة  اأدنى  بلغت  فيما   ،2015 مايو  اأيار/  خالل   %13.1 له  ن�سبة  اأعلى  بلغت 

خالل ت�رشين الثاين/ نوفمب 2015، اأما يف ال�سهرين االأولني من بداية العام الثاين لوالية 

الت�سخم  معدل  انخف�ص  فقد   ،2015 اأغ�سط�ص  واآب/  يوليو  متوز/  خالل  اأي  ال�سي�سي، 

.
105

لي�سجل 8.38% و7.9% على التوايل

ر�شم رقم )3(: معدل الت�شخم يف م�رش خالل الفرتة 

106
اأيلول/ �شبتمرب 2014 - اآب/ اأغ�شط�س  2015 )%(

االأوىل(، )احللقة  واالإخوان  والع�سكري  مبارك  حكم  بني  باالأرقام  م�رش   ... حتليل  مكاوي،  حممود   
104 

http://bit.ly/1sx515D :موقع مبا�رش، 2013/12/4، انظر

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/inflation-cpi  
105

Ibid.  
106
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ر�شم رقم )4(: معدل الت�شخم يف م�رش خالل الفرتة 

كانون الثاين/ يناير 2010 - اآب/ اأغ�شط�س 1072015

7. الدَّين العام: 

ُيعرف الدين العام بــ“ما تقرت�سه اجلهات العامة يف الدولة من الغري لتمويل اأعمالها 

نظراً لعجز مواردها الذاتية عن الوفاء مبا تتطلبه هذه االأعمال من نفقات، وهو ظاهرة 

عاملية مقبولة، ولكن وفق �سوابط وحدود، مثل ن�سبته من الناجت املحلي حيث يثل معدل 

.
االأمان عدم جتاوز ن�سبة الدين العام لن�سبة 60% من قيمة اإجمايل الناجت املحلي”108

امل�رشية  للحكومات  بالن�سبة  الرئي�سية  املع�سالت  اإحدى  العام  الدين  م�ساألة  �سكلت 

مر�سي،  الرئي�ص  �سّد  التحري�سية  االإعالمية  احلمالت  �ُسنّت  وقد  يناير،   25 ثورة  بعد 

ذرائع  كاإحدى  الدولة  مديونية  وزيادة  البالد  يف  االقت�سادي  الو�سع  تردي  وا�ستُخدم 

احلكم  يف  مر�سي  ق�ساها  التي  الفرتة  اأن  من  الرغم  على  مر�سي،  على  االنقالب  تنفيذ 

اأن ينت�سل الو�سع  اأي رئي�ص للبالد  اأن ي�ستطيع  مل تتعد عاماً واحداً، ومن غري املنطقي 

اأن هذا الرتدي كان نتيجة  االقت�سادي املرتدي خالل هذه الفرتة من احلكم؛ خ�سو�ساً 

تراكم ع�رشات ال�سنوات من الف�ساد االإداري وغياب التخطيط االقت�سادي الذي يرتكز 

على اقت�ساد االإنتاج ال اقت�ساد اال�ستهالك واالقت�ساد الريعي، اأ�سف اإىل ذلك اأن اأجهزة 

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/inflation-cpi/forecast  
107

حممود مكاوي، مرجع �سابق.  
108
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مع  وال  الرئي�ص  مع  ال  تتعاون  تكن  مل  الق�سائية،  وحتى  واالقت�سادية  االإدارية  الدولة 

حكومته التنفيذية.

املديونية  زادت  فقد  العك�ص،  على  بل  مر�سي،  على  االنقالب  بعد  الو�سع  يتغري  مل 

—بعد  البملانية  املحا�سبة  غياب  ظّل  يف  خطرية،  مراحل  وبلغت  واخلارجية،  املحلية 

الق�سائية  ال�سلطات  واإحجام  البملانية—  االأغلبية  على  االنقالب  موؤيدي  ح�سول 

ذريعة  حتت  االنقالب؛  دعمت  التي  والقوى  االأحزاب  وتواطوؤ  املحا�سبة،  عن  والرقابية 

ويف  احلكم.  اإىل  “االإ�سالميني”  عودة  اأمام  الطريق  وقطع  النظام،  ا�ستقرار  على  احلفاظ 

تزايد  خالل  من  االأكب،  الثمن  والقادمة  احلا�رشة  امل�رشية  االأجيال  �ستدفع  املح�سلة 

املديونية العامة، ما يجعها حتت رحمة ال�رشائب املتزايدة، وارتفاع االأ�سعار، وانت�سار 

البطالة، والفقر املقزع.

املحلي  ب�سقَّيه  العام  الدين  اأن  فنجد  م�رش،  يف  العام  الدين  ارتفاع  تطور  تتبعنا  واإذا 

يف  خطرية  م�ستويات  بلغ  حتى  مبارك  الرئي�ص  خلع  بعد  باالرتفاع  ا�ستمر  واخلارجي 

عهد ال�سي�سي حتى تاريخ كتابة هذه ال�سطور، لكن هذا ال يعني اأن الثورة التي اأطاحت 

مببارك اأ�رشت بالبالد اقت�سادياً بدل اأن تنقذها، بل ي�سح القول هنا، اإن من اأ�رش بالبالد 

هو من انقلب على الثورة قبل اأن حتقق مبتغاها، وانقلب على اأول رئي�ص مدين منتخب، 

والتطور  لال�ستقرار  االأمان  �سمام  ت�سكل  التي  والد�ستورية  الت�رشيعية  االآليات  وعطل 

االقت�سادي؛ من خالل ما ت�سن وت�رّشع من و�سائل رقابية واآليات ت�رشيعية اقت�سادية 

وغري اقت�سادية. 

حكم  نهاية  عند  املحلي  الدين  فاإن  امل�رشي،  املركزي  البنك  وبيانات  تقارير  ووفق 

40 مليار دوالر. الدين اخلارجي نحو  150.27 مليار دوالر، فيما بلغ  مبارك بلغ نحو 

ثورة عقب  الع�سكري  املجل�ص  حكم  فرتة  نهاية  يف  املحلي  ب�سقه  الدين  هذا   ارتفع 

 25 يناير، والتي ا�ستمرت ملدة عام ون�سف العام تقريباً، حيث و�سل الدين املحلي نحو

عند  دوالر  مليار   34.4 نحو  اإىل  تراجع  فقد  اخلارجي  الدين  اأما  دوالر،  مليار   193.51

238.06 مليار  ليبلغ نحو  الدين املحلي  ارتفاع  اأما يف عهد مر�سي فتوا�سل   .
109

نهايتها

الدين  مليار دوالر. ووا�سل   43.23 اإىل نحو  لي�سل  الدين اخلارجي  ارتفع  دوالر، كما 

العام ب�سقَّيه املحلي واخلارجي ارتفاعه يف عهد الرئي�ص املوؤقت عديل من�سور، حيث بلغ 

نحو اخلارجي  الدين  بلغ  فيما  دوالر،  مليار   261.7 نحو  حكمه،  نهاية  يف  املحلي   الدين 

املرجع نف�سه.  
109
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. ا�ستمر م�سل�سل ارتفاع الدين العام يف عهد ال�سي�سي، الذي قاد انقالباً 
110

46 مليار دوالر

املحلي  الدين  وبلغ  وال�سيا�سي،  االقت�سادي  الو�سع  تردي  مبرات  حتت  مر�سي  �سّد 

نحو 301.5 مليار دوالر يف نهاية كانون االأول/ دي�سمب 2015، اأما الدين اخلارجي فبلغ 

.
111

نحو 47.8 مليار دوالر يف الفرتة نف�سها

مع  تعاملها  يف  االأمام  اإىل  القفز  �سيا�سة  االنقالب  بعد  امل�رشية  احلكومات  اتبعت 

خدمة  من  عليها  ي�ستحق  وما  الديون  فراكمت  املديونية؛  ومعاجلة  االقت�سادي  الو�سع 

طباعة  خالل  ومن  خزينة،  �سندات  وطرح  اقرتا�ص  خالل  من  وزادتها  بل  الديون،  تلك 

كميات كبرية من اجلنيهات امل�رشية مع خف�ص قيمتها من حني اإىل اآخر؛ ما فاقم الو�سع 

ا�ستمرت يف  اإذا  اأن تخرج منه  امل�ستبعد  البالد يف دوامة خطرية من  االقت�سادي واأدخل 

�سيا�ستها هذه. ففي مطلع ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2015، اأعلنت وزارة املال امل�رشية عن 

36 مليار دوالر اأمريكي( يف الربع  281.5 مليار جنيه )نحو  طرح �سندات خزينة بقيمة 

الثاين من ال�سنة املالية 2016/2015، واأعلنت يف جدولها الزمني ل�سندات اخلزينة، “طرح 

�سندات خزينة الآجال 91، و182، و273، و364 يوماً”. كما اأعلنت طرحها يف الفرتة ذاتها، 

�سندات خزينة بقيمة 82.4 مليار جنيه )نحو 10.5 مليار دوالر اأمريكي(، ترتاوح اآجال 

.
دفعها بني اأيلول/ �سبتمب 2018 وكانون االأول/ دي�سمب 1122025

ويف هذا اخل�سو�ص، اأكدت ين احلماقي، اأ�ستاذة االقت�ساد بجامعة عني �سم�ص، اأن 

عند  ترتاوح  والتي  العاملية  القيا�سية  املعدالت  وجتاوزه  ال�سكل  بهذا  العام  الدين  زيادة 

لتلك   )%9.5 بـ  )املقدر  املوازنة  عجز  جتاوز  وكذلك  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %60

املعدالت املتعارف عليها دولياً وهي 3%، يعني اأن احلكومة لن تكون قادرة على الوفاء 

 .
113

الفقراء على  ال�سغوط  من  املزيد  وبالتايل  التنمية؛  خطط  يخ�ص  فيما  بالتزاماتها 

اأجل �سّد العجز،  اإىل االقرتا�ص الداخلي من  اإن اخلطر االأكب هو جلوء احلكومة  وتقول 

ولي�ص اال�ستثمار والتنمية، وهو ما ي�سمى “تدوير القرو�ص”.

اأ�رشف بدر الدين، مرجع �سابق.  
110

http://www.dostor.org/1002721 :سحيفة الد�شتور، القاهرة، 2016/3/15، انظر�  
111

http://bit.ly/25O9vTZ :م�رش تطرح �سندات خزينة، احلياة، 2015/10/4، انظر  
112

مالحظة: �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2015/10/4 ي�ساوي 7.8139.

التقرير،  �شحيفة  االإجمايل،  الناجت  من   %90 تعادل  الديون  اليونان..  �سبح  تواجه  م�رش  القا�سي،  عادل   
113

http://bit.ly/29QurUs :2015/7/10، انظر
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اإن  االإدارية،  للعلوم  العربية  باالأكاديية  االقت�ساد  اأ�ستاذ  عبده،  ر�ساد  يقول  اأي�ساً، 

يف  ال�سبب  هو  العامة  املوازنة  يف  العجز  ل�سد  البنوك  من  االقرتا�ص  اإىل  احلكومة  جلوء 

فاإن  وبالتايل  تقرت�سه؛  ما  ت�سدد  ال  احلكومة  اأن  خ�سو�ساً  املحلي،  العام  الدين  ارتفاع 

اإجمايل الدين العام املحلي ارتفع من عام الآخر حتى و�سل اإىل م�ستوى قيا�سي زاد فيه 

العامة  املوازنة  اأن  اإىل  واأ�سار  اأمريكي(.  262.9 مليار دوالر  األفي مليار جنيه )نحو  عن 

34.2 مليار  260 مليار جنيه )نحو  قيمته  2015/2014 كانت تعاين عجزاً  املالية  لل�سنة 

دوالر اأمريكي( اقرت�ستهم احلكومة ومل يتّم ت�سديدهم، واملوازنة اجلديدة لل�سنة املالية 

اأمريكي(،  دوالر  مليار   32.99 )نحو  جنيه  مليار   251 قدره  عجزاً  تعاين   2016/2015

.
114

�ستقرت�سهم احلكومة؛ وبالتايل فاإن الدين املحلي �سيزيد بهذه القيمة

وو�سف عبده جلوء احلكومة اإىل االقرتا�ص بال�سكل احلايل باأنه اأمر “غري حممود”؛ 

تلجاأ  احلكومة  كانت  اإذا  قائاًل:  العامة،  املوازنة  يف  العجز  �سّد  ملجرد  فقط  تقرت�ص  الأنها 

وحت�سيل  ال�سادرات  زيادة  وبالتايل  واالإنتاج  الت�سغيل  فر�ص  لزيادة  االقرتا�ص  اإىل 

النهار  يف  “مذلة  �سيكون  هنا  الدين  فاإن  ذلك  غري  اأما  حممود،  اأمر  هذا  فاإن  ال�رشائب؛ 

.
ومهانة بالليل”115

ر�شم رقم )5(: الناجت املحلي الإجمايل من 2006 اإىل نهاية اأيلول/ �شبتمرب 2015 

)باملليار دولر(116

املرجع نف�شه.  
114

مالحظة: �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2015/7/1 ي�ساوي 7.60833.

املرجع نف�شه.  
115

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/gdp  
116
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8. البطالة:

انخف�ص معدل البطالة يف م�رش اإىل 12.7% من اإجمايل قوة العمل، خالل الربع الثاين 

من �سنة 2015، مقابل 12.8% خالل الربع االأول من ال�سنة نف�سها. وكان معدل البطالة 

الثالث  الربع  13.1% خالل  2014، مقابل  الربع االأخري من �سنة  12.9% خالل  قد بلغ 

االأول  الربع  2014، و13.4% خالل  الثاين من �سنة  الربع  2014، و13.3%، خالل  من 

من ال�سنة نف�سها. فيما بلغ معدل البطالة 13.4% يف الربع االأخري من �سنة 2013، مقابل 

وكان  الثاين،  الربع  خالل   %13.3 مقابل   ،2013 �سنة  من  الثالث  الربع  خالل   %13.4

معدل البطالة قد ارتفع خالل الربع االأول من �سنة 2013 اإىل 13.2%، بعد اأن كانت ن�سبة 

2012، و12.5% خالل الربع الثالث من  13% خالل الربع االأخري من  البطالة قد بلغت 

 .
�سنة 1172012

ر�شم رقم )6(: معدل البطالة يف م�رش خالل الفرتة 2012–2015 )%(118

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate  
117

Ibid.  
118
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9. الفقر:

اأكدت نهلة زيتون م�سوؤولة البنامج االإمنائي لالأمم املتحدة، يف اأيار/ مايو 2015، اأن 

من   %26.3 بلغت  قد  الفقر  ن�سبة  وكانت   .
119

الفقر خّط  حتت  يعي�سون  م�رش  يف   %40

. وك�سف تقرير اجلهاز املركزي للتعبئة 
اإجمايل ال�سكان يف ال�سنة املالية 1202014/2013

اإىل  م�رش  يف  الفقراء  ن�سبة  ارتفعت   2013/2012 املالية  ال�سنة  يف  اأنه  واالإح�ساء  العامة 

 %4.4 اإىل  اإجمايل عدد ال�سكان، بينما انخف�ست ن�سبة من هم يف فقر مدقع  26.3% من 

املالية  ال�سنة  يف  ال�سكان  اإجمايل  من   %6.1 بنحو  مقارنة   2013/2012 املالية  ال�سنة  يف 

2009/2008. وو�سلت ن�سبة الفقراء خالل ال�سنة املالية 2011/2010 اإىل 25.5%، بينما 

.
بلغت 21.6% من اإجمايل ال�سكان يف ال�سنة املالية 1212009/2008

10. قطاع ال�شياحة:

مداخيل  توؤمن  التي  املهمة  امل�سادر  من  ُيعّد  والذي  م�رش،  يف  ال�سياحة  قطاع  تاأثر 

ثورة بعد  البالد  اأ�سابت  التي  واالأمنية  ال�سيا�سية  باال�سطرابات  الدولة،  خلزينة   ثابتة 

25 يناير، ودخول م�رش يف نفق مظلم جراء االنقالب على مر�سي يف 2013/7/3، وما اأعقبه 

من اأحداث وا�سطرابات اأمنية و�سيا�سية ما زالت م�ستمرة حتى كتابة هذه ال�سطور، مع 

االأخذ باالعتبار اأن هذا القطاع كان قد بداأ ي�ستعيد عافيته خالل فرتة حكم مر�سي.

وكانت مداخيل قطاع ال�سياحة متثل نحو 11.3% من الناجت املحلي االإجمايل وبن�سبة 

، حيث زار م�رش 
122

14.4% من اإيرادات م�رش من العمالت االأجنبية قبل ثورة 25 يناير

نحو 14.7 مليون �سائح �سنة 2010 حمققاً حينها عائدات للبالد بنحو 12.5 مليار دوالر، 

مليارات   8.8 بلغت  بعائدات  �سائح  ماليني   9.8 اإىل   2011 �سنة  انخف�ص  العدد  هذا  لكن 

م�سوؤول باالأمم املتحدة: 40% يف م�رش يعي�سون حتت خط الفقر، اليوم ال�شابع، 2015/5/3، انظر:  
119

http://bit.ly/1XHh7Xn

“القومي للبحوث االجتماعية”: 26.3% من �سكان م�رش فقراء، اليوم ال�شابع، 2015/2/25، انظر:  
120

http://bit.ly/1U2PQxu

http://www.almasryalyoum.com/news/details/545130 :امل�رشي اليوم، 2014/10/16، انظر  
121

http://bit.ly/1L2C9bm :م�رش تطمح اإىل 8 باليني دوالر اإيرادات �سياحية، احلياة، 2015/9/29، انظر  
122
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. وقال وزير ال�سناعة 
، ثم انخف�ص جمدداً اإىل 9.5 ماليني �سائح يف 1242013

123
دوالر فقط

والتجارة اخلارجية حامت �سالح، اإن اإيرادات م�رش من ال�سياحة بلغت 14 مليار دوالر 

.
خالل ال�سنة املالية 1252013/2012

عدم  حالة  ا�ستمرار  ظّل  يف  واالنتعا�ص؛  التعايف  على  مقبل  القطاع  هذا  اأن  يبدو  ال 

اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني واالقت�سادي، خ�سو�ساً مع اإ�رشار ال�سلطات احلاكمة يف 

م�رش على اتباع �سيا�سة االإق�ساء جتاه القوى ال�سيا�سية املعار�سة، وا�ستخدام الو�سائل 

�سيا�سية  �رشاكة  اآلية  على  البحث  دون  يوليو،   3 انقالب  م�ساعفات  مواجهة  يف  االأمنية 

توؤدي اإىل اإعادة العملية ال�سيا�سية اإىل م�سارها ال�سحيح.

وقد علّل وزير ال�سياحة امل�رشي يف عهد ال�سي�سي، ه�سام زعزوع، عدم و�سول قطاع 

ال�سياحة اإىل احلالة التي كان عليها قبل ثورة 25 يناير، ب�سبب االأو�ساع االأمنية وا�ستمرار 

اإىل عامني  خالل  ال�سياحة  تعايف  يف  اأمله  عن  زعزوع  واأعرب  البالد.  يف  العنف   اأعمال 

ال�سيّاح  اأعداد  يف  و%20   15 بني  �سنوي  منو  حتقيق  يف  النجاح  حال  يف  اأعوام  ثالثة 

البالد.  يف  مقلقة”  “اأحداث  اأّي  حدوث  عدم  بحال  التعايف  هذا  ربط  اأنه  اإال  واالإيرادات، 

نهاية وحتى   2015 �سنة  مطلع  منذ  م�رش  اإىل  الوافدين  ال�سيّاح  عدد  اأن   واأ�ساف 

قبل  �سائح  مليون   6.3 مقابل  �سائح  مليون   6.6 “بلغ  نف�سها  ال�سنة  من  اأغ�سط�ص  اآب/ 

مليار   4.509 بـ  مقارنة  دوالر  مليار   4.592 االإيرادات  وبلغت   )...(  %4.9 بزيادة  عام 

اإىل ال�سياح �سن�سل  الزيادة يف عدد  “اإذا حافظنا على معدل   دوالر قبل عام”. واأ�ساف: 

10 ماليني �سائح يف نهاية العام احلايل وقد نزيد زيادة طفيفة )...( �سنحقق اإيرادات بني 

7.5 و8 مليارات دوالر يف نهاية 2015 وبني 9 و10 مليارات يف �سنة 2016 مع زيادة النمو 

.
يف عدد ال�سياح اإىل اأكرث من %10”126

 ،2015 �سبتمب  اأيلول/  يف  واالإيرادات  ال�سياح  الأعداد  م�ستهدف  رقم  اأحدث  وي�سري 

اإىل اأن م�رش خف�ست �سقف طموحاتها للقطاع الذي عانى من اال�سطرابات يف ال�سنوات 

اقت�ساد م�رش يف عهد مر�سي، اجلزيرة.نت، 2013/6/27.  
123

م�رش تطمح اإىل 8 باليني دوالر اإيرادات �سياحية، احلياة، 2015/9/29.   
124

وزير �سناعة مر�سي: مل نف�سل وتعر�سنا لتاآمر ممنهج، حوار مع وزير ال�سناعة والتجارة اخلارجية حامت   
125

�سالح يف عهد الرئي�ص امل�رشي املعزول حممد مر�سي، العربي اجلديد، 2014/4/30، انظر:

http://bit.ly/1UCWzYO

م�رش تطمح اإىل 8 باليني دوالر اإيرادات �سياحية، احلياة، 2015/9/29.  
126
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القليلة املا�سية، بعد اأن كانت ت�ستهدف �سنة 2015 جذب ما بني 11–11.5 مليون �سائح، 

واإيرادات بني 9–9.5 مليارات دوالر. وكان عدد ال�سياح يف م�رش بلغ خالل �سنة 2014 

االإيرادات وبلغت   ،2013 �سنة  يف  �سائح  ماليني   9.5 مقابل  �سائح  ماليني   9.9  نحو 

 .
7.5 مليارات دوالر �سنة 2014 مقابل 5.9 مليارات �سنة 1272013

اأفواج  وتزايد  االأمني  اال�ستقرار  حول  زعزوع  ال�سياحة  وزير  اأمنيات  تال�ست 

يف  �سيناء  اأجواء  يف  الرو�سية  الركاب  طائرة  حتطم  حادثة  وقوع  بعد  ال�سائحني، 

2015/10/31، وعلى متنها 224 راكباً رو�سياً مل ينُج اأحد منهم؛ خ�سو�ساً بعد اأن اأكدت 

والتي   ،
128

الطائرة داخل  قنبلة  زرع  جراء  التحطم  فر�سية  �سحة  الرو�سية  ال�سلطات 

اأوروبية،  دول  عدة  وقيام   ،
129

االإ�سقاط عملية  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  تبني  �ساندتها 

املدنية  طائراتها  رحالت  بتعليق  ورو�سيا،  وبلجيكا،  واإ�سبانيا،  وفرن�سا،  كبيطانيا، 

اإجالء رعاياها من  اإىل �سيناء، كما قامت بعلمية  ال�سفر  اإىل �سيناء، وحتذير رعاياها من 

.
130

هناك

ال �سّك اأن لهذه احلادثة تداعيات �سياحية اقت�سادية على م�رش، فمنذ ثورة 25 يناير 

كانت رو�سيا هي املنقذ االأول لل�سياحة امل�رشية املرتاجعة، حيث ت�سدرت دول العامل يف 

هذا املجال مبعدل جتاوز ثالثة ماليني �سائح �سنوياً، يذهب معظمهم اإىل منتجعات جنوب 

.
131

�سيناء اإ�سافة اإىل الغردقة الواقعة على �ساحل البحر االأحمر

تتحدث االأرقام اأي�ساً عن اأن الرو�ص يثلون ن�سف ال�سياحة الواردة اإىل �رشم ال�سيخ 

الفرتة  واأن  خ�سو�ساً  امل�رشي،  ال�سياحة  لقطاع  فادحة  خ�سائر  يعني  ما  وهو  تقريباً، 

التي وقع فيها احلادث والتي متتد اإىل نهاية كانون الثاين/ يناير 2016، كانت متثل ذروة 

املو�سم ال�سياحي ال�ستوي يف م�رش، و�سياعه يعني خ�سائر فادحة لقطاع ال�سياحة.

املرجع نف�شه.  
127

مو�سكو توؤكد تفجري الطائرة ب�سيناء وبوتني يتوعد، اجلزيرة.نت، 2015/11/17، انظر:  
128

http://bit.ly/1UpnxDq

تنظيم الدولة يتبنى اإ�سقاط الطائرة الرو�سية ب�سيناء، اجلزيرة.نت، 2015/11/30، انظر:  
129

http://bit.ly/1YfPjbp

http://bit.ly/1Oek8uH :م�رش.. لي�ص �سقوط طائرة فح�سب، اجلزيرة.نت، 2015/11/7، انظر  
130

املرجع نف�سه.  
131



205

الأداء القت�صادي

رابعًا: م�صروع تو�صعة قناة ال�صوي�س وتنمية حمورها:

اإقامة  طرح الرئي�ص حممد مر�سي م�رشوع تنمية حمور قناة ال�سوي�ص الذي ت�سمن 

عر�سها  يبلغ  وتكنولوجية،  وخدمية  وجتارية  وزراعية  �سناعية  كاملة،  تنمية  منطقة 

امل�ستثمرين من  اإىل جذب  )193 كم(؛ ويهدف  بالكامل  القناة  7–10 كم، متتد على طول 

م�رش وجميع اأنحاء العامل.

التي  الرتانزيت  حمطات  اإن�ساء  اأولها  مراحل:  اأربع  من  املفرت�ص  امل�رشوع  ويتكون 

اإعداد  يتم  الثانية  املرحلة  ويف  هي،  كما  ت�سديرها  يعاد  ثم  احلاويات  بتفريغ  تخت�ص 

واإن�ساء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ احلاويات البرتولية وال�سيارات يف املوانئ 

على  تقام  الثالثة  املرحلة  ويف  متفرقة.  الأماكن  ولكن  هي،  كما  توزيعها  ويتم  املحورية، 

اأطراف هذه املوانئ خدمات لوجي�ستية، ويف املرحلة الرابعة يتم اإن�ساء مناطق لوجي�ستية 

املناطق  اإىل  لتنتقل  القناة،  خّط  طول  على  املحورية  املوانئ  ت�ستوعب  والتي  وخدمية، 

.
132

ال�سناعية واللوجي�ستية التي تتمركز على اأطراف القناة ليعاد ت�سنيعها وتوزيعها

كيلومرت، اآالف  �سبعة  للم�رشوع  والتنموي  اخلدمي  املحور  م�ساحة   وتبلغ 

�سيناء،  و�سمال  واالإ�سماعيلية،  وبور�سعيد،  ال�سوي�ص،  هي  حمافظات  خم�سة  لي�سم 

اإىل االأربع  املراحل  بانتهاء  متوقعة  كانت  التي  العائدات  قيمة  وت�سل  �سيناء.   وجنوب 

اإن�ساء  بعد  حتقيقه  اإىل  ال�سي�سي  موؤيدو  ج  روَّ الذي  نف�سه  الرقم  وهو  دوالر،  مليار  مئة 

.
133

التفريعة اجلديدة

امل�رشفة  اإحدى اجلهات  االإ�سكان باعتبارها  اأعلنت عنها وزارة  التي  للدرا�سة  ووفقاً 

اإقامة  تلخي�سها يف  ال�سوي�ص يكن  قناة  تنمية  فاإن فكرة م�رشوع  امل�رشوع،  تنفيذ  على 

يف  التفريعة  �رشق  مينائي  بني  ولوجي�ستياً،  ومكانياً  وعمرانياً  اقت�سادياً  متكامل،  اإقليم 

عاملياً يف اخلدمات  ليمثل مركزاً  ال�سخنة وال�سوي�ص يف اجلنوب،  العني  ال�سمال ومينائي 

اللوجي�ستية وال�سناعة، يقدم خدمة اإ�سافية للعمالء باأقل تكلفة وباأعلى كفاءة.

 وتوقعت الدرا�سة اأن يجعل هذا امل�رشوع م�رش يف مركز عاملي للنقل يدر لها 20–25 مرة

من العائد الذي كانت حت�سل عليه يف مطلع �سنة 2013، من ر�سوم املرور بالقناة، التي 

الرغم من  العامل و20% من جتارة احلاويات �سنوياً. وعلى  10% من ب�ساعة  ير بها 

http://bit.ly/1UhUF46 :قناة ال�سوي�ص.. حمور مر�سي وتفريعة ال�سي�سي، اجلزيرة.نت، 2015/8/5، انظر  
132

املرجع نف�سه.  
133
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فاإن  �سنوياً،  دوالر  مليار   1,692 بنحو  يقدر  القناة  يف  العابرة  التجارة  حجم  اإجمايل  اأن 

عائد قناة ال�سوي�ص ال يتجاوز 0.3% )5.2 مليارات دوالر �سنوياً( من قيمة هذه التجارة. 

 وتقدر تكلفة م�رشوع مركز اخلدمات اللوجي�ستية بنحو 10 مليارات دوالر، اإ�سافة اإىل

 .
134

5 مليارات اأخرى الإقامة البنية االأ�سا�سية

وكان من املتوقع اأن يدر هذا امل�رشوع اإيرادات قد ت�سل اإىل 100 مليار دوالر �سنوياً 

ت�سهم يف انت�سال االقت�ساد امل�رشي من عرثته، ويوفر فر�ص عمل تزيد عن املليون بنهاية 

مراحل امل�رشوع يف �سنة 2030، كما كان من املحتمل اأن يوؤدي اإىل اإقامة م�رشوعات عمرانية 

(؛
2
16,187.4 كم اأربعة ماليني فدان )نحو  ا�ست�سالح وزراعة نحو   متكاملة ت�ستهدف 

حكومة  اإليها  توجه  اأن  يجب  كبى  اأولوية  يعد  اللوجي�ستي  املركز  هذا  اإن�ساء  فاإن  لذا 

.
135

مر�سي االهتمام

عب  م�رش،  �سعب  اإىل  ر�سالة  ال�سابق؛  ماليزيا  وزراء  رئي�ص  حممد  مهاتري  ووجه 

�سفحته على الفي�ص بوك، قال فيها: “اعلموا اأن م�رشوع ممر قناة ال�سوي�ص هو م�رشوع 

القرن الـ 21 مل�رش اقت�سادياً، ولن ي�ستفيد منه امل�رشيون فقط، بل والعامل اأجمع �سي�ستفيد 

اأنتم مقبلون على  ال�سوي�ص من جديد.  اأمام م�رشوع �سخم يوازي حفر قناة  اأنتم  منه. 

.
ثورة اقت�سادية حقيقية، وعلى اجلميع التكاتف من اأجل جناح ثورتكم”136

تو�سعة  م�رشوع  باإيقاف  واملهتمني  امل�ستفيدين  اأهم  كاأحد  امل�رشي  اجلي�ص  اإىل  ُنظر 

اإىل مركز لوجي�ستي �سخم ومركز للت�سنيع  قناة ال�سوي�ص، الأن حتويل قناة ال�سوي�ص 

الثقيل، لطاملا كان هدفاً يرنو اإليه ب�رش املخّططني االقت�ساديني يف اجلي�ص، الذين تقّدموا 

باطن  وطاقة  ريح(،  )من  ورياحية  �سم�سية  طاقة  حمطات  الإقامة  االقرتاحات  مبختلف 

وبالطبع،  ال�سناعية.  املنطقة  قدرات  من  لالإفادة  وحولها،  ال�سوي�ص  منطقة  يف  االأر�ص 

املعدات  البناء وتوفري  رئي�سية يف عمليات  اأدواراً  التي يلكها اجلي�ص  ال�رشكات  �ستلعب 

ملثل هذه امل�ساريع. اإذ اإن وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع لديهما م�سانع 

والزجاج  ال�سيارة،  يف  ال�رشعة  تغيري  وم�سنّنات  االأبراج،  مثل  �سلع  �سناعة  على  قادرة 

اأمل خريي، م�رشوع تطوير قناة ال�سوي�ص كلمة ال�رش يف عداء االإمارات مل�رش، ال�سعب اجلديد االإلكرتونية،   
134

http://bit.ly/1UCXusk :2013/1/8، انظر
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اأعلن م�سوؤولو حزب احلرية والعدالة يف  املعزول امل�ستخدم يف طوربينات الريح. وحني 

اأن االإرادة  اإىل مركز لوجي�ستي عاملي، بدا  القناة  2012 عن اخلطط لتحويل  اأواخر �سنة 

.
137ً

ال�سيا�سية ودعم الدولة ملثل هذا امل�رشوع �سيتوافران اأخريا

لكن، وفيما كان حزب احلرية والعدالة يعلن عن خطط القناة، ك�سف م�ست�سار حكومي 

م�رشي النقاب عن اأن االإ�رشاف على التو�سيع �سيو�سع بني يدي رئي�ص واحد �سيكون يف 

رتبة نائب رئي�ص الوزراء ويكون تابعاً مبا�رشة ملر�سي، االأمر الذي جعل القوات امل�سلحة 

جمرد واحدة من جمموعة هيئات حكومية منخرطة يف هذا اجلهد. وقد كانت هذه اخلطوة 

الهادفة اإىل تهمي�ص دور اجلي�ص يف اأكب م�رشوع للبنى التحتية منذ عقود، حا�سمة يف جعل 

.
138

حزب العدالة والتنمية يخ�رش دعم القوات امل�سلحة

لي�ص من املبالغة يف �سيء اإبراز االأهمية الكبرية التي يوليها اجلي�ص للقناة، لي�ص فقط 

يف جمال العائدات، بل اأي�ساً يف تزويد القوات امل�سلحة امل�رشية بالتبير الإقحام نف�سها يف 

النقا�سات حول التخطيط االقت�سادي طويل االأمد. فالعديد من اخلدمات املرتبطة بالقناة 

اإذا ما ا�ستُبِعَدت  اأ�سا�ساً �رشكات مرتبطة باجلي�ص، وكانت هذه �ستت�رشر  كانت تقّدمها 

نظريات  وتزعم  القناة.  تنمية  بخطط  املتعلّقة  القرار  اتخاذ  عمليات  عن  امل�سلحة  القوات 

املوؤامرة اأن البيع الو�سيك للقناة اإىل م�سالح اأجنبية، كان دوماً الو�سيلة الكال�سيكية لتعبئة 

تاأمني  يف  اجلي�ص  مب�سوؤولية  املواطنني  ولتذكري  القائمة،  للحكومات  الوطنية  املعار�سة 

.
139

املوارد اال�سرتاتيجية مل�رش

اإن االأهمية االقت�سادية للقناة واأبعادها الرمزية، جعال خطة تو�سيع هذا املمر املائي 

نقطة االرتكاز لل�رشاع املتفاقم بني القوات امل�سلحة وحزب احلرية والتنمية. وقد حددت 

اخلطوط  والعدالة،  احلرية  حلزب  املبدئي  االإعالن  تلت  التي  الر�سمية  البيانات  عا�سفة 

الفا�سلة التي حاول كل طرف اأن ير�سمها حول مناطق �سلطته. ففي 2013/3/19، اأعلن 

لكن بعدها  ال�سخمة.  التو�سيع  االأول مل�رش يف عملية  ال�رشيك  الهند �ستكون  اأن  مر�سي 

مر�سي  يحذِّر  ال�سي�سي  الدفاع  وزير  اجلديدة:  م�رش  ل�سحيفة  عنوان  يف  جاء  بيومني، 

وقنديل: لن يكون هناك عنوان ُيعطى لالأر�ص قرب القناة. وُن�ِسَب اإىل م�سوؤول ع�سكري 

�سانا مار�سال، “القوات امل�سلحة امل�رشية وجتديد االإمباطورية االقت�سادية،” موقع مركز كارنيغي لل�رشق   
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ُتقّر  اأن  اإىل  االأمام  اإىل  القناة، لن تخطو خطوة  اإن خطط احلكومة لتو�سيع  املقال  قوله يف 

قد  ما  امل�رشوع،  يف  اأجنبي  انخراط  اأّي  من  امل�سوؤول  وحذَّر  التفا�سيل.  امل�سلحة  القوات 

يت�سبّب بنزاعات م�ستقبلية )يف اإ�سارة اإىل مفاو�سات مر�سي مع الهند(. ووا�سل امل�سوؤول 

الت�رشيعي  ال�سلطان  ح�رش  �سملت  التي  امل�سلحة،  القوات  مبطالب  الئحة  معدداً  حديثه 

اأكرث  وقواعد  التجارية،  اأو  ال�سناعية  بامل�ساريع  تتعلّق  نزاعات  اأّي  يف  م�رش  مبحاكم 

.
140

�رشامة ُتفَر�ص على ال�رشكات االأجنبية

وامل�رشفني  ال�رشكات  اأن  على  واأ�رّش  املطالب،  هذه  الحقاً  ع�سكري  ناطق  كّرر  وقد 

النطاق ويكونوا غري خا�سعني  وا�سع  باحرتام  اأن يحظوا  امل�رشوع يجب  املنخرطني يف 

الدور  اإىل  االإ�سارة  لغة مرّمزة تريد  اأّي حزب �سيا�سي بعينه )وهي  اأو هوى  اإىل نزوات 

عن  مار�ص  اآذار/   23 يف  �سدر  بيان  رّد  بيومني،  ذلك  وبعد  امل�سلحة(.  للقوات  القيادي 

اأن الهيئة  الناطق الر�سمي با�سم هيئة االإعالم يف الدولة، على بيانات اجلي�ص، رّكز على 

لي�ص  الرئا�سة، وبالتايل  �سلطة  القناة �ستكون حتت  لالإ�رشاف على تو�سيع  لَت  �ُسكِّ التي 

.
141

حتت ال�سلطان الق�سائي للقوات امل�سلحة

ومع اأن م�سوؤويل حزب احلرية والعدالة اأتبعوا هذا البيان �سديد ال�رشاحة والو�سوح 

ب�سل�سلة من البيانات التوافقية التي هدفت اإىل تهدئة خماوف اجلي�ص، اإال اأن العديد منها 

ق�رُش عن الر�سوخ اإىل فيتو القوات امل�سلحة. وهكذا، اأ�رّش وزير االإ�سكان طارق وفيق، 

على اأن احلكومة �ستُطلِع قادة اجلي�ص على م�سودة القانون اخلا�ص بامل�رشوع وت�ستمع 

اخلطط  ُتعدِّل  ولن  اعرتا�سات،  اأي  على  توافق  لن  لكنها  وروؤيتهم،  نظرهم  وجهة  اإىل 

جِبَ وفيق على الرتاجع، واأعلن اأن اجلي�ص، الذي 
ُ
الراهنة للقناة. لكن، بعد ثالثة اأ�سهر، اأ

قال اإنه وراء امل�رشوع “مئة يف املئة”، �سيكون الكيان الوحيد الذي له �سلطة منح رخ�ص 

ترميم  امل�ستحيل  من  اأنه  املرحلة  هذه  يف  وا�سحاً  بدا  لكن،  اخلطة.  يف  العاملة  لل�رشكات 

ميط اللثام الحقاً عن اأنه خالل هذه املرحلة، كان مر�سي يحاول 
ُ
التحالف بني الطرفني. )اأ

اخلطة  وهي  اأكرث،  مطواع  ب�سخ�ص  اآنذاك،  للدفاع  وزيراً  كان  الذي  ال�سي�سي،  ا�ستبدال 

.
142

التي تخلّى عنها يف نهاية املطاف ب�سبب معار�سة املوؤ�س�سة الع�سكرية لها(

املرجع نف�سه.  
140

املرجع نف�سه.  
141

املرجع نف�سه.  
142



209

الأداء القت�صادي

بعد ت�سلمه الرئا�سة يف م�رش، و�سع ال�سي�سي املدعوم من املوؤ�س�سة الع�سكرية ن�سب 

ترويجية  اإعالمية  حملة  امل�رشوع  هذا  رافق  وقد  القناة،  تو�سعة  م�رشوع  تنفيذ  عينيه 

�سخمة، وعدته االأو�ساط املوؤيدة لل�سي�سي م�رشوع القرن الـ 21، وقد ا�ستغرق العمل يف 

امل�رشوع نحو عام. 

رحب الرئي�ص ال�سي�سي يف كلمته التي األقاها يف حفل افتتاح م�رشوع القناة، بالزعماء 

كانت  بينما  الع�سكري،  الزّي  مرتدياً  يخت،  على  من  احلفل،  ح�رشوا  الذين  االأجانب 

“قناة ال�سوي�ص اجلديدة  اإن  الطائرات املقاتلة واملروحيات حتلق يف �سماء املنطقة، وقال 

امل�رشيني  باأن  للعامل  والتاأكيد  الثقة  من  املزيد  اأثبتت  ولكنها  فقط  هند�سياً  عمالً  لي�ست 

قادرون على اإجناز امل�رشوعات العمالقة”. وو�سف ال�سي�سي تو�سيع القناة باأنه “اأول 

احلكومة  وقالت  لقطعها”.  بال�سري  مطالبون  وامل�رشيون  خطوة،  االألف  من  خطوة 

امل�رشية اإن امل�رشوع الذي تكلف نحو ثمانية مليارات دوالر �سيزيد وترية مرور ال�سفن 

 .
143

باالإ�سافة اإىل تعزيز عوائد القناة واإنعا�ص االقت�ساد

وت�سمن امل�رشوع حفر قناة جديدة طولها 37 كم، وتعميق وتو�سيع القناة االأ�سا�سية 

على طول 35 كم. وقالت احلكومة امل�رشية اإن امل�رشوع اجلديد �سيزيد من عائدات قناة 

ال�سوي�ص باأكرث من ال�سعف لت�سل اإىل 13.2 مليار دوالر بحلول �سنة 2023، مما �سي�سخ 

عملة �سعبة يف اقت�ساد البالد. وبعد اأعمال التو�سعة، تتوقع هيئة قناة ال�سوي�ص اأن يكون 

بو�سع نحو 97 �سفينة عبور القناة يومياً بحلول �سنة 2023، مقابل 49 �سفينة عند بدء 

�سيقل�ص  مما  االجتاهني،  يف  ال�سفن  ب�سري  اجلديدة  القناة  �ست�سمح  كما  امل�رشوع.  تنفيذ 

.
144

الفرتة الزمنية لعبور ال�سفن من 18 اإىل 11 �ساعة

لكن منتقدي امل�رشوع ي�سككون يف زيادة العائدات التي تتوقعها احلكومة امل�رشية؛ 

فحجم التجارة العاملية مل ي�سجل منواً بالقدر الكايف الذي تريده احلكومة امل�رشية جلني 

اأرباح م�رشوعها. وقد يوؤثر م�رشوع تو�سعة قناة بنما، املقرر اكتماله �سنة 2016، على 

م�رش تفتتح م�رشوع تو�سعة قناة ال�سوي�ص، موقع هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2015/8/6، انظر:   
143
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اآ�سيا  بني  الوا�سل  الطريق  على  ال�سفن  مرور  حركة  يف  ملناف�سته  نظراً  ال�سوي�ص  قناة 

.
145

واأمريكا ال�سمالية

بالقول  بالقاهرة، على ذلك  االأمريكية  االقت�ساد باجلامعة  اأحمد كمايل، خبري  وعلّق 

جدوى”،  درا�سة  اأّي  جتر  “مل  واأ�ساف:  باالأمل”،  مفعم  “تفكري  امل�رشية  التوقعات  اإن 

اقت�سادية، من  اأكرث منها  التو�سعة رمبا �سيا�سية  املزايا احلالية من وراء  اأن  اإىل  واأ�سار 

حيث توحيد النا�ص “حول م�رشوع قومي”. وير بقناة ال�سوي�ص االأ�سلية، التي افتتحت 

ال�سعبة مل�رش. وتربط  اأكب م�سدر للعملة  العاملية، وهي  التجارة  7% من   ،1869 �سنة 

قناة ال�سوي�ص البحر املتو�سط بالبحر االأحمر، وتعّد اأق�رش طريق للمالحة البحرية بني 

.
146

اآ�سيا واأوروبا

يف مقابل ذلك، مل ترجح موؤ�س�سة موديز يف تقرير لها ن�رشته يف 2015/8/13، اأن حتقق 

احلكومة امل�رشية االإيرادات التي تتوقعها من م�رشوع تو�سعة قناة ال�سوي�ص. واأ�سافت 

دوالر  مليارات   5.4 من  ال�سوي�ص  قناة  اإيرادات  بزيادة  احلكومة  م�ستهدفات  اأن  موديز 

اإىل 13.2 مليار دوالر يف 2023 “تقوم على افرتا�سات بتعايف حاد يف منو التجارة العاملية 

من  يومياً   97 اإىل  للقناة  العابرة  ال�سفن  عدد  وم�ساعفة  احلدوث،  مرجح  غري  اأمر  وهو 

حوايل 50 حالياً”. وبح�سب املوؤ�س�سة، فاإن حتقيق الزيادة امل�ستهدفة من تو�سعات القناة 

.
يتطلب منو التجارة العاملية 10% كل �سنة يف فرتة 2016–1472023

اجلديدة  ال�سوي�ص  لقناة  حمدوداً  اإيجابياً  تاأثرياً  تقريرها  يف  املوؤ�س�سة،  وتوقعت 

 .2015/7/1 يف  بداأت  التي   2016/2015 املالية  ال�سنة  يف  مل�رش  االئتماين  الت�سنيف  على 

احتياطيات  حماية  على  �ساعد  حملياً  ال�سوي�ص  قناة  تو�سعات  متويل  اأن  موديز  وعّدت 

اأن  18.5 مليار دوالر، لكنها ال تتوقع  اإىل  النقد االأجنبي التي انخف�ست يف متوز/ يوليو 

يتحول ميزان املعامالت اجلارية �رشيعاً للفائ�ص بل �سي�سجل عجزاً بنحو 3% من الناجت 

.
االإجمايل يف 1482016

م�رش تفتتح م�رشوع تو�سعة قناة ال�سوي�ص، بي بي �سي، 2015/8/6.  
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 Issuer Comment: Suez Canal Expansion’s Credit-Positive Effects on Egypt Will Take Time to
Materialize, Site of Moody’s, 13/8/2015, https://www.moodys.com/MdcAccessDeniedCh.asp
x?lang=en&cy=global&Source=https%3a%2f%2fwww.moodys.com%2fviewresearchdoc.asp
 x%3fdocid%3dPBC_183722%26lang%3den%26cy%3dglobal
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غري  ال�سيادية  لل�سندات  ت�سنيفها  رفع   2015 اأبريل  ني�سان/  يف  موديز  واأعلنت 

حت�سن  هي  قرارها  وراء  الرئي�سية  العوامل  اأن  وقالت  م�رش.  ت�سدرها  التي  امل�سمونة 

اأداء االقت�ساد الكلي، وانخفا�ص املخاطر اخلارجية، وا�ستمرار التزام م�رش باالإ�سالح 

.
149

املايل واالقت�سادي

لي�ص  اإنه  فقال  العاملي  االقت�سادي   Business Insider اإن�سايدر  بيزن�ص  موقع  اأما 

هناك �رشورة اقت�سادية لقناة ال�سوي�ص اجلديدة، وتابع “يبدو اأن اإن�ساء القناة اجلديدة 

مل  اأنه  اإال  �رشعيته،  ودعم  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ص  �سعبية  لرفع  باالأ�سا�ص  يهدف 

تكن هناك حاجة ملحة ملثل هذا امل�رشوع”. واأ�ساف املوقع اأن هناك اأ�سباباً تدعو لل�سك 

يف جدوى هذا امل�رشوع، منها اأن حتقيق منافع اقت�سادية يتطلب زيادة حركة املرور يف 

.
150

القناة اجلديدة اإىل 9%، وهذا غري متوقع يف ظّل تراجع التجارة العاملية

خام�صًا: دور املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف القت�صاد امل�صري:

خالل  من  ملبارك،  التابع  املح�سوبية  نظام  يف  الدمج  عملية  �سارت   ،1991 �سنة  بعد 

الوعد مبنح “بدل والء” يح�سل عليه كبار ال�سباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم 

يف  اخلدمة  �سنوات  خالل  ن�سبياً،  متدّنية  لرواتب  وقبولهم  ال�سيا�سة  يف  االنخراط  عن 

القوات امل�سلحة. بالن�سبة اإىل الغالبية العظمى، يت�سّمن هذا البدل فر�سة ملوا�سلة وظيفة 

اإىل املعا�ص التقاعدي الع�سكري، ولكل منهما  يف القطاع احلكومي، ما ي�سيف راتباً ثانياً 

.
151

العالوات والبدالت املرتبطة به

والثالث  الثاين  لل�سفني  قوياً  حافزاً  بو�سفه  والء”  “بدل  ن�ساأ  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

الذين  ال�سباط  اإىل  فبالن�سبة  دورهم.  ياأتي  ريثما  للنظام  يتثلوا  كي  ال�سباط  من 

م�رشي جنيه  األف   40 اإىل  ي�سل  مقطوع  مبلغ  على  ويح�سلون  لواء،  برتبة   يتقاعدون 

جنيه اآالف  ثالثة  اإىل  ي�سل  �سهري  تقاعدي  ومعا�ص  اأمريكي(،  دوالر   6,670  )نحو 

Moody’s upgrades Egypt to B3 with a stable outlook, Moody’s, 7/4/2015, https://www.moodys.  
149

com/research/Moodys-upgrades-Egypt-to-B3-with-a-stable-outlook--PR_320392

Barbara Tasch, op. cit.  
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يزيد �سايغ، “فوق الدولة: جمهورية ال�سباط يف م�رش،” مركز كارنيغي لل�رشق االأو�سط، 2012/8/1، انظر:   
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http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48996#
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)نحو 500 دوالر اأمريكي(، ال بّد اأن ي�سّكل احتمال ح�سولهم على رواتب �سهرية ترتاوح 

بني 100 األف جنيه )نحو 16,670 دوالر اأمريكي( ومليون جنيه )نحو 166,670 دوالر 

.
152ً

اأمريكي(، بح�سب بع�ص التقارير، حافزاً قويا

 لكن نظام املح�سوبية بات يعمل بطريقة مغايرة للنمط ال�سائد يف الثمانينيات، عندما 

ه القوات امل�سلحة  عمل وزير الدفاع اآنذاك امل�سري عبد احلليم اأبو غزالة، لكي يحّقق توُجّ

عهد  يف  اأما  ا�ستثناء.  بال  ال�سباط  جلميع  الفائدة  ولتعّم  اقت�سادياً  الذاتي  االكتفاء  نحو 

امل�سري حممد ح�سني طنطاوي، الذي ُعنيِّ وزيراً للدفاع يف �سنة 1991، فاإن فئة قليلة من 

اأ�سحاب الرتب العليا ظلّت حتّقق القدر االأكب من املكا�سب نتيجة دجمها يف نظام مبارك، 

فيما خ�رش ال�سباط ذوو الرتب املتو�سطة والدنيا الكثري من املكا�سب واملزايا ال�سغرية 

.
153

اإثر تعديل االإنفاق العام يف م�رش بعد ذلك الزمن

من  الرغم  على  ثابتاً  ال�سباط  كبار  اإىل  امل�سلحة  القوات  احتياج  ظّل  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 

اخلدمة  يف  اجلنود  عدد  يبلغ  حيث   ،1979 �سنة  يف  “اإ�رشائيل”  مع  احلرب  حالة  انتهاء 

الفعلية 468.5 األف، و479 األف يف االحتياط، و72 األف يف القوات �سبه الع�سكرية املرتبطة 

التنفيذيني  ال�سباط  كبار  من  كبرياً  عدداً  امل�سلحة  القوات  توّفر  كما  امل�سلحة.  بالقوات 

.
154

واالإداريني يف وزارة الداخلية ومديرية املخابرات العامة التي تتبع الرئي�ص

التلقائية من رتبة عميد عند التقاعد  ولعل ما زاد من عدد كبار ال�سباط هي الرتقية 

واملعا�ص  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  من  يزيد  وهذا  لواء.  رتبة  اإىل  عاماً(   54 الق�سوى  )ال�سن 

التقاعدي والعالوات والبدالت االأخرى، ويزيد اإىل حّد كبري عدد االألوية املتاحني للتعيني 

.
155

يف اجلهاز احلكومي املدين وال�رشكات التجارية اململوكة للدولة

بوا�سطة  تتم  الرئي�سية  ملهامها  املوازي  الدور  بهذا  امل�سلحة  القوات  اإ�سهام  اأن  يذكر 

اأربعة اأجهزة تابعة لها، وهي:

جمموعة  تغطي  �رشكات  من  عدد  له  التابع  الوطنية:  اخلدمة  م�رشوعات  جهاز   .1

والعري�ص  الو�سيطة،  للكيماويات  الن�رش  �رشكات:  منها  القطاعات،  من  وا�سعة 

املرجع نف�سه.  
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ومكرونة  “�سايف”،  املياه  وتعبئة  الإنتاج  والوطنية  للبرتول،  والوطنية  لالإ�سمنت، 

كوين، والوطنية ال�ست�سالح وزراعة االأرا�سي، والن�رش للخدمات وال�سيانة “كوين 

البال�ستيك،  امل�سمعات  اإنتاج  وم�سنع  الزراعي،  للت�سنيع  العليا  وم�رش  �سريف�ص”، 

بخالف قطاع االأمن الغذائي الذي يتبع اجلهاز.

لل�سناعات  م�سنعاً   15 من  اأكرث  متلك  التي  احلربي:  لالإنتاج  القومية  الهيئة   .2

الع�سكرية واملدنية )االأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية ب�سكل اأ�سا�سي(.

الهيئة العربية للت�شنيع: التي تدير 11 م�سنعاً و�رشكة يف م�رش تعمل يف العديد من   .3

جماالت ال�سناعات الع�سكرية واملدنية.

الع�سكرية  االإن�ساءات  جماالت  يف  املتخ�س�سة  امل�شلحة:  للقوات  الهند�شية  الهيئة   .4

وجماالت  املدار�ص،  وبناء  والكباري،  والطرق  التحتية  البنية  وم�رشوعات  واملدنية، 

االقت�سادي،  االإ�سكان  وم�رشوعات  الريا�سية،  املن�ساآت  وتطوير  ال�سياحية  التنمية 

.
156

والتخطيط العام للمدن

مبارك،  ح�سني  حممد  الرئي�ص  اإطاحة  منذ  متزايد  وبعناد  الع�سكري،  املجل�ص  قام 

عن  قّدم ذلك وكاأنه دفاعاً  فيما  اال�ستثنائية وعن م�ساحله،  للدفاع عن مكانته  بالتعبئة 

القوات امل�سلحة. فبعد عقود ناأى بنف�سه فيها عن لعب دور مبا�رش يف ال�سيا�سة الوطنية 

بالدولة  عالقته  تعريف   2011 فباير  �سباط/  يف  ال�سلطة  تولّيه  منذ  اأعاد  واحلكومة، 

امل�رشية، وبالتايل تاأكيد اأولوياته املوؤ�ّس�سية وال�سيا�سية على نحو اأكرث و�سوحاً من اأّي 

وقت م�سى. و�سعى املجل�ص الع�سكري اإىل احلفاظ على امتيازاته ال�سيا�سية، ومكافاآته 

املادية، ومكانته االجتماعية التي يعتقد اأنها جميعاً ا�ستحقاقات لقاء دفاع القوات امل�سلحة 

عن م�رش، كما ي�سعى اإىل تعزيزها بح�سانة قانونية ر�سمية عن اأّي من اأفعاله، ما�سياً اأو 

.
157

م�ستقبالً، على حّد �سواء

وقد اأف�سى هذا على وجه التحديد اإىل تاأكيد حّق املجل�ص الع�سكري يف ال�سيطرة املطلقة 

الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  واقت�ساد  االأمريكية،  الع�سكرية  وامل�ساعدات  الدفاع،  ميزانية  على 

الر�سمي وامل�ساريع التابعة له. كما مار�ص حرية الت�رّشف املطلقة يف ا�ستخدامه االأ�سول 

م�رش،  مدى  موقع  اخلا�ص،  القطاع  نفوذ  يهدد  احلاكمة  ال�سلطة  دعم  االقت�سادية:  اجلي�ص  اإمباطورية   
156

http://bit.ly/1RY6ExU :2014/12/24، انظر

يزيد �سايغ، مرجع �سابق.  
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واملوارد النا�سئة عنها جميعاً. باالإ�سافة اإىل ذلك، رغب املجل�ص الع�سكري يف احلفاظ على 

النفوذ الفعلي لل�سباط يف جهاز الدولة ويف اجلزء اململوك للدولة من االقت�ساد امل�رشي، 

وعلى الفر�ص التي يوّفرها هذا االأمر للتمّدد اإىل القطاع اخلا�ص اأو القطاع املختلط على 

 .
158

نحو متزايد

اأ�سبح املجل�ص الع�سكري اأكرث قوة واأكرث عر�سة الإ�سعاف مركزه يف اآن، بعد اإطاحة 

مبارك. فاالنتفا�سة ال�سعبية قذفته اإىل واجهة ال�سدارة ال�سيا�سية، لكنها ا�سطّرته اأي�ساً 

اإىل البحث عن و�سائل يعّو�ص بها خ�سارة �سبكة العالقات ال�سخ�سية والتفاهمات غري 

�سل�سلة  يف�رش  هذا  ولعّل  مبارك.  حكم  ظّل  يف  ال�سباط  جمهورية  اأّمنت  التي  الر�سمية 

�سباط/  يف  توالها  التي  ال�سلطات  لتحويل  الع�سكري  املجل�ص  بها  يقوم  التي  املحاوالت 

الثابت  املوؤ�ّس�سي  الطابع  اإ�سفاء  �ساأنها  من  د�ستورية”  “فوق  مبادئ  اإىل   2011 فباير 

الدولة  فوق  دائم  ب�سكل  وو�سعها  ر�سمية،  ترتيبات  �سمن  وح�سانته  امتيازاته  على 

.
159

امل�رشية

كان اآخر هذه املحاوالت االإعالن الد�ستوري املكّمل الذي اأ�سدره املجل�ص الع�سكري 

اأعلن املجل�ص عن نيته االنتقال اإىل املوقع القيادي االأول،  2012/6/17. بهذه اخلطوة،  يف 

منهياً فرتة عدم اليقني التي جنمت عن اإطاحة مبارك. يف ظاهر االأمر، فاإن ال�سلطات املُطلَقة 

جديد  د�ستور  ُي�ساغ  اأن  اإىل  فقط  �ساحلة  نف�سه  على  الع�سكري  املجل�ص  اأ�سبغها  التي 

يحِدّد �سالحيات الرئا�سة والبملان وي�سمح باإجراء انتخابات عامة جديدة. لكن عملياً، 

ك�سالحيات  تكري�سها  اإىل  ي�سعى  التي  املحجوزة”  “املجاالت  الع�سكري  املجل�ص  رّتب 

بارزة  منزلة  يف  نف�سه  املجل�ص  و�سع  وقد  اجلديد.  الد�ستور  يف  دائمة  وا�ستثناءات 

اإعادة �سياغة املواد  متّكنه من فر�ص ال�رشوط، وخ�سو�ساً عب متكني نف�سه من طلب 

 الد�ستورية التي يعرت�ص عليها، وجْعل انتخاب برملان جديد يتوّقف على اإقرار الد�ستور

.
160

اجلديد

الذي  القرار  اأعقاب  يف  الفور  على  املكّمل  الد�ستوري  االإعالن  جاء  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 

مبارك  عيّنه  �سابق  ع�سكري  قا�ٍص  يراأ�سها  —التي  العليا  الد�ستورية  املحكمة  اتخذته 

املرجع نف�سه.  
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البملان غري قانوين وقانون االنتخابات  اأع�ساء  انتخاب ثلث  2009— باعتبار  يف �سنة 

اجلديد ال�سادر يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2011 غري د�ستوري. على ذلك، اأ�سدر املجل�ص 

األغى االإعالنان ال�سادران  اأَمَر بحّل البملان برّمته. وبذلك  اإ�سافياً  الع�سكري مر�سوماً 

املرحلة  من  ال�سابقة   16 الـ  االأ�سهر  خالل  تقريباً  جِنز 
ُ
اأ �سيء  كل  الع�سكري  املجل�ص  عن 

االنتقالية. وهكذا، فر�ص فعلياً املجل�ص الع�سكري من جانب واحد مرحلة انتقالية ثانية، 

من دون الت�ساور مع االأحزاب ال�سيا�سية ومر�ّسحي الرئا�سة كما فعل يف املا�سي. وحدها 

املجل�ص  حّددهما  اللذين  الزمني  واجلدول  لالإجراءات  وفقاً  جرت  الرئا�سية  االنتخابات 

.
الع�سكري يف 1612012/1/30

لتعزيز  بالنتيجة، فتحّرك ب�رشعة  الع�سكري  املجل�ص  ُيغاِمر  الوقت، مل  ذلك  حتى يف 

اإعادة  الع�سكري  املجل�ص  اأعلن  املُكمِّل،  الد�ستوري  االإعالن  ن�رش  من  يوم  وبعد  موقفه. 

ت�سكيل جمل�ص الدفاع الوطني، الذي كان قد اأعاده اإىل الواجهة قبل اأربعة اأيام، واأ�سدر 

غري  احلني  ذلك  حتى  الدفاع  جمل�ص  كان  ع�سويته.  حتكم  التي  واالإجراءات  القواعد 

�ص ر�سمياً يف د�ستور  �سِّ
ُ
اأ النا�رش ثم  الرئي�ص جمال عبد  اأ�سالً يف عهد  اأن�سئ  فاعل، فقد 

االأ�سا�سي،  نظامه  يحّدد  قانون  ي�سدر  مل  لكن  الرئا�سية،  لل�سلطة  كاأداة   1971 �سنة 

حتويل  اإىل  الع�سكري  املجل�ص  و�سعى  وا�سحة.  �سلطة  اأّي  مار�ص  اأو  اجتمع  ما  ونادراً 

جمل�ص الدفاع اإىل اآليّة موؤ�ّس�سية يكنه من خاللها �سمان ا�ستقالله الدائم عن ال�سيطرة 

 املدنية، ويف الوقت نف�سه ممار�سة الرقابة والتدّخل، وفقاً لتقديره، يف جماالت ال�سيا�سة

.
162

املدنية

املجل�ص  لكن  الوطني،  الدفاع  جمل�ص  اجلمهورية  رئي�ص  �ص 
ّ
يرتاأ للد�ستور،  طبقاً 

17 ع�سواً،  16 اإىل  الع�سكري ح�سد كل الظروف �سّده باإعالنه اأن املجل�ص �سيتكّون من 

12 من �سفوف املجل�ص الع�سكري. وقّرر كذلك اأن جمل�ص الدفاع ال ينعقد  10 اإىل  منهم 

اأو يتّخذ قرارات اإال بح�سور اأغلبية اأع�سائه. هكذا، فاإن جمل�ساً ع�سكرياً م�سّغراً �سيقود 

.
163

فعلياً الدولة امل�رشية ب�سكل دائم

املرجع نف�سه.  
161

املرجع نف�سه.  
162

املرجع نف�سه.  
163



216

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

وتاأكيداً على ا�ستقالليته وحرمان مر�سي ب�سكل ا�ستباقي من �سلطاته اأكرث من ذلك، 

اأن رئي�سه  املجل�ص  اأّكد  ثم  للرئا�سة.  مديراً  اأنه عنّي جرناالً  تالياً  الع�سكري  املجل�ص  اأعلن 

حممد ح�سني طنطاوي �سيحتفظ مبن�سب وزير الدفاع يف احلكومة القادمة وب�سالحيات 

.
164

القائد العام للقوات امل�سلحة امل�رشية

�سّهلت اإطاحة مر�سي وتعزيز النظام الع�سكري اجلديد قدرَة القوات امل�سلحة امل�رشية 

اأحد االأمثلة على ذلك هو  اإىل امل�ساريع التي لها م�سالح فيها.  اأموال الدولة  على حتويل 

القر�ص الذي قّدمه البنك االأهلي امل�رشي بقيمة 20 مليون دوالر، يف كانون الثاين/ يناير 

2014، لفرع من �رشكة “ثروة للبرتول” التي يتلك اجلي�ص ح�سة مبا�رشة فيها. ومع 

اأن ال�رشكة اأجَرت القليل من االأعمال مع الدولة بني �سنتي 2011 و2013، اإال اأنها ُمنَِحت 

.
165

امتياَزين كبرَيين يف احلقبة ق�سرية االأمد منذ مغادرة مر�سي احلكم

لكن م�ساريع البنية التحتية تبقى املجال الذي ينطوي على االإمكانيات االأكب مل�ساركة 

“الوادي  م�رشوع  —اأي  “تو�سكى”  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�سّم  امل�ساريع  وهذه  اجلي�ص؛ 

اجلديد” ال�ست�سالح االأرا�سي— وم�رشوع تو�سيع قناة ال�سوي�ص.

اكت�سب اجلي�ص امل�رشي نفوذاً غري م�سبوق منذ اأن اأ�رشف على اإطاحة الرئي�ص مر�سي 

االقت�سادية،  امل�رشوعات  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأعمال  حجم  وتزايد   ،2013/7/3 يف 

ودخلت ك�رشيك يف عدد من امل�رشوعات، اأبرزها م�رشوع الإ�سكان حمدودي الدخل بقيمة 

40 مليار دوالر، ُوقِّع يف اآذار/ مار�ص 2014، مع �رشكة بناء اإماراتية “اأرابتك”، وتت�سّمن 

 )1.722 مليون قدم مربع( يف 13 موقعاً 
2
ال�سفقة بناء مليون �سقة تغّطي 160 مليون م

يف م�رش. وكانت الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة ت�سرتك يف امل�رشوع مع “اأرابتك”، قبل 

اأن تن�سحب منه يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2014، بقرار من الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي 

وحتل وزارة االإ�سكان بدياًل لها، بعد حتول امل�رشوع الإ�سكان متو�سطي الدخل. غري اأنه 

“اأرابتك” باتت تدور حول  املفاو�سات مع �رشكة  اأن  االإ�سكان  اأعلنت وزارة  النهاية،  يف 

كذلك   .
166

فقط �سنوات  خم�ص  مدار  على  وذلك  مليون،  ولي�ص  �سكنية  وحدة  األف   130
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واإيرادات  األفاً..   130 لـ  تقل�ست  املليون وحدة  والواقع:  الوعود  ال�سي�سي بني  الغني، م�ساريع  �سوزان عبد   
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القناة ترتاجع.. والعا�سمة اجلديدة حب على ورق، موقع البداية، 2016/2/24، انظر:

http://albedaiah.com/news/2016/01/24/105431
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اأعمال  يف  م�رش”  الهند�سة  “دار  حتالف  مع  امل�سلحة  للقوات  الهند�سية  الهيئة  ت�سرتك 

التنموية  ال�سوي�ص اجلديدة. هذا بخالف عدد كبري من امل�رشوعات  تنفيذ م�رشوع قناة 

.
167

وم�رشوعات البنية التحتية

خالل االأ�سهر االأوىل التي تلت االنقالب على مر�سي، منحت وزارات ال�سحة، والنقل 

دوالر  مليار  عن  قيمتها  تزيد  عدة  عقوداً  امل�رشية  الدفاع  وزارة  وال�سباب  واالإ�سكان، 

ال�رشيعة  الطرق  بناء  بني  امل�ساريع  هذه  وترتاوح  كبرية.  حتتية  بنية  م�ساريع  لتنفيذ 

العامة  امل�ست�سفيات  بع�ص  وجتديد  وترميم  املنخف�ص،  الدخل  لذوي  واإ�سكان  اجلديدة، 

على  امل�سلحة  القوات  تف�سيله  امل�رشي  الوزراء  جمل�ص  بّرر  وقد  ال�سباب.  ومراكز 

تنفيذ  اأ�سا�ص كفاءة اجلي�ص وان�سباطه يف  امل�ساريع على  لتنفيذ هذه  ال�رشكات اخلا�سة 

.
168

امل�ساريع ب�رشعة ومعايري عالية

على  اجلديد  باالأمر  لي�ص  م�رش  يف  التحتية  البنية  م�ساريع  بتنفيذ  اجلي�ص  تكليف 

منذ  وخ�سو�ساً  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  اجلي�ص  دور  جتّدد  اأن  غري  امل�رشية.  ال�سلطات 

االإطاحة مبر�سي وتن�سيب عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�ساً للبالد يف حزيران/ يونيو 2014، 

اإىل جانب العديد من التعديالت القانونية والت�رشيعية، يثري ت�ساوؤالت عديدة واأ�سا�سية 

بعدالة  يتعلّق  فيما  خ�سو�ساً  امل�رشي،  االقت�ساد  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دور  حول 

االإمارات  و�سفافية ممار�ساته. وثّمة ت�ساوؤالت حول عدة عقود كبى جديدة مع دولة 

العربية املتحدة. اإذ تعّزز هذه االتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات، االجتاه 

املثري للجدل نحو تكليف اجلي�ص امل�رشي القيام بدور اأكب يف ال�سوؤون االقت�سادية املدنية 

.
169

يف م�رش

اللواء اآنذاك،  امل�سلحة  للقوات  الهند�سية  الهيئة  مدير  قال   ،2014 مايو  اأيار/   يف 

العام  ا�سرتاتيجياً وخدمياً يف  473 م�رشوعاً  نّفذ  اإن اجلي�ص  اأركان حرب طاهر عبد اهلل، 

ال�سوء  اجلي�ص  ينّفذها  التي  القومية  امل�ساريع  قائمة  وتلقي  املا�سيني.  العام  ون�سف 

الطرق  بناء  امل�ساريع  هذه  وت�سمل  تغطيها.  التي  ال�سناعات  من  وا�سعة  جمموعة  على 

واجل�سور واملوانئ، وترميم امل�ست�سفيات واملدار�ص ومراكز ال�سباب، ومّد اأنابيب املياه، 

اإمباطورية اجلي�ص االقت�سادية: دعم ال�سلطة احلاكمة يهدد نفوذ القطاع اخلا�ص، مدى م�رش، 2014/12/24.  
167

اأحمد مر�سي، دور املوؤ�س�سة الع�سكرية يف االقت�ساد امل�رشي، مركز كارنيغي لل�رشق االأو�سط، 2014/6/24،   
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http://ceip.org/25Ob2t4  :انظر
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على  اجلي�ص  يعقدها  التي  التجارية  ال�سفقات  تقت�رش  وال  املياه.  حتلية  حمطات  وبناء 

امل�ستوى القومي فح�سب، بل تو�ّسعت لت�سمل اأي�ساً اإقامة �رشاكات مع بع�ص ال�رشكات 

 Lockheed Martin مارتن  ولوكهيد   General Electric اإلكرتيك  جرنال  مثل  العاملية 

وميت�سوبي�سي Mitsubishi وغريها. ويف ما عدا املعدات الع�سكرية، ت�سمل هذه امل�ساريع 

الكمبيوتر  واأجهزة  اجليب  و�سيارات  التلفزيون  اأجهزة  مثل  الع�سكرية  غري  منتجات 

.
170

اللوحي

م�رشوعني  الإقامة  عقداً  امل�رشي  اجلي�ص  وّقع   ،2014 �سنة  من  االأول  الن�سف  ويف 

حكومة  تعّهدت  التي  الكبرية  املالية  املبالغ  عن  مبعزل  اإماراتية،  �رشكات  مع  اإ�سكانيني 

 ،2014 فباير  �سباط/  يف  االأول  امل�رشوع  توقيع  مّت  م�رش.  مل�ساعدة  بتقديها  االإمارات 

عندما وقعت �رشكة “اإعمار م�رش”، وهي �رشكة تابعة ل�رشكة اإعمار العقارية يف االإمارات، 

اتفاقاً مع وزارات الدفاع واالإ�سكان والتنمية املحلية لبناء م�رشوع اإعمار �سكوير، كجزء 

من امل�رشوع االإ�سكاين اأب تاون كايرو. وتت�سّمن �سفقة اإعمار �سكوير نقل مع�سكرات 

.
171

تابعة للجي�ص اإىل اأماكن جديدة وتطوير م�ستوى البنية التحتية يف املنطقة

اإ�سافة اإىل ذلك، وّقعت احلكومة امل�رشية ودولة االإمارات العربية املتحدة اتفاق منحة 

يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2013، متوِّل مبوجبها دولة االإمارات عدة م�رشوعات تنموية 

يف م�رش. ويعهد االتفاق اإىل وزارة الدفاع على وجه التحديد االإ�رشاف على بناء وتنفيذ 

عدد من هذه امل�ساريع احليوية. وتبلغ قيمة املنحة عدة مليارات من الدوالرات يف �سكل 

اإعالن  يف  حمّددة  غري  امل�ساريع  وقائمة  االإجمايل  )املبلغ  وتنموية  اقت�سادية  م�ساعدات 

.
172

االتفاق الذي مّت ن�رشه يف طبعة اجلريدة الر�سمية على االإنرتنت(

اإحدى الق�سايا التي يثريها الدور الكبري الذي ي�سطلع به اجلي�ص امل�رشي يف ال�سوؤون 

االقت�سادية املحلية، تتعلّق بالنزاهة يف مواجهة فعاليات القطاع اخلا�ص امل�رشي. ذلك اأن 

االأ�سول ال�سناعية واالقت�سادية التابعة للجي�ص ال مثيل لها يف اأّي كيان م�رشي اآخر. كما 

اأن اجلي�ص هو اأكب قيّم على االأرا�سي احلكومية يف البالد، حيث منح قرار رئا�سي �سدر 

امل�ستثمرة،  وغري  الزراعية  غري  االأرا�سي  جميع  اإدارة  يف  احلق  اجلي�ص   1997 �سنة  يف 

.
173

والتي ت�سري التقديرات اإىل اأنها ت�سل اإىل 87% من م�ساحة البالد
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يتلك اجلي�ص امل�رشي القدرة على ا�ستخدام املجنّدين كاأيدي عاملة رخي�سة. كما اأن 

قانون  من   47 للمادة  وفقاً  التجاري  الرتخي�ص  ومتطلّبات  ال�رشائب  من  معفاة  اأرباحه 

االإعفاءات  قانون  من  االأوىل  املادة  تن�ّص  ذلك،  اإىل  اإ�سافة   .2005 ل�سنة  الدخل  �رشيبة 

اجلمركية ل�سنة 1986 على اإعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة لالإنتاج احلربي 

من اأّي �رشيبة. كل هذه العوامل تعطي مزايا كبرية للجي�ص امل�رشي يف اأن�سطته التجارية، 

.
174

ويجعل من ال�سعب على ال�رشكات اململوكة للدولة والقطاع اخلا�ص مناف�سته

ثّمة م�سدر اآخر للقلق يتمثّل يف م�ستوى م�ساءلة اجلي�ص اأمام اجلمهور. وبكل ب�ساطة 

يف  ال�سناعي   - الع�سكري  املجمع  حجم  حول  اأ�سا�سية  معلومات  على  احل�سول  فاإن 

م�رش اأمر يف غاية ال�سعوبة. اإذ ترتاوح تقديرات الباحثني امل�ستقلني حول احل�سة التي 

اأن ال�سي�سي، عندما  . غري 
8 و175%40 ي�سيطر عليها اجلي�ص من االقت�ساد الوطني بني 

يف   Reuters رويرتز  وكالة  مع  مقابلة  يف  حاول  الرئا�سية،  لالنتخابات  مر�سحاً  كان 

اأن “هناك كالم عن اأن اجلي�ص يلك %40  2014/5/15، التقليل من هذه االأرقام، موؤّكداً 

.
من االقت�ساد. هذا لي�ص �سحيحاً. الن�سبة ال تتجاوز %2”176

التنفيذية، يف  ال�سلطة  اأّدى �سدور تعديلني ت�رشيعيني وقانون جديد عن طريق  وقد 

غياب برملان منتخب، اإىل زيادة القلق ب�ساأن نزاهة و�سفافية احلكومة امل�رشية واجلي�ص 

ب�سورة خا�سة. ففي اأيار/ مايو 2011، عّدل املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة، الذي كان 

ماّدة  الع�سكري  املجل�ص  فاأ�ساف  الع�سكري؛  الق�ساء  قانون  اآنذاك،  البالد  حكم  يتوىّل 

امل�رشوع  غري  الك�سب  يف  التحقيق  يف  احلق  وحدهم  الع�سكريني  والق�ساة  النيابة  تعطي 

املادة  هذه  جتعل  وبالتايل  ال�سابط.  تقاعد  بعد  التحقيق  بداأ  لو  حتى  اجلي�ص،  ل�سباط 

.
177

ال�سباط املتقاعدين مبناأى عن اأّي حماكمة اأمام الق�ساء املدين
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جمدي عبد الهادي، م�رش: اجلي�ص يتحكم يف اإمباطورية اقت�سادية �سخمة، بي بي �سي، 2012/6/23، انظر:   
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http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/06/120623_army_egypt_business.shtml

حوار عبد الفتاح ال�سي�سي، رويرتز، 2014/5/15، انظر:  
176

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0DV17C20140515?sp=true

الت�رشيعات االقت�سادية يف م�رش وخماوف تقنني الف�ساد )2(، اجلزيرة مبا�رش، 2016/1/17، انظر:  
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من�سب  �سغل  الذي  من�سور،  عديل  امل�ست�سار  اأ�سدر   ،2013 �سبتمب  اأيلول/  ويف 

ب�ساأن   1998 يف  ال�سادر  القانون  بتعديل  مر�سوماً  مر�سي،  عزل  بعد  املوؤّقت  الرئي�ص 

املناق�سات واملزايدات العامة، ي�سمح للم�سوؤولني احلكوميني بتخّطي اإجراءات املناق�سة 

العامة يف احلاالت “العاجلة”، اإال اأنه مل يحدد هذه احلاالت. ويرفع التعديل قيمة اخلدمات 

اأو املمتلكات التي يكن للم�سوؤولني يف الدولة �رشاوؤها وبيعها باالأمر املبا�رش. ولي�ص من 

الوا�سح ما اإذا كان اجلي�ص قد ا�ستفاد من هذا البند اخلا�ص يف اإبرام العقود يف الفرتة التي 

 .
178

تلت اإ�سدار هذا القانون

االأطراف  حّق  يقيّد  الذي  القانون  على  احلكومة  وافقت   ،2014 اأبريل  ني�سان/  ويف 

هذا اأ�سبح  وقد  الدولة.  مع  املوّقعة  والعقارية  التجارية  العقود  على  الطعن  يف   االأخرى 

احلق حمفوظاً للحكومة، واملوؤ�ّس�سات امل�ساركة يف ال�سفقة، وال�رشكاء التجاريني. وعلى 

الرغم من اأن احلكومة بّررت هذا القانون بو�سفه و�سيلة لت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي، اإال 

.
179

اأنه من املحتمل اأن يوؤّدي هذا االإجراء اإىل تقلي�ص الرقابة وامل�ساءلة ال�سعبية للحكومة

اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن العقود الثالثة التي وّقعها جهاز م�رشوعات اخلدمة الوطنية لبناء 

هذه  تن�ّص  اإذ  وال�سفافية.  امل�ساءلة  ب�ساأن  اإ�سافية  خماوف  تغّذي  جديدة  �رشيعة  طرق 

االتفاقات التي مّت توقيعها بني وزارتي النقل والدفاع على اأن “ال�رشكة الوطنية الإن�ساء 

—اإحدى �رشكات جهاز م�رشوعات اخلدمة الوطنية— �ستبني  وتنمية واإدارة الطرق” 

وتدير وتوؤّجر طريقني ملدة 99 عاماً، والطريق الثالث ملدة خم�سني عاماً. ويف املقابل، يدفع 

برمت 
ُ
اأ وقد  �سنوياً.  دوالر  األف   843 نحو  للحكومة  الوطنية  اخلدمة  م�رشوعات  جهاز 

هذه ال�سفقات بعد �سدور القانون املعّدل ب�ساأن املناق�سات، وهو ما ي�سري اإىل اأن اجلي�ص 

ي�ستفيد بالفعل من هذه التعديالت الت�رشيعية، و�سيكون مبناأى عن اأّي اعرتا�سات على 

.
180

هذه االتفاقات

خطته  �سمن  القومية  امل�رشوعات  من  عدد  عن  اأعلن  الرئا�سة،  ال�سي�سي  تويل  بعد 

التنموية، كان على راأ�ص هذه القائمة م�رشوع تفريعة قناة ال�سوي�ص اجلديدة، اإذ اأعلنت 

انظر:  امل�رشية،  املالية  وزارة  موقع   ،2013 ل�سنة   82 رقم  بالقانون  العربية  م�رش  جمهورية  رئي�ص  قرار   
178

http://www.mof.gov.eg/arabic/_layouts/mof/externalpages/laws/pdf/1682.pdf

http://www.almasryalyoum.com/news/details/444171 :امل�رشي اليوم، 2014/5/11، انظر  
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قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم 335 ل�سنة 2014، موقع حمكمة النق�ص امل�رشية، انظر:  
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الهيئة العامة لقناة ال�سوي�ص اأن الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة هي امل�سوؤولة عن حفر 

هذه القناة، والتي و�سلت تكلفتها االإجمالية اإىل 8.2 مليارات دوالر. 

تطوير  م�رشوع  خمطط  لو�سع  مبناق�سة  للفوز  تقدم  جتارياً  حتالفاً   14 بني  ومن 

امل�رشي  الهند�سة  “دار  اال�ست�ساري  التحالف  على  االختيار  وقع  ال�سوي�ص،  قناة  ممر 

للقوات  الهند�سية  الهيئة  خالل  من  فيه  �رشيكاً  امل�رشي  اجلي�ص  يعد  الذي  ال�سعودي” 

.
181

امل�سلحة

يف  املناف�سني  اأحد  كانت  والتي  العرب”،  “املقاولون  ب�رشكة  العاملني  اأحد  ويك�سف 

املناق�سة، اأن امل�ساألة كانت حم�سومة ب�سكل ُم�سبق لدار الهند�سة �رشيك القوات املُ�سلحة 

يف م�رش. ويوثق ما قاله، بن�سخة من عقد م�رشوع تنمية اإقليم قناة ال�سوي�ص اطلع عليه 

كاتب التحقيق، ومل يذكر العقد �سمن بنوده هوية الطرف الثاين “حتالف دار الهند�سة 

اأو بنود العقد واحلقوق والواجبات امللزم بها، وهو ما دفع ق�سم  امل�رشي ال�سعودي”، 

الفتوى والت�رشيع مبجل�ص الدولة اإىل تاأجيل مراجعة عقد ا�ست�ساريي حمور القناة للمرة 

دار  “حتالف  اإىل ت�سجيل  ال�سوي�ص  قناة  ا�سطر هيئة  ما   ،2014 اأغ�سط�ص  اآب/  الثانية يف 

.
182

الهند�سة” طرفاً ثانياً يف العقد لتمريره

ركزت جهود ال�سي�سي على االأفراد االأثرياء الذين لهم م�سالح وا�ستثمارات يف تلك 

ُتَعّد  �سعودي  اأمري  وهو  طالل،  بن  الوليد  اأمثال  اجلي�ص،  اإىل  بالن�سبة  االأهم  القطاعات 

�رشكته، املعروفة بـ“�رشكة اململكة للتنمية الزراعية” )كادكو م�رش(، امل�ستثمر االأ�سا�سي 

اإعادة  اإىل  ويهدف  عقود  اإىل  يتّد  الذي  االأرا�سي،  ال�ست�سالح  “تو�سكى”  م�رشوع  يف 

.
183

ت�سكيل وادي النيل يف الروافد اجلنوبية يف م�رش

 يف �سنة 2010، رفعت جمموعة من املحامني واملنظمات امل�رشية غري احلكومية دعوى 

�سّد الوليد بن طالل، زاعمًة اأن �رشاء �رشكة “كادكو” لالأرا�سي ينتهك عدداً من القوانني 

العمل، والتنظيمات  االأرا�سي، و�رشوط  با�ستخدام  املتعلّقة  القوانني  امل�رشية، مبا فيها 

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0GJ0V8201 :رويرتز، 2014/8/19، انظر  
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40819?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

�سانا مار�سال، مرجع �سابق.  
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اأّجلت  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  حكومة  لكن  الزراعية.  وال�سادرات  ال�رشيبية، 

يف  اهلل  عبد  امللك  ال�سعودي  للعاهل  املبا�رش  بالتدّخل  وطالبت   ،2011 �سنة  يف  الدعوى 

اإذ اأعاد هذا  حماولة لدفع الوليد بن طالل اإىل الت�سوية، وهذا ما ح�سل يف نهاية املطاف، 

االأخري التفاو�ص حول العقد لقبول م�ساحة اأ�سغر من االأرا�سي. لكن معار�سة م�رشوع 

يد  يف  اأداًة  كانت  لطاملا  عنه(  الناجتة  بالف�ساد  امل�سوبة  العقارية  )واالتفاقات  “تو�سكى” 
االإخوان امل�سلمني حل�سد التاأييد لهم. وعندما اأ�سبح حزب احلرية والعدالة احلزب املهمني 

.
184

يف البملان يف اأوائل �سنة 2012، مل يخِف اأع�ساوؤه معار�ستهم ملوا�سلة امل�رشوع

بيد اأن التخلّي عن م�رشوع “تو�سكى” كان �سي�سّكل �رشبة موجعة للقوات امل�سلحة 

هذا  من  خمتلفة  جوانب  يف  املنخرطة  املقاوالت  �رشكات  من  عدداً  متتلك  التي  امل�رشية، 

فرعيني.  مقاولني  ل�سالح  يعملون  ع�سكرياً  بني  ُمدرَّ مهند�سني  اإىل  اإ�سافة  امل�رشوع، 

اإ�سدار  اإىل  املوؤّقتة املدعومة من اجلي�ص  اأ�رشعت احلكومة  اإطاحة مر�سي،  وبالفعل، بعد 

بيانات حول التزامها املتجّدد بامل�رشوع. وبحلول اأيلول/ �سبتمب 2013، اأ�سارت و�سائل 

العربية  ال�سعودية واالإمارات  ا�ستثمارات كبرية جديدة من جانب  اإىل  االإقليمية  االإعالم 

املتحدة، اللتني دعمتا بقوة كالً من احلكومة املوؤّقتة املدعومة من اجلي�ص ونظام ال�سي�سي 

.
185

اجلديد

م�رشوع  اإىل  امل�ستثمرين  من  املزيد  جلذب  خطوات  اّتخذت  احلكومة  اأن  ُذِكر  كما 

�رشكة  وتاأ�سي�ص  االأغذية،  الإنتاج  جديدة  �سناعية  من�ساآت  بناء  ذلك  يف  مبا  “تو�سكى”، 
قاب�سة لت�سهيل بيع اأرا�ٍص اإ�سافية. وُتَعّد خطة ال�سي�سي اجلديدة مل�رشوع “تو�سكى”، 

�سنة  يف  �ُسمِّم  الذي  االأ�سلي  للم�رشوع  هائالً  تو�سيعاً  دوالر،  مليار   140 بـ  ُيقدَّر  الذي 

ع لي�سمل 48 مدينة جديدة، و8 مطارات، ومزارع اأ�سماك، و�سكة حديدية،  1985؛ فقد ُو�سِّ

.
186

وطريق �رشيع �سخم موؤلّف من 8 خطوط �سري

يق�سي  اجلي�ص،  من  املدعومة  املوؤّقتة  احلكومة  عن  مر�سوم  �سدر   ،2014 �سنة  ويف 

انتقال  اإىل  اأّدى  الذي  االأمر  امل�سدر،  اأحادية  العقود  توقيع  على  الوزراء  قدرة  بتو�سيع 

ُمنِحوا  الذين  و�رشكائها،  الع�سكرية  ال�رشكات  اإىل  العام  اال�ستثمار  من  �سخمة  اأجزاء 
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اأي�ساً عقود خدمات مهمة، مبا يف ذلك امتيازات طويلة االأمد لت�سغيل بع�ص اأكرث الطرق 

ال�رشيعة ازدحاماً يف م�رش )وحت�سيل ر�سوم ا�ستخدامها(. ويف غ�سون االأ�سهر الع�رشة 

العقود،  من  دوالر  مليون   770 بنحو  اجلي�ص  فاز  املوؤّقتة،  احلكومة  ظّل  يف  فقط  االأوىل 

يف  اأ�سهر  ثالثة  مدى  على  امل�سدر  اأحادية  احلكومية  العقود  من  دوالر  مليار  من  واأكرث 

 .
خريف �سنة 1872014

احلكومة  ظّل  يف  م�رش  اإىل  االأمريكية  الع�سكرية  املالية  امل�ساعدات  تدّفق  ا�ستمر  كما 

املوؤّقتة املدعومة من اجلي�ص واأي�ساً يف ظّل حكومة ال�سي�سي، على الرغم من االحتجاجات 

اأعقبا  اللذين  ال�سهرين  النظام. فخالل  االأمريكية على عنف  ال�سعيفة لوزارة اخلارجية 

االنقالب مبا�رشًة، وّقعت وزارة الدفاع االأمريكية عقوداً بقيمة 300 مليون دوالر الإنتاج 

2013/9/6، وخالل  اإليها. ويف  اأو توريدها  الع�سكرية ب�سكل م�سرتك مع م�رش  املعدات 

اأحد  التوقيع على  العنيفة بني موؤّيدي اجلي�ص وموؤّيدي مر�سي، جرى  ذروة املواجهات 

 BAE Systems ”هذه العقود، الذي ن�ّص على التعاون بني �رشكة “بي اأي اإي �سي�ستمز

ويف  الع�سكرية.  ال�سحن  لطائرات  رادار  اأجهزة  لبناء  امل�رشية  الع�سكرية  امل�سانع  مع 

اأعلنت الواليات املتحدة عن  اأداء ال�سي�سي ق�سمه،  اأ�سبوعني فقط على  2014/6/22، بعد 

االإفراج عن 575 مليون دوالر على �سكل م�ساعدات ع�سكرية كانت جمّمدة �سابقاً، وتلي 

.
ذلك م�ساعدات اإ�سافية بقيمة 1.3 مليار دوالر يف كانون االأول/ دي�سمب 1882014

خال�صة: 

نتيجة  كان  بع�سها  كبرية،  اقت�سادية  م�سكالت  عهده  بداية  عند  مر�سي  واجه 

الرئي�ص مبارك،  التي حكم فيها  الفرتة  التي كانت �سائدة خالل  ال�سيا�سات االقت�سادية 

ا�ستجدت بعد ثورة  التي  ال�سيا�سية واالقت�سادية  الظروف  االآخر جاء ب�سبب  والبع�ص 

25 يناير، اأو ب�سبب �سلوك القوى واالأطراف املحلية واالإقليمية والدولية.

منظمة  اإعالمية  حملة  ومعار�سوه  مر�سي  خ�سوم  �سّن  لرئا�سته،  االأول  اليوم  منذ 

�سّد �سيا�سته االقت�سادية، حماولني التقليل من اإجنازاته االقت�سادية، وم�ستغلني التعرث 
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اأو البطء الذي واكب حتقيق بع�ص االأهداف االقت�سادية التي وعد بها. باالإ�سافة اإىل اأن 

اأجهزة وموؤ�س�سات الدولة مل تكن تتعاون بال�سكل املطلوب لتطبيق قراراته االقت�سادية، 

على  العميقة  الدولة  اأذرع  عملت  حيث  والوقود؛  الكهرباء  باأزمة  يتعلق  فيما  خ�سو�ساً 

اإطالة اأمد هذه االأزمة وت�سخيمها لتكون ذريعًة خلروج العامة على الرئي�ص.

مر�سي،  خ�سوم  يلكها  التي  القوة  و�سائل  اإىل  باالإ�سافة  املنظمة  احلملة  هذه  اأدت 

من اأطراف حملية كاملوؤ�س�سة الع�سكرية وباقي موؤ�س�سات الدولة العميقة وفلول النظام 

انقالب  الإجناح  الظروف  تهيئة  اإىل  املطاف  نهاية  يف  ودولية،  اإقليمية  واأطراف  ال�سابق، 

ع�سكري على مر�سي، حتت غطاء “ثورة �سعبية”.

قرابة  ا�ستمرت  انتقالية  كمرحلة  للبالد،  موؤقتاً  رئي�ساً  من�سور  عديل  تعيني  مع 

االأنظار مرة  للبالد بعد ذلك، ُوجهت  ال�سي�سي رئي�ساً جديداً  الفتاح  عام، وانتخاب عبد 

اأخرى اإىل القطاع االقت�سادي خالل هذه املرحلة، خ�سو�ساً بعد حالة التدهور وال�سلل 

واالأمنية  ال�سيا�سية  لال�سطرابات  كنتيجة  القطاع؛  هذا  مرافق  من  الكثري  اأ�سابت  التي 

ال�سلطات  اتبعتها  التي  االقت�سادية  لل�سيا�سات  املرحلة، وكمح�سلة  التي �سادت يف هذه 

اجلديدة، يف ظّل غياب وتعطيل املوؤ�س�سات الت�رشيعية والرقابية.

العربي  اخلليج  دول  بع�ص  با�رشت  التي  املالية  والودائع  والقرو�ص  املنح  اأ�سهمت 

بعد  اجلديد  النظام  دعائم  تثبيت  يف  اآخر،  اإىل  حني  من  امل�رشي  االقت�ساد  يف  �سخها  يف 

املواطن  ي�ستفد  ومل  للبالد،  االقت�سادي  الو�سع  تدهور  توقف  مل  اأنها  غري  االنقالب، 

امل�رشي بال�سكل املنا�سب من هذه امل�ساعدات، فا�ستمر ارتفاع االأ�سعار وزيادة معدالت 

الفقر والبطالة، ونتج عنها معاناة معي�سية طالت �رشائح وا�سعة من املجتمع امل�رشي، 

خ�سو�ساً الطبقتني املتو�سطة والفقرية.

بافتتاح  االقت�سادية،  امل�ساريع  بع�ص  اإجناز  على  العمل  اجلديدة  احلكومة  حاولت 

تفريعة قناة ال�سوي�ص، واإن�ساء مدن �سكنية على �سبيل املثال، غري اأن اجلدوى االقت�سادية 

من هذه امل�ساريع مل تكن مفيدة لالقت�ساد مقارنة باالأموال التي �رُشفت عليها من خزينة 

خالل  من  اقت�سادية  الإجنازات  الرتويج  اجلديد  النظام  حاول  اال�ستدانة.  ومن  الدولة 

افتتاح بع�ص امل�ساريع، عدد منها بدئ يف اإن�سائها خالل عهد مر�سي، غري اأن تراجع قيمة 

العملة امل�رشية، وازدياد معدالت الت�سخم والدين العام، وانت�سار البطالة والفقر عرى 

تلك امل�ساريع من اإجنازاتها، وك�سف حقيقة الو�سع االقت�سادي للبالد.
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 مل يوؤدِّ ا�ستمرار هذا الرتدي االقت�سادي حتى كتابة هذه ال�سطور، اإىل االإطاحة برموز 

اإبان  اأن االأو�ساع االقت�سادية فاقت من حيث ال�سوء، ما كانت عليه  النظام اجلديد، مع 

اأركانه من خالل  3 يوليو؛ الأن النظام اجلديد ا�ستطاع تثبيت  اأو انقالب  25 يناير  ثورة 

انتهاج �سيا�سة القوة يف مواجهة خ�سومه واإ�سعافهم، لكن من ال�سعب ا�ستمرار �سمود 

هذا النظام على املدى البعيد اإذا ا�ستمر على هذا احلال.
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الأداء الأمني والق�صائي

مقدمة:

�سّكل امللفان االأمني والق�سائي اأحد اأبرز العقبات التي واجهت التحول الديوقراطي 

يف م�رش بعد ثورة 25 يناير، ومل يكن و�سول اأول رئي�ص مدين اإىل �سدة احلكم من خالل 

عملية ديوقراطية، كافياً لت�سبح االأجهزة االأمنية امل�رشية حتت �سلطة الرئي�ص و�سلطة 

من  تدخل  دومنا  مهامه  يار�ص  كي  كافياً  الرئي�ص  هذا  انتخاب  يكن  مل  كذلك  حكومته، 

قبل ال�سلطات الق�سائية؛ التي عملت على احلد من �سلطاته من خالل تدخلها يف ال�سيا�سة 

ووقوفها مع خ�سومه يف وجهه. 

اال�سطفاف  واأ�سبح  م�سطرباً،  فاأ�سبح  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  الواقع  هذا  انعك�ص 

والفرز ال�سيا�سي اأكرث حدة وخطورة عن ذي قبل، وم�رش التي اأ�سبحت على ثورة �سعبية 

�سهد لها العامل، اأم�ست على انقالب اأطاح بالعملية الديوقراطية والتحول الديوقراطي. 

واأفاقت م�رش على م�ساهد عنف دموية، ودخل االآالف ال�سجون واملعتقالت، وُحظرت 

االأحزاب، وحوربت اجتاهات �سيا�سية حمددة. 

يحاول هذا الف�سل مناق�سة امللف االأمني والق�سائي بني عهدي مر�سي وال�سي�سي، 

التي وقعت يف م�رش خالل  من خالل ا�ستعرا�ص االأحداث والوقائع االأمنية والق�سائية 

العهدين، والوقوف على �سيا�سة كل منها جتاه عمليات التظاهر، متناولني عمليات القتل 

ال�سيا�سية  وال�سلطة  الق�سائية  الهيئة  بني  العالقة  ا�ستعرا�ص  �سنحاول  كما  واالعتقال، 

خالل العهدين.

اأوًل: اإدارة امللف الأمني: 

1. الو�شائل الأمنية امل�شتخدمة يف قمع املعار�شني:

اأ. قمع املظاهرات:

على   ،2013/7/3 يف  مر�سي  الرئي�ص  على  االنقالب  منذ  امل�رشية،  االأمن  قوات  داأبت 

ا�ستخدام القوة املفرطة يف منا�سبات عديدة، �سّد من عار�ص االنقالب اأو حتى من عار�ص 
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بعد ذلك امل�سار الذي �سارت عليه ال�سلطة اجلديدة؛ مما اأدى اإىل وقائع قتل جماعي غري 

م�رشوع. تزامن ذلك مع اإ�سدار ال�سلطة الق�سائية اأحكاماً جماعية غري م�سبوقة باالإعدام، 

ونفذت قوات االأمن عمليات اعتقال جماعية وتعذيب، مبا يعيد اإىل الذاكرة اأحلك اأيام حكم 

الرئي�ص مبارك.

املحطات،  من  بعدد  م�رش  يف  الع�سكري  االنقالب  معار�سو  مّر  مر�سي،  عزل  ومنذ 

جماعة  واإعالن  والنه�سة،  العدوية  رابعة  العت�سامي  الدموي  الف�ص  اأبرزها  لعل 

االإخوان امل�سلمني “جماعة اإرهابية”، وحملة االعتقاالت التي طالت ع�رشات االآالف من 

اجلمعيات  ت�سكيل  حريات  على  م�سددة  قيوداً  االنقالب  �سلطات  وفر�ست  املعار�سني. 

ملواقع  امل�ستخدمني  حل�سابات  مراقبتها  ال�رشطة  واأعلنت  والتجمع،  الراأي  عن  والتعبري 

مكافحة  بدعوى   ،Twitter وتويرت   Facebook بوك  في�ص  االجتماعي  التوا�سل 

.
“االإرهاب” والتعرف على من يخططون لتنفيذ عمليات “اإرهابية”1

اأ�سدرت عدد من املوؤ�رشات العاملية تقاريرها   ،2014 ويف نهاية كانون الثاين/ يناير 

واالأمن  بال�سيا�سة  املتعلقة  الدولية  املوؤ�رشات  كافة  اأ�سفل  يف  م�رش  وجاءت  ال�سنوية، 

الرتتيب يف   Freedom House هاو�ص  فريدوم  ملوؤ�رش  وفقاً  وقعت  حيث   واالقت�ساد، 

الـ 48 �سمن الدول التي “ال تتمتع باأي حريات” على م�ستوى العامل، وذلك بالرغم من 

�سعودها �سنة 2011 اإىل الت�سنيف الثاين على املوؤ�رش نف�سه، ما يعني اأن م�رش اآنذاك كان 

.
2
بها حرية جزئية

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

اأيد مر�سي اأو رفع “�سعار رابعة”، فقتلته اأو اعتقلته، ثم مّت حظر اجلماعة بحكم ق�سائي 

، كما اأو�ست هيئة مفو�سي املحكمة االإدارية العليا يف 2013/11/16، بحّل 
يف 32013/9/23

.
4
حزب احلرية والعدالة وت�سفية اأمواله و�سمها اإىل خزينة الدولة

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

Site of Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/egypt  
2

وكالة رويرتز لالأنباء، 2013/11/6، انظر:  
3

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2E0M20131106

موقع هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2013/11/16، انظر:  
4

http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/11/16/dissolve.muslimbrotherhood.party
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كر�ست ال�سلطات امل�رشية جّل اهتمامها من اأجل احلّد من تنامي املظاهرات املعار�سة 

لالنقالب ومنع تنظيمها، فاأ�سدرت احلكومة قانون التظاهر الذي �سدد العقوبات على 

“جبهة  ملظاهرات  عنيف  ب�سكل  وت�سدت  الداخلية،  وزارة  موافقة  دون  يتظاهر  من  كل 

.
�سمود الثورة”، وحملة “ال للمحاكمات الع�سكرية”5

اأيدت  التي  والثورية  ال�سبابية  القوى  من  عدد  با�ستهداف  االأمن  قوات  قامت  كما 

باتخاذها  با�رشت  التي  القمعية  االإجراءات  ذلك  بعد  عار�ست  والتي  قبل،  من  االنقالب 

�سّد احلريات العامة؛ فاأ�سدرت اأحكاماً قا�سية بال�سجن �سّد عنا�رشها باتهامات تتعلق 

اأثرها اآالف الن�سطاء وال�سباب،  بالتظاهر وال�سغب والف�ساد والعمالة، حيث �ُسجن على 

ومن اأبرزهم: اأحمد ماهر امل�سارك يف تاأ�سي�ص حركة �سباب 6 اأبريل، والنا�سط الليبايل 

 2013 دي�سمب  االأول/  كانون  يف  عليهم  ُحكم  وقد  عادل،  حممد  والنا�سط  دومة،  اأحمد 

اأن احلكم  اإىل  “قانون التظاهر”. وجتدر االإ�سارة هنا  اأعوام بتهمة خرق  بال�سجن ثالثة 

�سابقة  ُيعّد  مما  عليهم،  القب�ص  تاريخ  من  �سهر  من  اأقل  بعد  �سدر  الثالثة  هوؤالء  على 

رف�ص  مّت  كما  االأحكام،  اإ�سدار  �رشعة  حيث  من  النوع  هذا  من  املحاكمات  تاريخ  يف 

. كما �ُسجل اعتقال اأكرث من األف �سخ�ص 
6
اال�ستئناف والنق�ص خالل فرتة زمنية ق�سرية

يف 2014/1/25، خالل املواجهات التي وقعت خالل اإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والتي 

.
7
اأ�سفرت اأي�ساً عن مقتل اأكرث من مئة متظاهر

وبالرغم من حمالت القمع واالعتقال التي �سنتها ال�سلطات امل�رشية �سّد املتظاهرين 

بعد االنقالب، اإال اأن معار�سي االنقالب وعلى راأ�سهم “التحالف الوطني لدعم ال�رشعية 

ال�سوارع،  يف  احتجاجية  فعاليات  تنظيم  يف  ا�ستمّروا  ملر�سي،  املوؤيد  االنقالب”  ورف�ص 

وحما�سبة  ال�سيا�سيني،  املعتقلني  عن  الفوري  واالإفراج  االنقالب  باإ�سقاط  مطالبني 

�سهلة  لالنقالب  املعار�سة  االأ�سوات  اإ�سكات  عملية  تكن  مل  الدماء.  �سفك  يف  املت�سببني 

ثالثة  عب  املعار�سني  مع  تعامل  م�رش  يف  اجلديد  النظام  اأن  من  الرغم  على  ومي�رشة، 

.
8ً
م�سارات متوازية: حما�رشتهم قانونياً، وقمعهم اأمنياً، وت�سويههم اإعالميا

حممد العلي، مرجع �سابق.  
5

موقع راديو �سوا، 2013/12/22، انظر:  
6

http://www.radiosawa.com/content/egypt-trials-activists-/239801.html

حممد العلي، مرجع �سابق.  
7

املرجع نف�سه.  
8
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ومنذ و�سول ال�سي�سي اإىل احلكم، وا�سلت ال�سلطات االإنفاذ املت�سدد حلظر التظاهر 

اتبعت  كما  روتيني،  نحو  وعلى  بالقوة  للحكومة  املعار�سة  املظاهرات  وتفريق  فعلياً، 

ال�سلطات �سيا�سة القمع اجل�سدي تكتيكاً اأ�سا�سياً للتعامل مع اأع�ساء االإخوان والن�سطاء 

العلمانيني على ال�سواء.

املحيطة  االأحداث  يف  �سخ�ساً   20 عن  يقل  ال  ما  ُقتل   2015 يناير  الثاين/  كانون  ففي 

بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، من بينهم النا�سطة الي�سارية �سيماء ال�سباغ، ووجهت 

اأي�ساً  اأمرت  لكنها  ال�سباغ،  مقتل  يف  املركزي  االأمن  قوات  اأفراد  اأحد  اإىل  االتهام  النيابة 

.
بحب�ص 17 �سخ�ساً ممن �سهدوا مقتلها بتهمة “خرق قانون التظاهر”9

19 �سخ�ساً على االأقل من م�سجعي كرة  ويف �سباط/ فباير من ال�سنة نف�سها، تويف 

اإطالق ال�رشطة للغاز امل�سيل للدموع على ح�سد  اأمام معلب القاهرة بعد  القدم يف تدافع 

من مئات امل�سطفني للعبور من ممر معدين م�سور باحلواجز. وقد وجهت النيابة االتهام 

اإىل اأفراد اإحدى روابط امل�سجعني واإىل من زعمت اأنهم اأع�ساء من االإخوان، لكنها اأعفت 

.
10

رجال ال�رشطة من امل�سوؤولية

الفرتة  يف  واإعالمياً  �سحفياً  �سبعني  من  اأكرث  امل�رشية  االأمن  قوات  اعتقلت  كما 

. ور�سدت املفو�سية امل�رشية 
11

اأفرج عن ع�رشة منهم فقط  ،2014/6/30–2013/6/30

حكم  من  االأول  العام  خالل  ال�سحفيني  �سّد  االنتهاكات  تزايد  واحلريات  للحقوق 

منع  واقعة   250 من  اأكرث  بينها  انتهاكاً   658 وقوع  اإىل  تقريرها  يف  واأ�سارت  ال�سي�سي، 

�سحفيني من اأداء عملهم. كما ك�سفت يف تقريرها عن حدوث اأكرث من 350 اعتداء ما بني 

.
12

ج�سدي، واحتجاز، وتوقيف، وحب�ص، وم�سادرة، وته�سيم معدات

ال �سّك اأن هذه االإجراءات من قبل ال�سلطات امل�رشية اأدت اإىل اإحلاق ال�رشر باحلراك 

ال�سعبي والثوري وحدَّت من وتريته، اإال اأن املظاهرات واالحتجاجات املناه�سة لالنقالب 

مر�سحة  وهي  ال�سطور،  هذه  كتابة  حتى  م�ستمرة  زالت  ما  اجلديد  ال�سيا�سي  والنظام 

ومع  واالقت�سادية  االأمنية  ال�سيا�سات  جتاه  ال�سعبي  ال�سخط  ازدياد  ب�سبب  للت�ساعد 

م�رش - عام من االنتهاكات يف ظل قيادة ال�سي�سي، موقع هيومن رايت�ص ووت�ص، 2015/6/8، انظر:  
9

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/08/270193

املرجع نف�سه.  
10

عام على حكم ال�سي�سي: حالة حقوق االإن�سان تراجعت كثرياً، موقع ر�سيف 22، 2015/6/9، انظر:  
11

http://raseef22.com/politics/2015/06/09/human-rights-after-one-year-of-sisi-in-office

http://bit.ly/1UpiNOh :اجلزيرة.نت، 2015/8/4، انظر  
12
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النظام  داخل  ت�سدعات  حدوث  اإىل  باالإ�سافة  املاأزق،  من  للخروج  �سيا�سية  روؤية  غياب 

نف�سه، من املرجح اأن تطفو على ال�سطح يف امل�ستقبل القريب.

يف املقابل �سمح الرئي�ص مر�سي ملعار�سيه بالتظاهر والنزول اإىل ال�سارع، على الرغم 

من اأن العديد من التظاهرات كانت تهدف اإىل اإحراج مر�سي واإ�سعاف حكمه، واإظهاره 

كاأنه ال يحظى بتاأييد �سعبي. 

وقد برزت خالل عهد مر�سي “التظاهرات الفئوية”؛ التي يقوم بها قطاع عمايل معني 

من  واملت�رشرون  العميقة  الدولة  اأركان  عمل  والتي  اخلا�سة،  م�ساحله  حتقيق  بهدف 

حكم مر�سي على اإذكائها وتاأجيجها، باالإ�سافة اإىل تفاقم اأزمتي الوقود والكهرباء، اللتني 

اُتخذتا كاأحد اأهم الذرائع لقلب الراأي العام على مر�سي واالنقالب عليه.

لقد كانت حرية التظاهر مكفولة يف عهد مر�سي ب�سكل غري م�سبوق، واإذا كانت اأخطاء 

املرحلة احلالية واملراحل ال�سابقة هي ب�سبب القمع، فلرمبا كان “اخلطاأ” يف عهد مر�سي 

اأراد �رشاً  هو ب�سبب احلرية غري امل�سوؤولة، التي حتولت لفو�سى، والتي مكنت كل من 

بالثورة، من متويل ودعم جهات وقوى واإعالميني وقنوات تلفزيونية من اأجل اإ�سقاط 

اأن  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  بات  وقد  امل�سادة،  الثورة  منظومة  �سمن  والعمل  الرئي�ص، 

والطرقات  ال�ساحات  يف  فو�سى  واإحداث  احلياة،  �سّل  على  قادراً  النظام  هذا  ي�سع�سع 

بدون ح�سيب وال رقيب. 

التي كانت �سائدة خالل عهد مر�سي، فقد ذكر تقرير  التظاهر  وكموؤ�رش على حرية 

الرئا�سية، يحمل  االأول لوالية مر�سي  العام  امل�رشية مبنا�سبة مرور  الرئا�سة  اأ�سدرته 

االنتقادات  التقرير  وت�سمن  وحتديات”،  خطوات  امل�رشية..  الرئا�سة  من  “عام  عنوان 

اأن  التقرير  وذكر  طالته،  التي  وال�سائعات  مر�سي،  لها  تعر�ص  التي  واالحتجاجات 

وم�سادمة  مظاهرة   5,821 بلغت  مر�سي  الرئي�ص  لها  تعر�ص  التي  االحتجاجات 

وا�ستباكات، مبعدل 485 مظاهرة كل �سهر، و7,709 وقفات احتجاجية وفئوية، مبعدل 

. مع 
13

557 وقفة احتجاجية كل �سهر، و24 دعوة ملليونية، مبعدل مليونيتني كل �سهر

اأن اأعداد امل�ساركني فيما ي�سمى املليونيات، مل يكن يتجاوز ب�سعة اآالف يف اأحياء عديدة.

وانظر:  /http://morsifirstyear.com؛  يف:  وحتديات،  خطوات   - امل�رشية  الرئا�سة  من  عام  موقع  انظر:   
13

�سائعات املعار�سة خالل عام من حكم الرئي�ص، موقع يوتيوب، يف:

https://www.youtube.com/watch?v=ys5o8RlBcTo&feature=youtu.be 
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اأح�سى  فقد  مر�سي،  والية  من  االأول  العام  يف  االأبرز  امللمح  كانت  ال�سائعات  والأن 

التقرير 50 اإ�ساعة وخباً كاذباً، ومن هذه االإ�ساعات الكاذبة:

مبعوث  الغنو�سي،  را�سد  لل�سيخ  رئا�سية  قالدة  ي�سلم  الرئي�ص  جنل 

من  عدد  اأمني:  م�سدر  اليمني،  حلف  ليلة  اجلمهورية  رئي�ص  زار  اإ�رشائيلي 

ال�سعب..  جمل�ص  عودة  قرار  مر�سي،  عنهم  اأفرج  ممن  رفح  هجوم  منفذي 

�سباحة حمام  تطلب  الرئي�ص  زوجة  الق�ساء،  اأحكام  بانتهاك  الرئي�ص   اتهام 

ـ 12 مليون جنيه ]1.69 مليون دوالر[، تكلفة تاأمني �سالة الرئي�ص 3 ماليني جنيه  ب

مليار   1.3 الدولة  يكلف  وتاأمينه  الرئي�ص  موكب  دوالر[،  مليون   0.422[
التهدئة يف غزة،  اأداء مر�سي يف  اأمريكا را�سية عن  ]183 مليون دوالر[،  جنيه 

االقت�ساد امل�رشي يقرتب من حالة االإفال�ص، بع�ص التغيريات يف قيادات وزارة 

الدفاع.. اأخونة اجلي�ص، �سفقة الع�سكر واالإخوان، االإخوان دبروا مقتل اجلنود 

الإقالة امل�سري، زيارة الرئي�ص لل�سعودية.. االدعاء باأن اال�ستقبال ال يليق مب�رش 

لعدم و�سع علم م�رش خلف الرئي�ص، دولة خليجية تطلب تاأجري االآثار امل�رشية 

تاأجري  العر�ص يت�سمن  200 مليار دوالر..  بالكامل ملدة خم�ص �سنوات مقابل 

ونقل  علني  مزاد  يف  االأق�رش  وعابد  �سنبل  واأبو  الهول  واأبو  الثالثة  االأهرامات 

خمتلفة،  حمافظات  يف  تعيينهم  مّت  اإخوان  األف   12 للخارج،  اإىل  االأثرية  القطع 

ت�سمم طالب االأزهر موؤامرة اإخوانية، خباء: يف عهد مر�سي.. حاليب و�سالتني 

.
14

هدية لل�سودان

فتارة  التظاهرات،  هذه  مع  تعاملها  يف  م�سبوهاً  دوراً  االأمنية  االأجهزة  مار�ست  وقد 

كانت تف�سح املجال اأمام الكثري من هذه التحركات الإظهار �سعف التاأييد ملر�سي ونظامه، 

فتن�سحب من ال�ساحات مف�سحة الطريق اأمام احلرق والتدمري واإغالق الطرقات، وهذا ما 

حدث خالل التظاهرات التي وقعت اأمام ق�رش االحتادية يف كانون االأول/ دي�سمب 2012، 

عندما حاول متظاهرون ان�سم اإليهم جمموعة كبرية من “البلطجية” اقتحام الق�رش بعد 

االإعالن الد�ستوري، ومل تتدخل االأجهزة االأمنية املوكل اإليها حرا�سة الق�رش ملنع عملية 

االقتحام، ما اأدى اإىل �سدامات بني هذه اجلموع وبني جمموعة من اأن�سار الرئي�ص مر�سي 

جاوؤوا حلماية الق�رش. وتارة اأخرى كانت االأجهزة االأمنية تبط�ص باملتظاهرين بطريقة 

وح�سية؛ لت�ستعدي املواطنني �سّد مر�سي وتظهره كدكتاتور يقمع �سعبه.

املراجع نف�سها.  
14

مالحظة: �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2013/6/23 ي�ساوي 7.10631.
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مل تقت�رش حرية التعبري على احلق يف التظاهر، ولكن �سملت اأي�ساً الف�ساء االإعالمي، 

االإعالم حولت هذه  الزائد عن حّده، جتاه حرية  اأن ت�سامح احلكم  البع�ص راأى  اأن  غري 

رئي�ص  عفيفي  اإ�سالم  اأن  كيف  �ساهدنا  وقد  م�سوؤول،  غري  اإعالمي  انفالت  اإىل  احلرية 

حترير �سحيفة الد�ستور، ال�سحفي الوحيد الذي حكم الق�ساء بحب�سه احتياطياً بتهمة 

اأقّر مر�سي قانوناً جديداً  اإهانة رئي�ص اجلمهورية، مل ي�ستمر حب�سه ليلة واحدة؛ حيث 

املجيد  عبد  امل�ست�سار  العام  النائب  واأمر  الن�رش،  ق�سايا  يف  االحتياطي  احلب�ص  باإلغاء 

.
15

حممود باالإفراج عن اإ�سالم عفيفي ومل يبِت ليلة يف ال�سجن

الرئي�ص مر�سي، وهو ما  لقد راأينا كيف قام االإعالمي با�سم يو�سف بالتطاول على 

مل ُيتح له يف عهد االنقالب الع�سكري الذي �سارك يو�سف يف التمهيد له، ومثَّل برناجمه 

الديقراطية  حّق  يف  لي�ص  يوليو،   3 النقالب  التمهيد  و�سائل  اأحد  “البنامج”  برنامج 

فقط ولكن يف حّق الثورة وحرية ال�سحافة. غري اأن يو�سف مل يجروؤ على ال�سخرية من 

دون  ال�سي�سي  حول  هم  الذين  من  �سخريته  تكون  اأن  على  العزم  عقد  لذلك  ال�سي�سي، 

 .
16

جب على الرحيل
ُ
وقف البنامج واأ

ُ
االقرتاب من ذات احلاكم اجلديد، ويف النهاية اأ

ب. عمليات القتل والغت�شاب والتعذيب يف ال�شجون:

التعذيب واالغت�ساب  اأعمال  3 يوليو، حتى عادت  انقالب  اأيام على  مل مت�ِص �سوى 

والقتل داخل اأماكن االعتقال واالحتجاز وال�سجون امل�رشية، اإىل �سابق عهدها قبل ثورة 

25 يناير، وباتت هذه االأعمال متار�ص بطريقة منهجية واأكرث �رشا�سة من ذي قبل؛ من 

اأجل كّي الوعي لدى املواطن امل�رشي، والرجوع به اإىل زمن اخلوف من احلاكم. 

ممار�سة  اإىل  بالعودة  كبرياً  حرجاً  اختالفها،  على  امل�رشية  االأمنية  االأجهزة  جتد  مل 

هوايتها ال�سابقة املليئة بالتجاوزات واالنتهاكات �سّد اأطياف املعار�سة، خ�سو�ساً اأنها 

تزامنت مع حملة حتري�ص و�سيطنة من ِقبل اأذرع الدولة االإعالمية وال�سيا�سية واالأمنية، 

مدعومة من اأحزاب ليبالية ونا�رشية، وحتت غطاء اجلهاز الق�سائي الذي مل يرتدد يف 

اإ�سدار “االأحكام امل�سيّ�سة” �سّد املعار�سني.

حزيران/ يف  والتعذيب  العنف  �سحايا  لتاأهيل  الندمي  ملركز  تقرير  اأ�سار   فقد 

لل�سي�سي  االأول  العام  يف  املواطنني  �سّد  ال�رشطة  انتهاكات  اإجمايل  اأن  اإىل   ،2015 يونيو 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/23/233760.html :موقع العربية.نت، 2012/8/24، انظر  
15

http://bit.ly/266ZUaU :موقع م�رش العربية، 2014/7/3، انظر  
16
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�سمت 289 حالة تعذيب، و272 حالة وفاة، و119 حالة اختفاء ق�رشي، و97 حالة اإهمال 

طبي، و63 حالة اإ�سابة نتيجة اإطالق نار يف ال�سارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 حالة 

تعذيب جماعي، و27 حالة �رشب، و16 حالة اعتداء جن�سي، و15 حالة اعتقال رهائن، 

جن�سي، حتر�ص  حاالت  و8  التعذيب،  عن  نتجت  الإ�سابات  طبي  اإهمال  حاالت   و10 

و7 حاالت تنفيذ حكم اإعدام، و3 حاالت احتجاز اأهايل يف اأثناء زيارة ال�سجون، وحالتي 

.
17

اعتقال ثم وفاة

وجود اإىل  واحلريات،  للحقوق  امل�رشي  املر�سد  عن  �سادرة  تقارير  اأ�سارت   كما 

ُيعزى  الذي  االأمر   ،2015/6/1–2013/6/30 الفرتة  يف  ال�سجون،  داخل  قتل  حالة   139

لتو�سيع  وال�رشطة  اجلي�ص  لقوات  املجال  فتح  اإىل  اأدت  التي  الطوارئ،  حالة  فر�ص  اإىل 

يف  املدنيني  بحق  املرتكبة  االنتهاكات  كمية  اأن  املر�سد  واأكد  املدنيني.  بحق  انتهاكاتها 

ارتكابه  مّت  ما  فاقت  الطوارئ  حالة  لتطبيق  االأوىل  ال�ستة  االأ�سهر  خالل  �سيناء  �سمال 

اأيلول/ يف  �سيناء  �سمال  يف  االإرهاب  على  احلرب  ي�سمى  ما  بداية  منذ  كامل،  عام   يف 

.
�سبتمب 182013

يف  ن�رشته  لها  تقرير  يف  البيطانية   The Guardian اجلارديان  �سحيفة  وحتدثت 

2014/6/22، عن �سهادات مروعة، ُترتكب يف ال�سجون ال�رشية يف م�رش يف عهد ال�سي�سي، 

�سجون  يف  للتعذيب  يتعر�سون  املفقودين  امل�رشيني  من  العديد  “اإن  التقرير:  يف  وجاء 

ع�سكرية �رشية من دون �سدور اأّي حكم ق�سائي باحتجازهم”، حيث اإن هناك 16 األف 

.
�سجني مّت اعتقالهم منذ نهاية متوز/ يوليو 192013

كما احتجزت ال�سلطات امل�رشية ما ال يقل عن 41 األف �سخ�ص بني متوز/ يوليو 2013 

واأيار/ مايو 2014، ووجهت اإليهم االتهامات وحكمت عليهم، مما ت�سبب يف ال�سغط على 

ال�سجون امل�رشية ومفاقمة ظروف االكتظاظ القائمة يف اأق�سام ال�رشطة ومديريات االأمن، 

العربي، التلفزيون  �سبكة  موقع  اإجمايل،  كرقم  تدرج  فرداً  متوت  م�رش..  يف  التعذيب  �سفوت،  اأحمد   
17 

http://bit.ly/25NpPaS :ت�رشين الثاين/ نوفمب 2015، انظر

املر�سد  موقع  ال�سي�سي،  حكم  من  االأول  العام  يف  ال�سيا�سيني  للمعتقلني  العادلة  غري  املحاكمات  حول  تقرير   
18

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-50339900 :امل�رشي للحقوق واحلريات، 2015/7/9، انظر

بي بي �سي، 2014/6/23، انظر: http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2014/06/140622_monday_press؛   
19

وانظر:

The Guardian newspaper, London, 22/6/2014, https://www.theguardian.com/world/2014/

jun/22/disappeared-egyptians-torture-secret-military-prison
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وحيث قامت وزارة الداخلية باحتجاز البع�ص، بدون حماكمة يف حاالت كثرية. وقد ذكر 

املجل�ص القومي حلقوق االإن�سان يف تقريره املن�سور يف 2015/5/31، والذي يغطي فرتة 

حزيران/ يونيو 2013 – كانون االأول/ دي�سمب 2014، اأن ال�سجون امل�رشية خالل هذه 

تلك  من   %300 ال�رشطة  واأق�سام  اال�ستيعابية،  طاقتها  من   %160 توؤوي  كانت  الفرتة، 

تت�سمن قواعد ع�سكرية ومواقع  ال�سلطات مقرات غري ر�سمية  ا�ستخدمت  الطاقة. كما 

املقرات  تلك  يف  املعاملة  واإ�ساءة  التعذيب  ويار�ص  املحتجزين،  الإيواء  االأمنية  لالأجهزة 

.
20

على نحو روتيني

الق�ساة على املوافقة على فرتات مطولة من احلب�ص االحتياطي للمتهمني من  وداأب 

قوات  الأفراد  ال�سماح  مع  للحكومة،  املعار�سني  والن�سطاء  امل�سلمني  االإخوان  اأع�ساء 

احتجاز مّت  واحدة  ق�سية  ويف  بكفالة.  باخلروج  ال�سي�سي  موؤيدي  من  وغريهم   االأمن 

494 �سخ�ساً، اعتقلوا من م�سجد الفتح يف القاهرة يف اآب/ اأغ�سط�ص 2013 يف اأثناء تداعيات 

.
21ً

االنقالب على مر�سي، وجرت حماكمتهم معا

على  املعتقلني  من  �سخ�ساً   7,389 اإن  الداخلية  وزارة  قالت   2014 يوليو  متوز/  ويف 

ا�سطر كما  االحتياطي.  احلب�ص  يف  ظلوا  مر�سي  بعزل  املحيطة  اال�سطرابات   خلفية 

200 من طلبة املدار�ص الثانوية املحتجزين اإىل تاأدية امتحانات الثانوية العامة يف ال�سجن 

.
خالل العام الدرا�سي 222015/2014

اأثناء  يف  وفاة  حالة   124 عن  يقل  ال  ما  امل�رشية  احلقوقية  املنظمات  وثقت  وقد 

االحتجاز منذ اآب/ اأغ�سط�ص 2013 وحتى 2015/6/8، نتيجة لالإهمال الطبي اأو التعذيب 

 اأو اإ�ساءة املعاملة. وقالت م�سلحة الطب ال�رشعي التابعة لوزارة العدل يف كانون االأول/

دي�سمب 2014، اإن ما ال يقل عن 90 �سخ�ساً توفوا يف �سنة 2014 يف اأق�سام ال�رشطة يف 

حمافظتي القاهرة واجليزة وحدهما. كما تويف ثالثة على االأقل من اأع�ساء البملان من 

االإخوان يف اأثناء االحتجاز. ويف اأيار/ مايو 2015 وّثق مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف 

االإن�سان،  حلقوق  القومي  املجل�ص  موقع   ،2014–2013 العا�رش  االإن�سان  حلقوق  القومي  املجل�ص  تقرير   
20

http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010- 2015/5/31، انظر: 

02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html

م�رش - عام من االنتهاكات يف ظل قيادة ال�سي�سي، هيومن رايت�ص ووت�ص، 2015/6/8.  
21

املرجع نف�سه.  
22
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وبينها االأرجح،  على  عنها  امل�سوؤولة  هي  االأمن  قوات  اإن  قال  وفاة  حالة   23  والتعذيب 

اختفاء بعد  وقعتا  و2  التعذيب،  نتيجة  و3  الطبي،  االإهمال  نتيجة  حاالت   4 

.
23

ال�سحية

وفتحت النيابة التحقيق يف ق�سية واحدة، هي وفاة املحامي كرمي حمدي، ومّت اعتقال 

اثنني من �سباط االأمن الوطني يف 2015/2/25 على ذمة التحقيق، فاأفرجت عنهما اإحدى 

وبدالً   .2015/3/28 يف  اأمريكية(  دوالرات   1,310( جنيه  األف   15 قدرها  بكفالة  املحاكم 

من اإعادة تقييم �سيا�سات احلب�ص االحتياطي ملواجهة اتهامات اإ�ساءة املعاملة، اأو اإ�سقاط 

التهم املوجهة اإىل املحتجزين دون وجه حّق، اأ�سدرت وزارة الداخلية قرارات لتخ�سي�ص 

.
24

بع�ص اأق�سام ال�رشطة ك�سجون

 مل تقت�رش احلملة القمعية القا�سية وحملة االعتقاالت التي بداأت عقب انقالب 3 يوليو

من  املعار�سني  الن�سطاء  لت�سمل  امتدت  بل  االإ�سالمي،  التيار  من  املعار�سني  على 

العلمانيني؛ ومن بني هوؤالء يارا �سالم وماهينور امل�رشي املدافعتني عن حقوق االإن�سان. 

وح�سل معار�سون علمانيون اآخرون على اأحكام مطولة بال�سجن يف حماكمات جماعية، 

ففي �سباط/ فباير 2015 ُحكم على النا�سط اأحمد دومة، املحكوم م�سبقاً، بال�سجن ثالثة 

املوؤبد  بال�سجن  اآخرين  و229  نافع،  هند  املراأة  حقوق  عن  املداِفعة  وعلى  اأي�ساً،  اأعوام 

.
للم�ساركة بـ“اأحداث جمل�ص الوزراء”، والتي وقعت يف كانون االأول/ دي�سمب 252011

اخت�سا�ص  بتو�سيع  مر�سوماً  ال�سي�سي  اأ�سدر   2014 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  ويف 

“كافة املرافق العامة واحليوية” ملدة عامني. ومنذ ذلك  الق�ساء الع�سكري بحيث ي�سمل 

اإىل  2,280 مدنياً  النيابة ما ال يقل عن  اأحالت   2015 احلني وحتى بداية حزيران/ يونيو 

 .Human Rights Watch اإح�ساء هيومن رايت�ص ووت�ص  حماكمات ع�سكرية، بح�سب 

اأطفال  �ستة  االإ�سكندرية على  الع�سكرية يف  املحاكم  اإحدى  2015 حكمت  مايو  اأيار/  ويف 

.
26

بال�سجن ملدة 15 عاماً، بح�سب اجلماعة الوطنية حلقوق االإن�سان والقانون

املرجع نف�سه.  
23

املرجع نف�سه.  
24

املرجع نف�سه. وانظر اأي�ساً: بي بي �سي، 2015/2/4، انظر:   
25

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150204_egypt_douma_sentence

م�رش - عام من االنتهاكات يف ظل قيادة ال�سي�سي، هيومن رايت�ص ووت�ص، 2015/7/8.  
26
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ووت�ص  رايت�ص  هيومن  منظمة  اأ�سدرت  ال�سلطة،  ال�سي�سي  لتويل  االأوىل  الذكرى  ويف 

االإن�سان”، فقد  “انتهاكاً �سارخاً حلقوق  ال�سي�سي �سهد  اأن عهد  اإىل  اأ�سارت فيه  تقريراً 

�سهد العام االأول من عهده، مقتل عدد كبري من املتظاهرين، وغياب املحا�سبة على قيام 

قوات االأمن باالعتداء على املتظاهرين، كما �سهد عمليات احتجاز جماعية، وحماكمات 

ع�سكرية للمدنيني، واملئات من اأحكام االإعدام واالإجالء الق�رشي الآالف العائالت من �سبه 

.
27

جزيرة �سيناء

مل تقت�رش االنتهاكات على جرائم التعذيب اجل�سدي بل تعدتها اإىل اجلرائم اجلن�سية، 

 The Worldwide Movement االإن�سان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تقرير  حمل  فقد 

موّثقة  �سهادات   ،2015 مايو  اأيار/  يف  �سدر  الذي   ،For Human Rights )FIDH(

حلاالت تعر�ست لعنف جن�سي داخل ال�سجون، واأكدت املنظمة اأن “العنف اجلن�سي يتم 

ا�ستخدامه ك�سالح للقمع”، بعد تويل ال�سي�سي للحكم. ور�سد التقرير حاالت اغت�ساب 

يف  مر�سي  �سّد  امل�رشي  اجلي�ص  تدخل  خالل  حالة   186 �سمل  جن�سي  واعتداء  جماعي 

.
الفرتة 2013/6/28–282013/7/7

تلك  عن  م�سوؤولة  امل�رشية  ال�سلطات  اإن  االإن�سان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  وتقول 

مل  اأنه  املنظمة  وت�سيف  يحدث.  ملا  اإنكارها  اأو  لها  جتاهلها  ب�سبب  �سواء  االنتهاكات، 

اإىل  فيه  دعا  والذي   ،2014 يونيو  حزيران/  يف  ال�سي�سي  خطاب  منذ  تغيري  اأّي  يحدث 

ميدان  يف  واالغت�ساب  التحر�ص  حوادث  بعد  امل�رشي،  املجتمع  يف  اأخالقي”  “اإ�سالح 
ك�سوف  مثل  امل�رشية،  ال�سلطات  تتبناه  االغت�ساب  من  اآخر  نوعاً  هناك  واأن  التحرير، 

اإىل  وتهدف  املعار�سات،  الن�ساء  وت�ستهدف  قانوين،  نطاق  اأّي  خارج  تتم  التي  العذرية 

اإذاللهن وتدمري معنوياتهن، والفئات امل�ستهدفة يف هذا النوع غالباً ما تكون من االإخوان 

العنف اجلن�سي �سّد  ال�سلطات  الطلبة. كما ت�ستخدم  اأو  املعار�سة  التيارات  اأو  امل�سلمني 

اأقارب املعتقلني يف اأثناء الزيارات؛ ما يجعل املعتقلني يرف�سون زيارات من ذويهم كي ال 

.
29

يتعر�سوا مل�سايقات

عام على حكم ال�سي�سي: حالة حقوق االإن�سان تراجعت كثرياً، موقع ر�سيف 22، 2015/6/9.  
27

حلقوق  الدولية  الفدرالية  موقع  م�رش،”  يف  االأمن  قوات  ترتكبه  الذي  اجلن�سي  العنف  الدولة:  نفاق  “ك�سف   
28

 https://www.fidh.org/IMG/pdf/final_egypt_report_web.pdf :ا2015/5/19، انظر  ،fidh االإن�سان

املرجع نف�سه.  
29
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ون�رش موقع ميدل اإي�ست اآي Middle East Eye البيطاين، تقريراً وّثق فيه ا�ستخدام 

النظام امل�رشي العنف اجلن�سي ب�سكل ممنهج الإ�سكات معار�سيه. وذكر التقرير الذي 

من  اجلن�سي  العنف  انت�سار  املعار�سني:  الإ�سكات  كاأداة  “االغت�ساب  عنوان:  حتت  جاء 

الثورة  اأربع �سنوات على  “اإنه بعد مرور  ال�سي�سي”،  قبل ال�رشطة يف م�رش حتت حكم 

اأ�سواأ  امل�رشي حتت حكم  ال�سعب  يقبع  نادت باحلرية والعدل والكرامة،  التي  امل�رشية 

من نظام مبارك الذي ثاروا �سّده يف يناير 2011، حيث اإن عدد املعتقلني ال�سيا�سيني حالياً 

النظام لرتويجه من  االآخر مل�رش، بخالف ما ي�سعى  الوجه  األفاً، وهذا هو   40 يزيد عن 

.
م�رشوعات مثل تفريعة قناة ال�سوي�ص واملوؤمتر االقت�سادي يف �رشم ال�سيخ”30

يتمتع  التي  احلرية  اإىل  ترجع  االغت�ساب  معدالت  يف  “الزيادة  اأن  التقرير  وي�سيف 

بها العاملون يف االأجهزة االأمنية، حيث يتغا�سى النظام عن االنتهاكات التي يرتكبونها، 

العناية  يف  متخ�س�سة  طبيبة  “قالت  املوقع،  مع  حوار  ويف  ذلك”.  على  وي�سجعهم  بل 

االنتقام  يريدون  الذين  بالبلطجية  اأ�سبه  امل�رشي  النظام  اإن  اجلن�سي؛  العنف  ب�سحايا 

يريدون  هم  الداخلية:  جهاز  اإ�سقاط  اأجل  من  خ�سي�ساً  قامت  الأنها  يناير؛  ثورة  من 

هذه  اأن  اإىل  املوقع  وي�سري  االآن”،  ال�سلطة  على  امل�سيطر  هو  مبن  النا�ص  يذكروا  اأن 

االعتداءات لي�ست بال�سيء اجلديد، فقد كانت متار�ص حتت حكم ح�سني مبارك واملجل�ص 

هذه على   Amnesty International الدولية  العفو  منظمة  �سهدت  وقد   الع�سكري، 

.
31

االنتهاكات

وك�سفت �سحيفة ذا اأوبزيرفر The Observer البيطانية ال�سادرة يف 2014/4/13، 

عن حادثتني منف�سلتني الغت�ساب �سابني يف مراكز واأق�سام �رشطة تابعة لنظام ال�سي�سي 

يف م�رش، وعنونت ال�سحيفة لتقريرها بالقول: “ال�رشطة امل�رشية ت�ستخدم االغت�ساب 

ا�سرتاتيجية  اأ�سبح  “االغت�ساب  اأن  اإىل  واأ�سارت  املعار�سة”،  جمموعات  �سّد  ك�سالح 

.
يتو�سع ا�ستخدامها يف م�رش”32

 Rape to silence: Sexual violence by police rampant in Sisi’s Egypt, site of Middle East Eye,  
30

21/9/2015, http://www.middleeasteye.net/news/rape-silence-sisi-s-egypt-rapes-its-citizens-
make-them-toe-line-705146312

Ibid.  
31

 Egyptian police “using rape as a weapon” against dissident groups, The Guardian, 12/4/2014,  
32

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/12/egypt-police-rape-dissidents-crackdown-
16000-arrested
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ويف جمال احلريات اأي�ساً، �سهد عهد ال�سي�سي �سدور اأكب عدد من االأحكام الق�سائية 

باالإعدام وال�سجن واحلب�ص �سّد قيادات جماعة االإخوان والن�سطاء ال�سيا�سيني املنتمني 

االأول/  كانون  منذ  املتكررة  التعّهدات  من  الرغم  وعلى  يناير.   25 ثورة  مع�سكر  اإىل 

خمالفة  ق�سايا  يف  املحبو�سني  وال�سابات  ال�سباب  من  عدد  عن  باالإفراج   2015 يناير 

كتابة  حتى  يتحّقق  مل  االأمر  هذا  اأن  اإاّل  ال�سيا�سية،  باالأحداث  واملرتبطة  التظاهر  قانون 

يتجاوز ال  �سئيالً  عدداً  عنها  االإفراج  مّت  التي  الوحيدة  الدفعة  و�سملت  ال�سطور.   هذه 

.
33

165 �سخ�ساً، مّت اختيارهم بع�سوائية من ق�سايا بعينها مل حتَظ باهتمام الراأي العام

لالإفراج عن دفعات جديدة بحجة  اأّي حماوالت  بتعطيل  االأمنية  االأجهزة  قامت  كما 

“احلفاظ على املظهر القوي للنظام وعدم هّز �سورته اأمام الراأي العام”. وهي ال�سورة 
التي ترتكز على نقطتني اأ�سا�سيتني: العداء لالإخوان واعتبارهم “اإرهابيني”، وخما�سمة 

كذلك  اإليها.  واالإ�ساءة  يناير   25 لثورة  املطلق  بتاأييدها  املعروفة  وال�سخ�سيات  القوى 

حاول ال�سي�سي نف�سه االإ�ساءة اإىل ثورة 25 يناير مرات عدة، كان اآخرها عندما و�سفها 

.
باأنها “احلدث الذي جعل م�رش على حافة الهاوية وقّربها من ال�سقوط”34

ومع تطبيق قانون التظاهر، عادت القب�سة االأمنية ت�سيطر على ال�سوارع وامليادين، 

كما عاد نظام “زوار الفجر” يالزمه االختفاء الق�رشي الذي تزايدت حدته، فيما انطلقت 

قبل الداخلية  وزارة  عليها  كانت  التي  ذاتها  بالطريقة  املتظاهرين  ملواجهة  االأمن   قوات 

. ووفق منظمة العفو الدولية يف حزيران/ يونيو 2015، ُتقدر اأعداد املعتقلني يف 
35

25 يناير

.
36

م�رش اأكرث من 41 األف �سخ�ص

يف  والطفل  املراأة  انتهاكات  ر�سد  وحدة  اأ�سدرت  للطفولة،  العاملي  اليوم  ذكرى  ويف 

االنتهاكات  واقع  عن  تقريرها   ،2014/11/20 يف  واحلريات،  للحقوق  امل�رشي  املر�سد 

 ،2015/8/4 لندن،  اجلديد،  العربي  �سحيفة  قراراته،  تدح�سها  الديقراطية”  ال�سي�سي  “اإجنازات  م�رش:   
33

http://bit.ly/1swWyzm :انظر

املرجع نف�شه.  
34

املعار�سة يف عهد مر�سي وال�سي�سي.. بني الت�سادم وامل�ساملة، موقع كالم اأخبار، 2015/11/18، انظر:  
35

http://www.kalamakhbar.com/Details.aspx?I=14711998

بي بي �سي، 2016/1/7، انظر:  
36

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/01/151217_prison_conditions_egypt



242

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

التي ترتكب بحق االأطفال املتهمني يف ق�سايا �سيا�سية يف م�رش منذ 2013/6/30 وحتى 

2014/11/20 حتت عنوان “اأطفال االعتقال”، اأ�سارت فيه اإىل اعتقال 2,170 طفالً خالل 

،217 قتل  فيما  املختلفة،  االحتجاز  اأماكن  داخل  منهم  طفالً   370 زال  ما  الفرتة،   هذه 

واأ�سار  االأطفال.  �سّد  جن�سي  عنف  حالة   78 منها  طفالً   948 بحق  انتهاكات  ووقعت 

بر�سا�ص  12 طفالً  ال�سي�سي، قتل  االأوىل من حكم  املئة يوم  اأنه خالل فرتة  اإىل  التقرير 

االعتداء  ومّت  االحتجاز،  مقرات  داخل  طفالً   72 تعذيب  ومّت  طفالً،   144 واعتقل  حّي، 

اأطفال  بحق  باالإعدام  اأحكام  و�سدرت  االحتجاز،  مقرات  داخل  طفالً   26 على  جن�سياً 

.
37

ق�رش واأخرى بال�سجن

تقريراً  واحلريات  للحقوق  امل�رشي  باملر�سد  والتوثيق  الر�سد  وحدة  واأ�سدرت 

م�رش  يف  االحتجاز  اأماكن  بداخل  القانون  اإطار  خارج  القتل  الر�سمية:  “املقابر  بعنوان 

منذ 2013/6/30 وحتى االأول من حزيران/ يونيو 2015”، وقالت الوحدة اإن هذه الفرتة 

اأعداد  الوفيات بداخل مراكز االحتجاز املختلفة من ناحية  اأعداد  �سهدت حتوالً كبرياً يف 

.
38

املتوفني وحاالت التعذيب حتى املوت

يخ�ص  فيما  ممنهجة  �سيا�سة  انتهجت  امل�رشية  االأمن  �سلطات  اأن  التقرير  واأو�سح 

حاالت االعتقال التع�سفي بحق املعار�سني للنظام الع�سكري يف م�رش ب�سكل غري م�سبوق 

املمنهجة  ال�سيا�سة  اأدت هذه  2013/6/30، وقد  اأحداث  امل�رشي احلديث منذ  التاريخ  يف 

املختلفة، والتي  اأماكن االحتجاز  بداخل  املعتقلني  اأعداد غفرية من  اإيداع  اإىل  االعتقال  يف 

اأ�سبحت ال تت�سع ب�سبب اأعداد املعتقلني وانتهاج االعتقال كو�سيلة مهمة من و�سائل قمع 

املعار�سني للنظام الع�سكري يف م�رش، وفيما يلي نتائج وحدة الر�سد والتوثيق باملر�سد 

اأماكن االحتجاز  القانون بداخل  اإطار  القتل خارج  امل�رشي للحقوق واحلريات حلاالت 

:
املختلفة، خالل الفرتة 2013/6/30–392015/6/1

 ،2014/11/20 واحلريات،  للحقوق  امل�رشي  املر�سد  والطفل،  املراأة  انتهاكات  ر�سد  وحدة  االعتقال،  اأطفال   
37

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-41800017 :انظر

املر�سد امل�رشي   ،2015/6/1 2013/6/30 وحتى  القتل بداخل مراكز االحتجاز منذ  الر�سمية: حاالت  املقابر   
38

للحقوق واحلريات، 2015/6/8، انظر:

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/30-2013-2015

املرجع نف�سه.  
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جدول رقم )1(: �شحايا الحتجاز منذ 2013/6/30 وحتى 402015/6/1

�شجونمكان عملية القتل
اأق�شام 

ال�رشطة

حماكم 

ونيابات

�شجون 

الع�شكرية

دور 

الرعاية

غري 

معروف
املجموع

63544216130من�شور

11139–39962ال�شي�شي

1021506227269املجموع

جدول رقم )2(: نوع �شحايا الحتجاز منذ 2013/6/30 وحتى 412015/6/1

املجموعجنائية�شيا�شيةنوع ال�شحية

6169130من�شور

31108139ال�شي�شي

92177269املجموع

حاالت  بع�ص  من  مر�سي  عهد  يف  االحتجاز  واأماكن  واملعتقالت  ال�سجون  تخُل  مل 

التعذيب، لكن من الظلم ن�سب هذه التجاوزات اإىل الرئي�ص مبا�رشة، الأن االأجهزة االأمنية 

التي كانت متار�ص القتل والتعذيب اإبان عهد مبارك مل تتغري ومل يت�سنَّ تطهريها واإعادة 

ت�سكيلها من جديد، وال �سّن الت�رشيعات التي تكفل حما�سبة هذه االأجهزة عند تق�سريها، 

فالفرتة التي حكم فيها مر�سي مل تكن كافية، كما اأن مر�سي مل يكن ذا �سلطة فعلية على 

القمع  ممار�سات  اأن  كيف  راأينا  وقد  الإ�سقاطه.  ي�سعون  قادتها  كان  التي  االأجهزة  هذه 

فاقت  وقد  ال�سي�سي  عهد  يف  بقوة  عادت  واملعتقالت،  ال�سجون  داخل  والتعذيب  والقتل 

عهد مبارك نف�سه.

املرجع نف�سه.  
40

املرجع نف�سه.  
41
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القتلى امل�رشيني داخل اأماكن الحتجاز منذ 2013/6/30 وحتى 422015/6/1

والقتل  التعذيب  حاالت  والتعذيب،  العنف  �سحايا  لتاأهيل  الندمي  مركز  ر�سد  وقد 

اإىل   2012/7/30 من  الفرتة  يف  مر�سي  عهد  خالل  امل�رشية  واملعتقالت  ال�سجون  داخل 

 :
43

2013/5/31، وجاءت على النحو التايل

املرجع نف�سه.  
42

انظر:  العنف والتعذيب،  لتاأهيل �سحايا  الندمي  االإخوان، موقع مركز  التعذيب يف م�رش خالل عام من حكم   
43

https://docs.google.com/file/d/0B1qqm_EjPpz8b3ZnSVBJVV9TSTA/edit
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جدول رقم )3(: حالت التعذيب والقتل داخل ال�شجون واملعتقالت امل�رشية خالل عهد 

مر�شي، يف الفرتة 2012/7/30–442013/5/31

قتل/ وفاةتعذيبالفرتة

2012/12/31–2012/7/307756

2013/5/31–2013/1/1282161

359217اإجمايل 11 �شهر من حكم الرئي�س مر�شي

عليهم  القب�ص  مّت  الذين  االأطفال  عدد  اأن  الطفل  حلقوق  امل�رشي  االئتالف  ذكر  كما 

عن  الدفاع  جبهة  اأعلنت  كما  طفالً.   383 بلغ   ،2013/3/26 وحتى   2013/1/25 منذ 

 متظاهري م�رش يف 2013/5/25، اأن عدد من مّت اعتقالهم يف عهد الرئي�ص مر�سي و�سل اإىل

.
45ً

3,460 معتقال

من اجلدير ذكره، اأن ال�سلطات امل�رشية اأمرت يف �سباط/ فباير 2016، باإغالق مركز 

يف  النا�سطة  احلكومية  غري  املنظمات  من  وهو  والتعذيب،  العنف  �سحايا  لتاأهيل  الندمي 

.
46

جمال الدفاع عن حقوق االإن�سان

الفرتة  يف  مر�سي  الرئي�ص  عهد  يف  القتلى  حول  تقريراً  ثورة  ويكي  موقع  ون�رش 

2012/7/1–2013/7/3، حيث اأح�سى التقرير �سقوط 470 قتيالً يف 26 حمافظة خمتلفة. 

ويف تف�سيل اأنواع حوادث القتل، فقد ذكر التقرير اأن:

طائفية، اأحداث  يف  قتيالً  و39  �سيا�سية،  اأحداث  يف  �سقطوا  قتيالً   172 

عمالية، تظاهرات  يف  واحداً  وقتيالً  اجتماعية،  احتجاجات  خالل  قتيالً   و17 

و48 حالة وفاة داخل اأماكن االحتجاز، و48 قتيالً نتيجة ا�ستخدام مفرط للقوة، 

و28 قتيالً ب�سبب اأعمال اإرهابية، و7 قتلى خالل حمالت اأمنية، و110 حالة وفاة 

املرجع نف�سه.  
44

املرجع نف�سه.  
45

http://bit.ly/1UfFYk0 :اجلزيرة.نت، 2016/4/6، انظر  
46
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مدنياً،  قتيالً   399 هناك  القتلى  اإجمايل  بني  ومن  ج�سيم.  اإهمال  حوادث  نتيجة 

الن�ساء  من  قتلى  و9  �سحفيان  قتيالن  جي�ص..،  قتيل  و19  �رشطة،  قتيل  و52 

ُقتلوا خالل الفرتة الزمنية ذاتها، ومل  طالباً  18 عاماً و86  قا�رشاً دون الـ  و93 

.
47

يتم ح�رش قتلى من امل�سعفني امليدانيني

ب�سيا�سة  ل�سقوطهم  مبا�رشة  �سلة  ال  ال�سحايا  هوؤالء  اأن  االأهم  املالحظة  اأن  غري 

اأداء االأجهزة يف  اأو دعم تياره �سيا�سياً، واإمنا ل�سوء  الرئي�ص وال بعمليات قمعية لدعمه 

التعامل مع النا�ص.

ج. عمليات الإعدام امليداين:

املتتالية،  املجازر  بارتكاب  الثوري  احلراك  وقف  يف  الع�سكري  النظام  ف�سل  بعد 

اجلديد  النظام  وعجز  االنقالب  معار�سي  من  االآالف  ع�رشات  اعتقال  اإىل  باالإ�سافة 

ج�سدية  ت�سفية  عمليات  االأمنية  االأذرع  مار�ست  بالقوة،  الع�سكري  احلكم  تر�سيخ  عن 

مبا�رشة للمعار�سني، زادت وتريتها بعد تعيني جمدي عبد الغفار وزيراً للداخلية يف عهد 

ال�سي�سي يف 2015/3/5. وقد اأخذت هذه الت�سفيات اأ�سكاالً متعددة، فاإما اأن تكون يف اأثناء 

عمليات االعتقال، اأو بعد �ساعات من االختطاف على يد عنا�رش ال�رشطة.

الفرتة يف  فاإنه  بريطانيا،  يف  االإن�سان  حلقوق  العربية  للمنظمة  بيان   وح�سب 

2013/7/3–2016/1/9، بلغ عدد من مّت توثيق مقتله بالت�سفية املبا�رشة من قبل قوات 

تتوافر  مل  ملتب�سة  ظروف  يف  ذاتها  الفرتة  يف  اآخرون   39 ُقتل  كما  �سخ�ساً،   53 االأمن 

معلومات كافية حول مالب�سات مقتلهم، ادعت وزارة الداخلية وفاتهم يف اأثناء تنفيذهم 

.
48

لـ“عمليات اإرهابية” دون اأن تبا�رش اأّي جهة حتقيقاً حمايداً حول مقتلهم

وباالإهمال  تارة  بالتعذيب  ال�سجون  داخل  املمنهجة  القتل  عمليات  ذلك  اإىل  اأ�سف 

الطبي تارة اأخرى، وهو ما رفع عدد القتلى الأكرث من 129 �سحية يف عام ال�سي�سي االأول 

.
49

بال�سلطة

ح�رش قتلى عهد حممد مر�سي تف�سيلياً، موقع ويكي ثورة، 2013/6/26، انظر:  
47

https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsicasualities/

بت�سفية اأربعة مواطنني م�رشيني يرتفع عدد من مّت ت�سفيتهم بالر�سا�ص بعد االعتقال منذ الثالث من متوز   
48

2013 اإىل 53 مواطناً، موقع املنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف بريطانيا AOHR، ا2016/1/10، انظر:

http://bit.ly/25NXVZ2

امل�رشي  املر�سد   ،2015/6/1 2013/6/30 وحتى  االحتجاز منذ  بداخل مراكز  القتل  الر�سمية: حاالت  املقابر   
49

للحقوق واحلريات، 2015/6/8.
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ومن اأبرز من متت ت�سفيته بوا�سطة االأجهزة االأمنية، 13 قيادياً من االإخوان امل�سلمني 

اأكتوبر، وقد مّت قتلهم بعد حادثة اغتيال  ال�ساد�ص من  كانوا جمتمعني يف �سقة يف مدينة 

ال�سي�سي  حّمل  والتي   ،2015/6/29 يف  وقعت  التي  بركات  ه�سام  امل�رشي  العام  النائب 

جماعة االإخوان امل�سلمني م�سوؤوليتها، وتعهد ب�سّن حملة �سّد اجلماعة تكون اأكرث ق�سوة 

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

 .
50

باأع�ساء اجلماعة الذين ُحكم عليهم باالإعدام ب�سكل عاجل

ا�ستدعى  ما  وهو  م�سلحني،  كانوا  بال�سقة  املتواجدين  اأن  امل�رشية  ال�سلطات  وادعت 

جمال االإخوان  يف  القيادي  اأن  غري  عليهم،  النار  واإطالق  معهم  للتعامل  االأمن   قوات 

مّت  حيث  ت�سفيتهم،  من  �ساعات  قبل  هوؤالء  بع�ص  اعتقال  “مّت  اأنه  اأو�سح  ال�ستار،  عبد 

.   وك�سف حممد منت�رش املتحدث 
حجزهم بال�سقة التي كانوا يجتمعون بها وقتلهم”51

االإعالمي با�سم االإخوان امل�سلمني، اأن القيادات التي مّت “اإعدامها ميدانياً” كانت جمتمعة 

ُقتلوا  الذين  “املجتمعني  اأن  م�سيفاً   . ُعّزالً كانوا  واأنهم  ال�سهداء،  يتامى  اإعالة  ملناق�سة 

م�سوؤول  راأ�سهم  وعلى  واملعتقلني،  ال�سهداء  اأ�رش  وكفالة  لدعم  املركزية  باللجنة  اأع�ساء 

اللجنة عبد الفتاح حممد اإبراهيم، ورئي�ص اللجنة القانونية املحامي نا�رش احلايف، و�سبعة 

.
اآخرون”52

اأ�سماء بع�ص الذين جرى  كما ك�سفت م�سادر اإعالمية يف جماعة االإخوان امل�سلمني، 

اغتيالهم، وهم: عبد الفتاح حممد اإبراهيم، وعبد الرحيم حممد، وطاهر حممد اإ�سماعيل، 

وم�سوؤول مكتب و�سط الدلتا بجماعة االإخوان طه اإ�سماعيل، وم�سوؤول مكتب االإخوان 

.
53

باملنوفية جمال خليفة، ورئي�ص اللجنة القانونية يف االإخوان نا�رش احلايف

 ،2015/8/6 ففي  القانون،  اإطار  خارج  االإخوان،  قيادات  ت�سفية  م�سل�سل  ا�ستمر 

اأقدم االأمن امل�رشي على قتل �ستة من قيادات االإخوان امل�سلمني يف الفيوم جنوب م�رش، 

الفتاح وعبد  مراد،  العزيز  عبد  هم:  ال�ستة  وال�سحايا  منت�رش،  حممد  ذكر  ما   بح�سب 

اأريك تراجر، البوؤ�ص الدائم يف م�رش: ما �سبب ا�ستقرار نظام ال�سي�سي؟، موقع معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق   
50

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts- انظر:   ،2015/7/21 االأدنى، 

durable-misery-why-sisis-regime-is-stable

http://bit.ly/1FRPYST :العربي اجلديد، 2015/8/1، انظر  
51

املرجع نف�شه.  
52

املرجع نف�شه.  
53
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ال�سالم  وعبد  هيبة،  العزيز  وعبد  علواين،  النا�رش  وعبد  خراد،  وربيع  النا�رش،  عبد 

اآلية ومدرعة  حتيتة، وقد متت عملية الت�سفية خالل عملية اقتحام القرية بنحو ثالثني 

.
54

تابعة لوزارة الداخلية

ُقتل   2016/1/9 ففي  حّق،  وجه  اأّي  دون  املتعمد  املبا�رش  القتل  من  االأطباء  ي�سلم  مل 

الطبيب حممد حممود اأحمد عو�ص يف الفيوم بر�سا�ص من قوات االأمن، ويف تبير مقتله 

اأعلن م�سوؤولون اأمنيون يف 2016/1/25، اأن اإطالق النار عليه وقتله مّت عندما كان يحاول 

التقرير الطبي الذي حتدث عن مكان االإ�سابة دح�ص  الهرب خالل عملية اعتقاله، لكن 

رواية الداخلية؛ حيث اأ�سار التقرير اإىل اأن عو�ص اأ�سيب يف البطن، ومن املحتم وفق رواية 

الداخلية اأن تكون يف الظهر يف حال هربه. ويف اإفادتها للمنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف 

بريطانيا، قالت �سقيقة القتيل اإن:

عليه  اأطلقت  ثم  ب�سقيقي،  اخلا�سة  العيادة  باقتحام  قامت  اأمنية  قوة 

الر�سا�ص دون مبر وفقاً ل�سهود عيان، وبعدها قامت باقتياده اإىل املدرعة وهو 

م�ساب، وبعد اأقل من �ساعة تلقينا ات�ساالً يفيد بتواجد جثة �سقيقي يف م�رشحة 

االأمنية  القوات  قامت  اجلثة  ال�ستالم  ذهبنا  وعندما  بالفيوم،  العام  امل�ست�سفى 

اأحد االأطباء  اأن  اإال  اأو روؤيتها،  بطردنا من امل�ست�سفى ورف�ست ت�سليمنا اجلثة، 

.
55

اأخبنا عن اإ�سابة حممد بر�سا�سة يف بطنه

ومن الذين جرت ت�سفيتهم اأي�ساً، اإ�سالم �سالح الدين عطيتو، الطالب بالفرقة الرابعة 

يف كلية الهند�سة جامعة عني �سم�ص، وحم�سن �سطا داخل حمب�سه يف كفر ال�سيخ، واأحمد 

.
56

جب اأمام زوجته يف االإ�سكندرية، وال�سيد ال�سعراوي على �رشيره بناهيا يف اجليزة

2. عودة الفلتان الأمني يف م�رش:

اأ. “بالك بلوك”.. “�شبح” ظهر يف عهد مر�شي واختفى بعد النقالب عليه:

االأمني،  امللف  على  الرتكيز  على  مر�سي  اإ�سقاط  حملة  م�سريو  ا�سرتاتيجية  قامت 

مظاهرات  وت�سيري  �رشطة،  ومراكز  حزبية  ملقرات  وتفجري  اإحراق  حمالت  فنظموا 

معار�سة ملر�سي تنتهي معظمها بعمليات اإحراق واإحداث فو�سى اأمنية يف �سوارع م�رش.

 http://bit.ly/1VO3aoM :العربي اجلديد، 2015/8/6، انظر  
54

بت�سفية اأربعة مواطنني م�رشيني يرتفع عدد من مّت ت�سفيتهم بالر�سا�ص بعد االعتقال منذ الثالث من متوز   
55

2013 اإىل 53 مواطناً، املنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف بريطانيا، 2016/1/10.

http://bit.ly/1FRPYST :العربي اجلديد، 2015/8/1، انظر  
56
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ومن الو�سائل التي جلاأوا اإليها اإن�ساء جمموعة ت�سمى “بالك بلوك” black bloc اأي 

25 يناير، ظهرت هذه  الثانية لثورة  2013/1/24 ع�سية الذكرى  ، ففي 
57

ال�سوداء الكتلة 

املجموعة التي حامت ال�سكوك حول دورها وخلفيتها، وبرزت ت�ساوؤالت حول توقيت 

اأفرادها بتغطية وجوههم باالأقنعة الإخفاء هويتهم،  ظهور مثل هذه املجموعة التي قام 

خ�سو�ساً اأنه مل يكن هناك �رشورة لت�سكيل مثل هذه املجموعات يف ظّل �سيادة القانون، 

وحماية احلريات، وحّق التظاهر يف عهد مر�سي. 

ويف اأول بيان م�سجل لها ن�رشته على موقع يوتيوب YouTube، قالت املجموعة “اإنها 

جزء من الكل يف العامل، واإن هدفها هو اإ�سقاط نظام االإخوان امل�سلمني”؛ ُمعلنني ت�سديهم 

.
58

الأي اعتداء �سّد املتظاهرين، كما اأعلنوا عدم تعر�سهم للجي�ص وال�رشطة

اأيام من عزل مر�سي، ال�سبهات والريبة حولها، كاأن  اأثار اختفاء هذه املجموعة بعد 

الهدف من هذه املجموعة كان اإحداث فو�سى منظمة يف البالد الإ�سفاء �سبغة ع�سكرية على 

 هذه التحركات، بالتوازي مع تنامي وترية التظاهرات التي كان الكثري منها منظماً وفق

اأجندة واأهداف �سيا�سية مريبة، متهيداً الإحداث فو�سى عارمة يف البالد، ليبدو االنقالب 

يف نهاية املطاف كا�ستجابة ملطلب �سعبي وتفاٍد لتف�سي الفو�سى والفلتان االأمني.

ركزت هذه املجموعة اأعمالها منذ ظهورها اإىل يوم تنفيذ االنقالب، على �سّن هجمات 

منظمة ا�ستهدفت مقار ومكاتب جماعة االإخوان امل�سلمني، حيث اأحرقت العديد من هذه 

املقار، و�ساركت يف تظاهرات عديدة �سّد االإخوان، وا�ستبكت مع عنا�رش االإخوان يف عدد 

.
59

من املحافظات، كما هاجمت واأحرقت عدد من مقرات حزب احلرية والعدالة

احلرية  حزب  غري  اأخرى  اأحزاب  ومقار  املن�ساآت  من  العديد  مبهاجمة  قامت  كما 

والعدالة، مثل مقر حزب الغد الذي مّت حرقه، و�ساركت يف الهجمات على ق�رش االحتادية، 

امل�سبوهة  املمار�سات  ومن   .2013 اإبريل  ني�سان/  اأواخر  يف  التحرير  ميدان  واأغلقت 

عيّنه  الذي  اهلل،  عبد  طلعت  امل�ست�سار  العام  النائب  مكتب  ملحا�رشة  دعوتها  للمجموعة 

.
60

مر�سي، بدار الق�ساء، رداً على قراره بالقب�ص على جمموعة بالك بلوك

http://f24.my/22U47wD :موقع فران�ص 24، 2013/2/4، انظر  
57

املرجع نف�سه.  
58

رحاب جمعة، التاريخ الغام�ص لـ“البالك بلوك”.. و�رّش ان�سحابها من امل�سهد، موقع بوابة الفجر االإلكرتونية،   
59

 https://www.elfagr.org/1998773 :2016/1/17، انظر

�سحيفة البيان، دبي، 2013/1/29، انظر:  
60

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-01-29-1.1812748
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متهمني  �سبط  �ساأن  يف  حققت  اأنها  امل�رشية  العامة  النيابة  اأعلنت   ،2013/2/1 ويف 

باالنتماء ملجموعة بالك بلوك داخل اأحد العقارات املطلة على ميدان التحرير، وبحوزتهم 

املتهمني  اأحد  اإيداع  وقررت  احليوية”،  واملواقع  البرتول  �رشكات  ي�ستهدف  “خمطط 
مب�ست�سفى االأمرا�ص العقلية، وبعد التحقيقات �سنفت النيابة العامة بالك بلوك كجماعة 

بتهمة  املجموعة،  واإح�سار كل من هو من�سم مع هذه  واأمرت ب�سبط  اإرهابية منظمة، 

اإن�ساء منظمة اإرهابية واإدارتها. ويف مفاجاأة غريبة للغاية اأفرج عن املقبو�ص عليهم من 

اأو من  اأو مموليها،  اأو عن قياداتها  اأن ُيعرف �سيء عنها،  املنتمني لهذه املجموعة، دون 

.
61

اأعطاهم ال�سالح الذي اأثبتته حما�رش ال�رشطة وحتقيقات النيابة

موقع على  بياناً  بلوك  بالك  جمموعة  ن�رشت  يوليو،   3 يف  مبر�سي  االإطاحة   وبعد 

اإنها قد حلت نف�سها وخلعت قناعها الأن مهمتها قد  2013/7/5، قالت فيه  في�ص بوك يف 

اأجنزت، داعية اأجهزة الدولة اإىل القب�ص على اأّي �سخ�ص يتحرك بقناع، ومنذ تلك الفرتة 

اختفت نهائياً ظاهرة بالك بلوك من م�رش؛ االأمر الذي اأثار الكثري من عالمات اال�ستفهام 

موؤ�س�سات  قبل  من  عليه  والتعتيم  امللف  هذا  ت�سوية  �رّش  وحول  املجموعة،  هذه  حول 

.
62

الدولة

حول  ال�سبهات  �رشيالية،  بطريقة  امل�رشي  امل�سهد  من  ال�رشيع  االن�سحاب  هذا  زاد 

املحكمة  من  املنتدب  حامد  ال�سيد  املحامي  وعر�ص  املجموعة،  هذه  اإن�ساء  من  الهدف 

للدفاع عن الرئي�ص حممد مر�سي يف الق�سية التي عرفت اإعالمياً بـ“اأحداث االحتادية”، يف 

2014/12/30، مقطع فيديو الجتماع عدد من جمموعات البالك بلوك، احتوت توجيهات 

الرتكاب اأعمال عنف يف اأثناء التظاهرات اإبان حكم مر�سي، وقال حامد اإن “تلك اجلماعات 

اأثناء فرتة حكم مر�سي،  اإىل هدم من�ساآت م�رش، وقد ظهرت فقط  امل�سلحة كانت تهدف 

قوات  كانت  “فاأين  حامد  ليت�ساءل   ،”2013 متوز  يوليو/   3 يف  عزله  بعد  اختفت  لكنها 

.
ال�رشطة واجلي�ص من هذه االأفعال؟”63

بدايتها:  يف  جمموعتني  عن  عبارة  كانت  اأنها  اإىل  بلوك  بالك  اأع�ساء  اأحد  واأ�سار 

املجموعة االأوىل تنتمي اإىل حممد امل�رشي حامي ميدان التحرير “البلطجي”، وكان موقع 

 ،2014/9/10 القاهرة،  امل�رشيون،  �سحيفة  رحيله،  بعد  واختفى  مر�سي  عهد  يف  ظهر  �سبح  بلوك”..  “بالك   
61

http://bit.ly/1RXTReP :انظر

املرجع نف�شه.  
62

http://bit.ly/28mHl4z :العربي اجلديد، 2014/12/30، انظر  
63
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االإخوان  الفريق هي تهديد حكم جماعة  التحرير وا�سرتاتيجية عمل  فريق عمله ميدان 

جتارية  م�سادر  واأّي  واملحالت  واملن�ساآت  املقار  “حرق  هي  العمل  واآليات  امل�سلمني، 

بـ“اأك�ص”،  ال�سهري  حممود  اإىل  تنتمي  الثانية  واملجموعة   .
االإخوان”64 بجماعة  خا�سة 

وكان موقع فريق عمله ق�رش االحتادية، وا�سرتاتيجية عمل الفريق هي اقتحام الق�رش، 

واآلية العمل حَتنيُّ اأّي فر�سة القتحام الق�رش واإثارة حالة من االنفالت االأمني والبلبلة يف 

حميط الق�رش. وا�ستمر ع�سو بالك بلوك والذي كان ينتمي اإىل جمموعة حممد امل�رشي 

ال  كانوا  االأع�ساء  واأن  للجماعة  كبري  متويل  يوجد  كان  اأنه  موؤكداً  التفا�سيل،  �رشد  يف 

 .
65

يعلمون م�سدره

حركة  اإن  الثورة،  طريق  جبهة  وع�سو  اأبريل   6 بحركة  القيادي  عبده،  زيزو  وقال 

بالك بلوك �سنيعة اأمنية، موؤكداً اأن متويلها كان من اأطراف متعددة، و�سطاء اأو �سما�رشة 

اأي�ساً  �سمت  احلركة  اأن  واأ�ساف  للنظام.  ومقربون  اأعمال  رجال  فيها  �سارك  للدولة 

جمموعة من ال�سباب الثوري الطامح للحرية الذي �سارك فيها بطريقة عفوية، م�سرياً اإىل 

اأن ال�سواد االأعظم منهم كانوا ممولني من اأجهزة ذات نفوذ وا�سع، مو�سحاً اأن ال�رش وراء 

اختفاء احلركة هو انتهاء الدور الذي ر�سم لها وخرجت من اأجل حتقيقه، وهو االنقالب 

.
66

على ثورة 25 يناير

ويف 2015/5/29، وبعد قرابة عامني من االختفاء جلماعة بالك بلوك، عادت املجموعة 

لتظهر من جديد مع ت�سارع اإعالناتها عن م�سوؤوليتها عن العديد من اأحداث العنف، غري 

اأن توقيت ظهورها كان مع انطالق دعوات عدة من تنظيمات �سيا�سية و�سبابية للتظاهر 

والع�سيان املدين واالإ�رشاب عن العمل، الإ�سقاط الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي يف ذكرى 

، وبدا كاأنه حماولة 
67ً

مرور عام على تن�سيبه رئي�ساً يف 2014/6/8، ما اأثار جدالً وا�سعا

حلرف م�سار التظاهرات واإفقادها �رشعيتها متهيداً لقمعها.

“بالك بلوك”.. �سبح ظهر يف عهد مر�سي واختفى بعد رحيله، امل�رشيون، 2014/9/10.  
64

املرجع نف�شه.  
65

املرجع نف�شه.  
66

االأمن يرهب امل�رشيني بـ“بالك بلوك” لتعومي ال�سي�سي، العربي اجلديد، 2015/5/29، انظر:  
67

http://bit.ly/1J9AkJE
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ب. الأزمات الأمنية:

كافياً  يكن  مل  ولكنه  ملحوظاً،  تقدماً  مر�سي  عهد  خالل  امل�رشي  االأمني  املناخ  �سهد 

الإ�سعار املواطنني، و�رشكات ال�سياحة، وامل�ستثمرين االأجانب، باأن الدولة جنحت فعالً يف 

حما�رشة حالة االنفالت املتفاقمة منذ ما بعد اندالع الثورة امل�رشية. 

كان  االأمني  امللف  اأن  فالوا�سح  البالد،  يف  ال�سيا�سي  اال�ستقطاب  حالة  اإىل  وبالنظر 

وال�سوارع،  امليادين  يف  واملتكرر  املنفلت  ال�سيا�سي  احل�سد  رئي�سيتني:  مب�ساألتني  يتعلق 

والن�ساطات االإجرامية البحتة. لكن بالنظر اإىل �سياقات االأحداث والوقائع، التي جاءت يف 

جّو �سيا�سي م�سطرب وم�سحون قابل لالنفجار، مل يعد من ال�سهل التفريق بني االثنني، 

ال �سيما بعد اأن وجدت عنا�رش اإجرامية يف االحتجاج ال�سيا�سي مظلة لها.

التي  القطاعات  من  عدد  وعلى  امل�رشية،  احلياة  جممل  على  اأثره  االأمني  امللف  ترك 

املدن االأخرى، عا�ست  العا�سمة وبع�ص  اأحياء يف  التدهور. فثمة  اأ�سالً من  كانت تعاين 

ال�سكك احلديدية،  ال�رشيعة، وخطوط  الطرق  للقلق؛ يف  حوادث متكررة ب�سورة مثرية 

وطرق العا�سمة واملدن الكبى، وكان هناك قابلية �رشيعة لتحّول اأّي مظاهرة احتجاج 

اإىل ا�ستباكات عنف دموي.

اإعالم،  اأ�سهمت حالة عدم االن�سجام والتعار�ص بني موؤ�س�سات الدولة املختلفة، من 

معاجلة  يف  ق�سور  حدوث  اإىل  الرئا�سة  موؤ�س�سة  وبني  وغريها،  و�رشطة،  وجي�ص، 

ومواجهة التحديات االأمنية التي ع�سفت يف وجه حكومة مر�سي، فهذه املوؤ�س�سات، مل 

تكن لت�ساعد اأحداً، من خارج منظومة النظام ال�سابق.

كما اأن هناك قطاعاً من �سباط وزارة الداخلية، اإ�سافة اإىل الثقافة ال�سائدة يف الوزارة، 

الرئي�ص يواجه معار�سة  الثورة، والأن  معادون حلكم مر�سي، ورمبا لكل نظام ما بعد 

جهاز  هيكلة  يعيد  اأن  ي�ستطع  مل  له،  معار�سة  متعددة  جبهات  فتح  يريد  وال  قوية، 

ال�رشطة؛ ما اأدى اإىل حدوث حاالت من االنفالت االأمني يف عهده، اأظهرت احلكومة كاأنها 

عاجزة اأو مق�رشة يف اإدارة �سوؤون البالد.

وف�سل  اال�ستقطاب  ب�سبب  ال�سيا�سي  ا�ستقرار  الال  كحالة  اأخرى  عوامل  اأ�سهمت 

العليا والرئي�ص،  الد�ستورية  التي ميزت العالقة بني املحكمة  احلوارات، وحالة ال�سدام 
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وبطء حت�سن الو�سع االقت�سادي، يف اإعطاء احلوادث االأمنية التي وقعت يف البالد اأبعاداً 

واأحجاماً اأكب من طبيعتها، وحاولت القوى املعار�سة ملر�سي اأن ت�ستثمر ذلك يف اإظهار 

اأدنى  اإىل  و�سلت  حتى  تاآكلت  �سعبيته  واأن  البالد،  على  ال�سيطرة  فاقداً  بات  الرئي�ص  اأن 

م�ستوياتها؛ وبالتايل بات الرئي�ص فاقداً لل�رشعية من وجهة نظرها. 

مل تكن ت�رشيحات ع�سو املحكمة الد�ستورية العليا �سابقاً تهاين اجلبايل باأن “اجلي�ص 

مع  ت�رشيحاتها  تناغمت  حيث  ع�سوائية،  لل�سعب”  امل�سلمني  االإخوان  �سلَّم  امل�رشي 

املوؤ�رشات التي تقوي فر�سية قيام اجلي�ص بالتخطيط لالإطاحة مبر�سي من اأول يوم توىل 

ال�سعبي، عن طريق  االنق�سام  تاأجيج  الدولة كانت تعمل على  اأجهزة  الرئا�سة، واأن  فيه 

.
68

االإعالم وافتعال االأزمات من اأجل االإطاحة مبر�سي

ويف هذا ال�سياق، ك�سف يا�رش علي املتحدث الر�سمي االأ�سبق با�سم رئا�سة اجلمهورية 

ا�رشابات  الإحداث  االقت�سادية  االأزمات  افتعال  حماوالت  عن  مر�سي،  حممد  عهد  يف 

كان القاهرة  يف  البنزين  ا�ستهالك  متو�سط  اأن  اإىل  النظر  الفتاً  و�سيا�سية،  اأمنية   وبلبلة 

1.8 مليون لرت، وكان يتم �سّخ 3.2 ماليني لرت للقاهرة يف وقت االأزمة اأي تقريباً ال�سعف، 

غري اأنه كان يتم �رشقته واالمتناع عن توزيعه، وبداأ ذلك حينما اأعلن با�سم عودة وزير 

.
69

التموين يف حكومة ه�سام قنديل عن الكروت الذكية التي متنع ال�رشقة

االإعالمي مع  حوار  يف  االأ�سبق،  املخابرات  جهاز  وكيل  فوؤاد،  ح�سني  اللواء   وقال 

جلماعة  “ال�سماح  والنا�ص:  القاهرة  قناة  على   ”360 “القاهرة  برنامج  يف  كمال  اأ�سامة 

الإخوان بت�سلق ال�سلطة عب البملان والرئا�سة كان جزءاً من خمطط الدولة، نظراً لتعاطف 

.
عدد كبري من امل�رشيني معهم، اإىل اأن تاأتي اللحظة املنا�سبة لالنق�سا�ص عليهم”70

اللواء  من  طلب  اأنه  جودة،  ثروت  اللواء  االأ�سبق  العامة  املخابرات  وكيل  اأكد  كما 

حلفه  الذي  الق�َسم  ين�سى  باأن  مر�سي  عيَّنه  الذي  املخابرات  جهاز  رئي�ص  �سحاتة  راأفت 

2015/12/22، انظر:  كيف حرق املجل�ص الع�سكري االإخوان �سعبياً للتخل�ص من ثورة يناير؟، موقع ر�سد،   
68

 http://www.rassd.com/170390.htm

املتحدث با�سم مر�سي يك�سف تفا�سيل عن االنقالب، موقع اإ�سالم اليوم، 2013/7/21، انظر:  
69

http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-189695.htm

كيف حرق املجل�ص الع�سكري االإخوان �سعبياً للتخل�ص من ثورة يناير؟، ر�سد، 2015/12/22.  
70
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طوال �سحيحة  معلومة  باأي  مر�سي  الرئي�ص  يد  مل  اجلهاز  اأن  واأ�ساف  الرئي�ص،   اأمام 

.
71

فرتة حكمه

الكاتب  ت�رشيحات  مبر�سي،  لالإطاحة  اجلي�ص  خطة  توؤكد  التي  املواقف  اأبرز  ومن 

واالإخوان..  “اجلي�ص  كتابه  يف  اأكد  الذي  بكري،  م�سطفي  اجلي�ص  من  املقرب  ال�سحفي 

بامل�سري  بكري  م�سطفى  التقى  ال�سلطة  مر�سي  ت�سلم  عندما  اأنه  ال�ستار”  خلف  اأ�رشار 

طنطاوي و�ساأله معاتباً: “ملاذا �سلمتم البلد اإىل االإخوان؟ فاأجابه طنطاوي اإجابة اأده�سته 

 .
حيث قال له: “بل �سلمنا االإخوان اإىل البلد!”72

وكان م�سطفى بكري قد قال يف لقاء له على قناة احلياة:

يف اأعقاب االإعالن الد�ستوري ثار جانب من املواطنني اأمام ق�رش االحتادية 

اإىل  وا�سحة  اأوامر  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  من  و�سدرت  الرئا�سي، 

“اأف�سحوا  مفادها:  الق�رش؛  اإىل  املوؤدية  ال�سوارع  بحماية  املكلفة  الت�سكيالت 

الطريق اأمام االأوالد”، وهو ما جعل قوات احلر�ص اجلمهوري ترتك املتظاهرين 

يتقدمون اإىل �سور الق�رش، ثم يلقون املولوتوف داخله. وو�سل االأمر بالقوات 

.
اأن تركت بع�ساً منهم يقتحم الق�رش بـ“ون�ص”73

مبا�رش  اجلزيرة  قناة  مع  مكي،  اأحمد  ال�سابق  العدل  وزير  ت�رشيحات  وك�سفت 

من  املدبرة  العنف  واأحداث  القدم،  لكرة  بور�سعيد  ملعب  مذبحة  اأحداث  بعد  اأنه  م�رش، 

جي�ص البلطجية التابع حلبيب العاديل وزير الداخلية، يف بور�سعيد ومدن قناة ال�سوي�ص؛ 

العامة  القيادة  العنف، لكن  اأعمال  اأن تتدخل ال�رشطة وتوقف  الرئي�ص مر�سي  كان راأي 

للقوات امل�سلحة طالبت الرئي�ص باإعالن حظر التجول واأ�رشت على ذلك باإحلاح، وبعد 

اأمر ال�سي�سي رجاله يف املخابرات  اأن انطلت اخلدعة على مر�سي، واأعلن حظر التجول، 

احلربية بت�سجيع النا�ص على اخلروج يف مظاهرات ليلية للع�سيان �سّد حظر التجول، ثم 

اأ�سدر الفريق �سدقي �سبحي، رئي�ص االأركان، قراره اإىل عدد من الت�سكيالت الع�سكرية 

موقع �سحيفة الوطن االإلكرتونية، 2015/9/17، انظر:  
71

http://www.elwatannews.com/news/details/560464

كيف حرق املجل�ص الع�سكري االإخوان �سعبيّاً للتخل�ص من ثورة يناير؟، ر�سد، 2015/12/22.  
72

املرجع نف�سه.  
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باأن تنظم مباريات كرة القدم، واأن ت�سارك فيها بالزي الع�سكري الإ�سقاط هيبة الرئي�ص 

.
74

متاماً، ومن ثم يفقد اعتباره

“حممد  باأحداث  اإعالمياً  ُعرف  ما  مر�سي،  عهد  يف  وقعت  التي  االأحداث  اأبرز  ومن 

ومتظاهرين  ال�رشطة  بني  ا�ستباكات  اندلعت  حيث   ،2012/11/19 يف  الثانية”،  حممود 

االأوىل”،  حممود  “حممد  باأحداث  اإعالمياً  ُيعرف  ملا  االأوىل،  ال�سنوية  الذكرى  يحيون 

اأحمد مكي وزير  رف�ست جماعة االإخوان امل�ساركة يف الذكرى، بل وو�سفها امل�ست�سار 

اأ�سفرت  وقد  الثورة”.  واإجها�ص  الفو�سى  الإثارة  وا�سع  خمطط  “�سمن  باأنها  العدل، 

.
75

االأحداث عن �سقوط قتلى وجرحى، نتيجة حدوث مواجهات مع ال�رشطة

و�سل امللف االأمني ذروته يف اأحداث اجلمعة 2013/3/22، عندما توجهت اآالف قليلة 

من اأن�سار املعار�سة، ان�سمت اإليهم عنا�رش اإجرامية، ممن ُيعرف بالبلطجية، اإىل املركز 

العام لالإخوان امل�سلمني يف منطقة املقطم، لالحتجاج على ما ت�سفه املعار�سة ب�سيطرة 

اأيام،  االإخوان املتزايدة على احلكم والدولة. والأن الدعوة للتظاهر كانت علنية منذ عدة 

فقد احت�سد عدد من �سباب االإخوان حول املركز حلمايته. مل تكن قوات االأمن غائبة عن 

امل�سهد، ولكنها عجزت يف النهاية عن احتواء املوقف. وقد �سهدت املنطقة ا�ستباكات بالغة 

.
76

العنف بني الطرفني، و�سلت حتى اإىل باحات امل�ساجد، واأوقعت ع�رشات اجلرحى

بيد اأن التطور الذي قرع ناقو�ص اخلطر، كان اندالع �سدامات بني امل�سلمني واالأقباط 

قرية  يف  با�ستباكات  امل�سكلة  بداأت   .2013 اأبريل  ني�سان/  من  االأول  االأ�سبوع  طوال 

مبحافظة القليوبية، قيل اأن �سببها كان قيام �سبان م�سيحيني بر�سم �سلبان على جدار 

القرية، وانتهت ب�سقوط جرحى وقتلى من الطرفني. ولكن ال�سدام �رشعان ما  م�سجد 

امتد اإىل العا�سمة امل�رشية، عندما هاجمت ح�سود من امل�سلمني جنازة القتلى امل�سيحيني، 

التي خرجت من الكاتدرائية القبطية بو�سط القاهرة. ومرة اأخرى، وبالرغم من و�سولها 

.
77

منطقة اال�ستباكات، مل ت�ستطع قوات االأمن احتواء املوقف ب�رشعة كافية

املرجع نف�سه.  
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انظر:   ،2015/11/19  ،21 عربي  موقع  ن�سيانها،  اجلرية  ارتكاب  من  اأ�سواأ  حممود..  حممد  عرب،  اأبو  تامر   
75

http://bit.ly/1XYUNc2

قرارات �سعبة: العقد الثالثة يف �سيا�سة مر�سي، مركز اجلزيرة للدرا�سات، 2013/4/15، انظر:  
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�سبقت  التي  املا�سية  الثالثة  العقود  يف  االأوىل  الطائفي  التوتر  حادثة  تكن  مل  هذه 

احلادثة، وال منذ الثورة امل�رشية. ولكن، وكما كافة امل�سائل االأخرى، يلعب مناخ التفلّت 

االأمني واال�ستقطاب ال�سيا�سي دوراً رئي�سياً يف تفاقم التوترات الطائفية يف البالد. فقرية 

�سكانها  بني  االأحداث  هذه  مثل  تعرف  مل  ال�سدام  هذا  بداية  �سهدت  التي  اخل�سو�ص، 

.
78

امل�سلمني واالأقباط من قبل على االإطالق

�سهدت  بل  واالأقباط،  امل�سلمني  بني  ال�سدامات  على  الطائفية  ال�سدامات  تقت�رش  مل 

م�سلم  اأبو  زاوية  بقرية   ،2013/6/24 يف  م�رش،  يف  وال�سيعة  ال�سنة  بني  �سدامات  البالد 

ال�سيعي ح�سن  القيادي  بينهم  ال�سيعة  اأربعة من  اأ�سفرت عن مقتل  يف حمافظة اجليزة، 

املذهب  يتبعون  امل�سلمني  امل�رشيني  من  ال�ساحقة  الغالبية  اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  �سحاتة، 

اإن  العريان نائب رئي�ص حزب احلرية والعدالة عب في�ص بوك  ال�سني. وقد قال ع�سام 

واأتباعه،  �سحاتة  ح�سن  ال�سيخ  قتل  “اإدانة  اإىل  اجلميع  ودعا  حرام،  امل�رشي  الدم  �سفك 

الكبى،  املحلة  ال�سلفية يف  الدعوة  الفيوم، وع�سو  االإ�سالمية يف  وقبله ع�سو باجلماعة 

اإىل �سهداء االإخوان ومن �سقط من قبل يف حممد حممود وما�سبريو وجمل�ص  باالإ�سافة 

.
الوزراء والعبا�سية”79

من هنا يت�سح لنا، مدى انعكا�ص اال�ستقطاب ال�سيا�سي على الو�سع االأمني، ومدى 

ا�ستغالل االأحداث االأمنية مهما كان حجمها من قبل معار�سي النظام، وتوظيفها لتنفيذ 

اأجندات �سيا�سية ت�سب يف م�سلحة �سع�سعت �سلطة الرئي�ص. كما اأن االأجهزة االأمنية مل 

تكن تعمل على م�ساعدة الرئي�ص بال�سكل املطلوب، اإما ب�سبب تف�سي الف�ساد الذي ورثته 

الرئي�ص ب�سبب ميولها ونواياها  التعاون مع  اأو ب�سبب رف�ص هذه االأجهزة  اإداراتها،  يف 

املبيَّتة.

 Reuters ون�رشت وكالة رويرتز  اإ�شقاط مر�شي:  الأكرب يف  الدور  الداخلية لعبت 

ال�رشطة  من  خمتلفة  م�سادر  اآراء  با�ستق�ساء  فيه  قامت  خا�ساً(  )حتقيقاً  لالأنباء 

—وفقاً ملا ح�سلت عليه الوكالة من معلومات—  اأكدت فيه  واملخابرات حول االنقالب؛ 

الثورة  اأجنحوا  2011/1/28؛ الأنهم هم من  االإخوان منذ  ثاأرها مع  تن�َص  ال�رشطة مل  اأن 

يف  الوكالة  وقالت  منهم.  للثاأر  مر�سي  اإ�سقاط  يف  كبرياً  دوراً  لعبت  ولهذا  بح�سودهم، 

املرجع نف�سه.  
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رئي�ساً  يخدموا  اأن  يكن  ال  اإنهم  ر�سمي  اجتماع  يف  قالوا  الداخلية  �سباط  اإن  تقريرها 

عليه!!   لالنقالب  املنا�سبة  اللحظة  انتظار  منهم  قيادتهم  وطلبت  “اإرهابياً”،  يعدونه 

ون�سحوهم  مترد  حملة  �سباب  مع  اجتمعوا  املخابرات  يف  �سباطاً  اأن  التقرير  واأ�ساف 

اأن قيادات الداخلية وعدت ال�سباط باالإطاحة  اإىل  بالنزول لل�سارع �سّد مر�سي، م�سرياً 

الفخمة  اجلي�ص  نوادي  يف  والع�ساء  الغداء  على  لقاءات  واأن  املنا�سب،  الوقت  يف  مبر�سي 

.
80

اتفق فيها على عزل الرئي�ص مر�سي بدعوى اأنه خطر على االأمن القومي

وك�سف التقرير اأن وزارة الداخلية كانت تقول �رشاحة —يف هذه االجتماعات— اإن 

جماعة االإخوان امل�سلمني ت�سكل تهديداً لالأمن القومي، واإن على مر�سي اأن يتنحى، وفقاً 

الأحد كبار �سباط االأمن، واإن اجلي�ص اأ�سبح اأكرث اقتناعاً اأن االإخوان عليهم ترك ال�سلطة 

ب�سكل اأو باآخر. وتزايد �سغط وزارة الداخلية على ال�سي�سي واجلي�ص، و�ساعد على ذلك 

ظهور حركة مترد وم�ساركة �سباط ال�رشطة يف جمع توقيعات للحركة واالن�سمام اإىل 

.
81

االحتجاجات

عقدوا  دولة،  اأمن  و�سباط  جرناالت  بينهم  �سابط  اآالف  ثالثة  اأن  التقرير  وذكر 

ملناق�سة  الوطني  االأمن  مقر  اأمام  ن�رش  مدينة  �سباط  نادي  يف   ،2013/6/15 يف  اجتماعاً 

وفاة �سابط �رشطة على اأيدي م�سلحني يف �سيناء، واألقوا باللوم على “عنا�رش اإرهابية” 

يهتفون  ال�رشطة  �سباط  وبداأ  ويرعاها،  عنها  اأفرج  الذي  هو  مر�سي  الرئي�ص  اإن  قالوا 

.
82

“ي�سقط حكم املر�سد”، كما روى �سابط اأمن دولة للوكالة

ويف 2016/6/30، ان�سم �سباط وزارة الداخلية الأع�ساء حركة مترد وامل�رشيني، يف 

تنحية  ليعلن  اأيام  بثالثة  بعدها  ال�سي�سي  ليخرج  مر�سي،  با�ستقالة  للمطالبة  التحرير، 

.
83

مر�سي واحتجازه يف مكان ع�سكري، ويعلن ا�ستيالء اجلي�ص على ال�سلطة

عودة  مبر�سي،  االإطاحة  بعد  امل�رشية  ال�ساحة  �سهدت  مر�شي:  عزل  بعد  الأمن 

�رشيعة وكثيفة لقوى االأمن وال�رشطة، يف حماولة الإظهار عودة اال�ستقرار االأمني ونهاية 

القوة احلقيقية وراء “ثورة الدولة” يف م�رش، رويرتز، 2013/10/11، انظر:  
80

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B257I20131011?pageNumber=2&virtual

BrandChannel=0&sp=true
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الدولة  وموؤ�س�سات  الر�سمية  واملواقع  واملراكز  ال�سوارع  كانت  وفيما  االأمني.  الفلتان 

تفتقر اإىل ح�سور واهتمام منا�سب من قبل اأجهزة االأمن وال�رشطة امل�رشية، خ�سو�ساً 

يف اأوقات وقوع اأحداث اأمنية اأو تنظيم مظاهرات معار�سة ملر�سي، اأ�سبحت هذه االأجهزة 

االأمنية وجهاز ال�رشطة وحتى عنا�رش اجلي�ص امل�رشي يتواجدون ب�سكل الفت يف معظم 

مرافق الدولة و�سوارعها، ملنع وقوع فلتان وحوادث اأمنية، ما عّده معار�سو االنقالب 

مقابل  يف  حكمه،  خالل  مر�سي  على  االأجهزة  تلك  تاآمر  على  �سارخاً  دليالً  ومراقبون 

دعمها املطلق لالنقالب وال�سي�سي.

االأمنية  اال�سطرابات  من  امل�رشية  الدولة  ومناطق  مدن  تخُل  مل  ذلك،  جانب  اإىل 

م�سحوبة بحالة من الفلتان االأمني، غري اأن بع�ص املحللني قالوا اإن بع�سها كان باإيعاز 

ل�سلوك  وتبيراً  متهيداً  االنقالب،  معار�سي  لتجرمي  امل�رشية؛  ال�سلطات  من  وتخطيط 

اإىل انخراط جماعات  هذه ال�سلطات امل�سار االأمني والع�سكري يف مواجهتهم، باالإ�سافة 

ومنها  الديوقراطية،  بالعملية  البداية  منذ  يوؤمن  مل  من  منها  اال�سطرابات،  يف  جهادية 

من كان يراهن على العملية الديوقراطية غري اأن االنقالب عليها اأعادها اإىل مربع العنف 

وا�ستخدام الو�سائل الع�سكرية. 

اأكرث من  14 �سخ�ساً، غالبيتهم من رجال ال�رشطة، وجرح  2013/12/24، ُقتل  ففي 

105 اآخرين يف انفجار �سيارة مفخخة يف حميط مديرية اأمن مدينة املن�سورة بدلتا النيل، 

يف اجلديد  امل�رشي  الد�ستور  م�رشوع  على  اال�ستفتاء  موعد  مع  االنفجار  هذا   وتزامن 

.
14 و842014/1/15

 ،2013/8/14 يف  ورابعة  النه�سة  اعت�ساَمي  بالقوة  االأمن  قوى  ف�ص  خالل  و�َسَقَط 

اجلي�ص  قوات  وتعر�ست  االإ�سالميني،  من  العظمى  غالبيتهم  القتلى  اآالف  وبعدها 

االأمن،  ورجال  اجلنود  من  قتيل  مئة  من  اأكرث  �سقوط  عن  اأ�سفرت  لهجمات  وال�رشطة 

تلك  عن  م�سوؤوليتها  “القاعدة”،  بتنظيم  مرتبط  بع�سها  جهادية،  جمموعات  واأعلنت 

اجلديد  النظام  قدرة  وعدم  االأمني  الفلتان  عودة  الفرتة  تلك  �سهدت  كما   .
85

الهجمات

ومدير ال�سي�سي  تخ�ص  الت�رشيبات  من  العديد  ظهر  كما  االأو�ساع،  على   ال�سيطرة 

رئي�ص اإقالة  اإىل  اأدى  ما  كامل،  عبا�ص  اللواء  للدفاع—  وزيراً  كان  —عندما   مكتبه 

�سحيفة النهار، بريوت، 2013/12/25.  
84
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املخابرات العامة اللواء حممد التهامي وتعيني اللواء خالد فوزي رئي�ساً للجهاز خلفاً له، 

.
86

يف 2014/12/20، على خلفية ذلك

ويف 2014/11/7، مّت تخويل اجلي�ص امل�رشي م�ساركة جهاز ال�رشطة يف حماية وتاأمني 

املن�ساآت العامة واحليوية )حمطات، و�سبكات، واأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول 

املن�ساآت  الطرق واجل�سور، وغريها من  ال�سكك احلديدية، و�سبكات  البرتول، وخطوط 

القوات  املتهمني باالعتداء على  الع�سكري حماكمة  الق�ساء  احليوية واملرافق(، كما توىل 

.
87

امل�سلحة

غري اأن هذا امل�سار االأمني الذي �سلكته �سلطات االنقالب مل يوفر مل�رش االأمن بل زاد 

هذه  وجه  يف  حلظة  اأّي  يف  لالنفجار  قابلة  م�ستع�سية  حالة  اأوجد  ما  الداخلي؛  االحتقان 

االأجهزة  ترتكبها  التي  االأمنية  واملمار�سات  االأخطاء  تتابع  مع  خ�سو�ساً  ال�سلطات، 

اإىل  العّزل، من ت�سفيات واغتياالت ميدانية  االأمنية امل�رشية يف حّق املواطنني امل�رشيني 

اأحكام ظاملة �سّد كل من عار�ص االنقالب، مع وجود نحو 40 األف معتقل على اأقل تقدير 

يف ال�سجون امل�رشية.

3. التعامل مع الأحداث يف �شيناء:

اأ. مر�شي و�شيا�شة احلوار:

ال�سيا�سي،  بامللف  وال�سي�سي  مر�سي  الرئي�سني  من  كل  تعاطي  طريقة  اختلفت 

واالأمني، واالقت�سادي املتعلق ب�سيناء، فبينما �سعى النظام يف عهد مر�سي اإىل بناء نظرية 

اأمن جديدة تقوم على اتباع منهج احلوار مع �سيوخ القبائل واملواطنني، ويتد لي�سمل 

االجتماعية،  احلقيقية  املطالب  االعتبار  بعني  ياأخذ  حوار  امل�سلحة،  اجلماعات  قيادات 

ف�ّسل  ال�سابقة،  العهود  يف  للظلم  تعر�سوا  الذين  �سيناء  الأبناء  واالأمنية  واالقت�سادية، 

ال�سي�سي العودة اإىل امل�سار االأمني يف مقاربة ملف �سيناء.

اإن اختالف هاتني الطريقتني األقى بظالله على م�سار االأحداث والتطورات هناك، وقد 

عانى اأهل �سيناء مرة اأخرى من نتائج هذه ال�سيا�سة اجلديدة القدية.

http://bit.ly/1FEga4m :ال�سي�سي.. �سنة اأوىل رئا�سة، اجلزيرة.نت، 2015/6/7، انظر  
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ما  الر�سمية �سّد  اأوىل عملياتها   ،2012/8/7 امل�سلحة يف عهد مر�سي يف  القوات  بداأت 

اإثر وقوع  االإجرامية،  والعنا�رش  التكفريية  االإرهابيني واجلماعات  ت�سميه احلرب على 

كرم معب  قرب  اأمني  حاجز  على   ،2012/8/5 يف  املوافق  رم�سان   17 يف  م�سلح   هجوم 

. ويف خ�سو�ص هذه العملية 
88

اأبي �سامل اأودى بحياة 16 جندياً يف اأثناء تناولهم االإفطار

برز ت�رشيح اللواء مراد موايف رئي�ص جهاز املخابرات العامة، الذي ك�سف فيه اأن اجلهاز 

يف  وحدات  ي�ستهدف  اإرهابي  بهجوم  تهديدات  وجود  عن  موؤكدة  معلومات  لديه  كانت 

اأنه اأ�سار اإىل اأن هذه املعلومات مل ُت�رش اإىل مكان اأو  �سيناء قبيل وقوع حادث رفح، غري 

.
89

توقيت الهجوم، واأكد موايف اأن املخابرات العامة اأبلغت اجلهات املعنية بهذه املعلومات

املوؤ�س�سة  لدى  متعمد  تقاع�ص  بوجود  اأوحى  موايف  ت�رشيح  اإن  القول  املمكن  من 

الع�سكرية، املتمثلة يف وزارة الدفاع واملجل�ص الع�سكري، وهي اجلهة املفرت�سة التي رفع 

اإليها تقرير املخابرات. وقد �سّب ت�رشيح موايف بعد ذلك يف اجتاه اإحراج مر�سي، حيث 

اأ�سار اإىل اأنه �سلّم تقرير املخابرات اإىل مر�سي، لكن االأخري مل يتخذ اخلطوات املنا�سبة، غري 

الرئي�ص  القانونية والد�ستورية، نفى علم  اأن حممد جاد اهلل، م�ست�سار مر�سي لل�سوؤون 

مبا اأعلنه موايف، وقال: “ما ُن�رش ب�ساأن اأحداث رفح على ل�سان اللواء مراد موايف ال تعلم 

.
موؤ�س�سة الرئا�سة به، ومل يعر�سه موايف على رئي�ص اجلمهورية خالل لقائه به”90

يف  موايف  اللواء  اإحالة  مر�سي  الرئي�ص  قرر  فقد  الكرام،  مرور  ير  مل  موايف  ت�رشيح 

املخابرات  رئي�ص  باأعمال  قائماً  الواحد  عبد  راأفت  حممد  وتعيني  التقاعد،   2012/8/8

بدالً منه، وقد جاء هذا القرار باالإ�سافة اإىل قرارات اأخرى، عقب انتهاء اجتماع مر�سي 

ورئي�ص  العام  القائد  طنطاوي  ح�سني  امل�سري  من  كل  بح�سور  الوطني،  الدفاع  مبجل�ص 

.
91

املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة، والفريق �سامي عنان رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة

طلب  من  هو  الع�سكري  املجل�ص  باأن  تقول  اأخرى  فر�سية  ظهرت  االإقالة،  هذه  اإزاء 

اأن  املجل�ص يف ورطة، خ�سو�ساً  اإقالة موايف؛ ذلك الأن ت�رشيحاته و�سعت  الرئا�سة  من 

بي بي �سي، 2012/8/6، انظر:  
88

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/08/120806_egypt_israel_incidents.shtml

بي بي �سي، 2012/8/8، انظر:  
89

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/08/120807_egypt_sinai_arish_attack.shtml

http://www.elwatannews.com/news/details/35955 :الوطن االإلكرتونية، 2012/8/8، انظر  
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http://bit.ly/1XKj9py :موقع �سحيفة الوفد االإلكرتونية، 2012/8/8، انظر  
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املعلومات التي حتدث عنها ذهبت اإىل م�سوؤويل وزارة الدفاع، وبالتايل فاإنهم م�سوؤولون 

حادث  وقوع  منع  �ساأنها  من  التي  اخلطط  تنفيذ  عن  احلربية  املخابرات  مع  بالتعاون 

، وهذا امل�سار، رمبا يدعم فر�سية تاآمر الع�سكر �سّد مر�سي منذ البداية. 
92

رفح

لكن ما يحمل اأهمية اأخرى يف هذا اجلانب ت�رشيح اآخر ملوايف، يف اأول ظهور اإعالمي له 

بعد اإقالته، يف حوار مع ف�سائية املحور يف ني�سان/ اأبريل 2014، والذي تزامن مع تر�سيح 

ال�سي�سي للرئا�سة، حيث اأعلن دعمه لل�سي�سي، وك�سف اأن االإخوان امل�سلمني مل ينجحوا 

اأن  ما يعطي داللة وا�سحة على   .
93

ال�سديدة ب�سبب مناعته  املخابرات  يف اخرتاق جهاز 

للدولة امل�رشية،  االأمنية والع�سكرية  االأجهزة  الرئي�ص مر�سي مل يكن يلك �سلطة على 

التي كانت ت�سري وفق منهجية معينة الإ�سعاف حكمه، حت�سرياً النقالب 3 يوليو.

املوؤ�س�سة  لتُعجب  تكن  مل  رمبا  �سيناء،  اأهايل  مع  ببنائها  مر�سي  بداأ  التي  الثقة  هذه 

الع�سكرية واأركان الدولة العميقة، والتي راأت فيها خطراً على ا�سرتاتيجيتها االأمنية التي 

تبنتها منذ �سنوات، فلم تنتظر املوؤ�س�سة الع�سكرية بعد انقالب 3 يوليو طويالً لتعيد امل�سار 

اإىل �سابق عهده، فتم اإدخال العن�رش االأمني من جديد يف م�سار العمليات يف �سيناء، كما مّت 

الأول مرة، اإدخال مفهوم احلرب على االإرهاب يف �سمال �سيناء لي�سمل كل العمليات التي 

يقوم بها اجلي�ص امل�رشي، كما برز تطور ملحوظ وغري م�سبوق للعمليات التي نفذتها 

جماعات م�سلحة �سّد قوات اجلي�ص وال�رشطة. وتطورت عمليات احلرب على االإرهاب 

لتتحول اإىل اأ�سلوب قمع �سامل �سّد �سكان �سيناء، ومّت ت�سليط اأ�سابع االتهام بدون وجه 

حّق اإىل جماعة االإخوان امل�سلمني، بزعم م�سوؤولية اجلماعة عن هذه العمليات، ومل تراَع 

حقوق املواطنني هناك، ومّت ارتكاب االنتهاكات والقتل والتعذيب بحقهم.

الرئي�ص مر�سي �سيناء، والتقى ب�سباط  التايل ملقتل اجلنود امل�رشيني، زار  اليوم  يف 

وجنود الكتيبة 101 حر�ص احلدود، وقدم لهم العزاء يف زمالئهم، وكرر يف اأثناء وجوده 

القب�ص على مرتكبي احلادث االإجرامي،  امل�سلحة ب�رشعة  القوات  اأوامره لقيادة  بينهم، 

وتاأمني القوات، وب�سط االأمن على �سبه اجلزيرة. و�سكل هذا احلادث دافعاً ملر�سي ليبداأ 

اأعلنت  حيث  واملخابرات،  وال�رشطة  اجلي�ص  ملوؤ�س�سات  وحمدودة  جزئية  تطهري  حملة 

.
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رئا�سة اجلمهورية يف 2012/8/8، اإقالة عدد من امل�سوؤولني على راأ�سهم موايف

�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2012/8/10، انظر:  
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http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/753770#.Vk2oW9IrJMw

http://bit.ly/1j1oMd6 :العربية.نت، 2014/4/26، انظر  
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�سحيفة ال�شفري، بريوت، 2012/8/9.  
94



262

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

اإقالة قائد احلر�ص اجلمهوري اللواء جنيب عبد ال�سالم، وتعيني  اأعلنت الرئا�سة  كما 

اللواء حممد زكي بدالً منه، واإقالة قائد االأمن املركزي اللواء عماد الوكيل، وتعيني اللواء 

ماجد م�سطفى كامل بدالً منه، واإقالة قائد ال�رشطة الع�سكرية اللواء حمدي بدين، وتعيني 

اللواء اإبراهيم الدماطي بدالً منه، واإقالة اللواء حم�سن مراد م�ساعد وزير الداخلية ومدير 

اأمن القاهرة، وتعيني اللواء اأ�سامة ال�سغري بدالً منه، هذا اإ�سافة اإىل اإقالة حمافظ �سمال 

.
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�سيناء اللواء عبد الوهاب مبوك، ومدير اأمن املحافظة اللواء �سالح امل�رشي

2012/8/10، قام بزيارته  اأهايل �سيناء، ففي  الثقة مع  اأن يد ج�سور  حاول مر�سي 

لت�سجيعهم  برفح  مع�سكرهم  يف  وال�سباط  اجلنود  مع  االإفطار  وتناول  ل�سيناء،  الثانية 

الداخلية، واأكد  الدفاع، ورئي�ص االأركان، ووزير  ورفع معنوياتهم، وكان برفقته وزير 

مر�سي خالل اللقاء على اأن “االعتداء على جنودنا لن ير دون االأخذ بثاأرهم، والدولة 

.
امل�رشية م�رشة على الق�سا�ص لدماء �سهداء الوطن”96

�سعر مر�سي اأن يده مكبلة مبفاعيل االإعالن الد�ستوري املكمل الذي اأ�سدره املجل�ص 

الع�سكري يف 2012/6/17، فاأراد اأن ينعتق منه، فاأ�سدر يف 2012/8/12، اإعالناً د�ستورياً 

ونه�سة  بتنمية  اخلا�ص  برناجمه  بتنفيذ  وبداأ  الد�ستوري،  االإعالن  ذلك  مبوجبه  األغى 

�سيناء التي كانت على راأ�ص برنامج نه�سة م�رش. واأ�سدر الرئي�ص مر�سي قراراً باإعادة 

وال�سجن  باالإعدام  اأحكام  عليهم  �سدر  قد  كان  �سيناء  اأبناء  من  �ساب  ت�سعمئة  حماكمة 

�سكوى  بح�سب  العدالة  �سمانات  فيها  تتوفر  مل  حماكمات  يف  اأخرى،  وعقوبات  املوؤبد، 

اأهاليهم. كما قرر مر�سي ال�سماح الأبناء �سيناء —الأول مرة— بدخول الكليات الع�سكرية 

وال�رشطية، بعد منعهم من هذا احلق على مدى ع�رشات ال�سنني، وفتح الرئي�ص مر�سي 

حمرماً  بع�سها  كان  اأن  بعد  الدولة،  قطاعات  خمتلف  يف  للعمل  �سيناء  اأبناء  اأمام  املجال 

عليهم، وذلك ات�ساقاً مع الد�ستور اجلديد الذي �سدر يف عهد الرئي�ص، ون�ّص على مبادئ 

.
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امل�ساواة والعدالة وحقوق املواطنة لكل امل�رشيني دون متييز عرقي اأو ديني اأو جغرايف

جنحت �سيا�سة مر�سي وحكومته يف بناء قدر كبري من الثقة بني اأهايل �سيناء بزعمائهم 

املوجهة  العمليات  يف  ملحوظاً  ت�سهد هدوءاً  �سيناء  بداأت  الرئي�ص وحكومته. حيث  وبني 

املرجع نف�شه.  
95

http://bit.ly/25NuzgQ :موقع رو�سيا اليوم، 2012/8/11، انظر  
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�سالح عبد املق�سود، اإكرام مر�سي وعقاب ال�سي�سي )ج 3(، اجلزيرة.نت، 2015/6/24، انظر:  
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اجلماعات  مالحقة  يف  الدولة  مع  يتعاونون  االأهايل  وبداأ  وال�رشطة.  اجلي�ص  جنود  �سّد 

الرئا�سة واحلكومة،  الدولة ممثلة يف  التعاون يف جناح موؤ�س�سات  امل�سلحة، وجتلى هذا 

جمموعة قبل  من  اختطافهم  مّت  الذين  اخلم�سة  اجلنود  حترير  يف  �سيناء،  �سيوخ   مع 

م�سلحة. 

ب. ال�شي�شي والقب�شة الأمنية:

ازداد اجلانب االأمني �سوءاً يف م�رش عموماً ويف �سيناء خ�سو�ساً خالل عهد الرئي�ص 

يف  �سيا�سياً  حزباً   28 مع  لقائه  خالل  نف�سه  ال�سي�سي  به  �رشح  ما  وبح�سب  ال�سي�سي، 

2015/5/27، فاإن “�سوء االأو�ساع االأمنية يف البالد” ُيعّد اأحد اأبرز التحديات التي واجهها 

خالل عامه االأول. وراأى مراقبون اأن خري دليل على ذلك هو احلالة االأمنية املرتدية التي 

.
98

ت�سهدها �سيناء الأول مرة يف تاريخها، بالرغم من االنت�سار االأمني املكثف هناك

واأعلن طارق خاطر وكيل وزارة ال�سحة ب�سمال �سيناء، على �سبيل املثال، اأن اإجمايل 

عدد القتلى من قوات االأمن واملدنيني يف �سيناء، خالل عام ال�سي�سي االأول بلغ 177 قتيالً 

فاإن عدد  للحقوق واحلريات،  املر�سد امل�رشي  امل�ست�سفيات. وبح�سب  اإىل  نقله  مّت  ممن 

القتلى من املدنيني جتاوز “الـ 600 قتيل”، باالإ�سافة اإىل اآالف املعتقلني واملهجرين ق�رشياً 

.
99

من منازلهم

اأ�سبحت �سيناء خارج ال�سيطرة امل�رشية تقريباً يف عهد ال�سي�سي وباتت التنظيمات 

من  كبري  قدر  حتقيق  يف  حكمه  خالل  مر�سي  جنح  بينما  فيها،  ح�سوراً  اأكرث  امل�سلحة 

ا�ستعادتهم  مّت  م�رشيني  جلنود  خطف  اأو  قتل،  عمليات  بع�ص  من  بالرغم  فيها  االأمن 

نتيجة �سيا�سة الرئي�ص مر�سي. وبينما متكن مر�سي من زيارة �سيناء ثالث مرات تناول 

اإفطار رم�سان و�سط اجلنود، فاإن ال�سي�سي مل يزرها �سوى مرة واحدة مع  اإحداها  يف 

اإجراءات اأمنية غري م�سبوقة، كما اإن وزير دفاعه ا�ستخدم �سيارة اإ�سعاف متخفياً لتفقد 

جنوده هناك.

بعد قيام اجلي�ص امل�رشي باالنقالب على الرئي�ص مر�سي، تزايدت هجمات املجموعات 

اأن�سار بيت املقد�ص - والية �سيناء  امل�سلحة يف حمافظة �سمال �سيناء، وقد تبنى تنظيم 

بعد عام يف ال�سلطة.. ال�سي�سي يعرتف بف�سله االأمني واالقت�سادي، موقع وراء االأحداث، 2015/5/28، انظر:   
98

http://bit.ly/22UnfLd

املرجع نف�سه.  
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التي  العمليات  هذه  معظم  )داع�ص(،  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة  لتنظيم  التابع 

طالت اجلي�ص امل�رشي واالأجهزة االأمنية، وتعاملت احلكومة امل�رشية يف عهد ال�سي�سي 

النار  بقوة  ردت  حيث  البحتة،  االأمنية  الع�سكرية  املعاجلة  خالل  من  الهجمات  هذه  مع 

�سّد اأّي عمل ع�سكري ا�ستهدفها هناك، كما نفذت عمليات هدم وا�سعة الأحياء ومناطق يف 

مدينة رفح امل�رشية على احلدود مع قطاع غزة، وكذلك يف منطقة ال�سيخ زويد. 

فبعد تنفيذ هجوم ع�سكري يف 2014/10/24، على نقطة تفتي�ص تابعة للجي�ص امل�رشي 

يف �سبه اجلزيرة، ُقتل فيه اأكرث من 33 جندياً بح�سب البيانات امل�رشية الر�سمية، اأ�سدر 

2014، يتم مبوجبه  اإبراهيم حملب مر�سوماً بقانون رقم )1975( ل�سنة  رئي�ص الوزراء 

اإن�ساء منطقة عازلة واإخالء املنطقة يف رفح، وتن�ص املادة 3 من هذا القانون على اأن كل 

من يرف�ص مغادرة منزله ُيرغم على اإخالئه ق�رشاً. وقد با�رش اجلي�ص امل�رشي باإخالء 

املنطقة العازلة التي يبلغ عر�سها كيلومرتاً واحداً على احلدود مع قطاع غزة، ومّت اإجالء 

. وزعمت ال�سلطات امل�رشية اأن 
100

اآالف العائالت عن منازلهم بطول احلدود مع القطاع

اجلماعات امل�سلحة يف �سيناء تلقت اأ�سلحة ومقاتلني عب اأنفاق من غزة.

حالة   ،2014/10/24 يف  ال�سي�سي  اإعالن  مع  االآمنة  املنطقة  اإن�ساء  عملية  تزامنت 

اجلمهورية رئي�ص  قرار  مبوجب  احلادث،  هذا  اأعقاب  يف  �سيناء  �سمال  يف   الطوارئ 

رقم )366( ل�سنة 2014، وجاء تعليل هذا القرار اأنه جاء ب�سبب الظروف االأمنية اخلطرية 

.
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التي متر بها حمافظة �سمال �سيناء وبعد اأخذ راأى جمل�ص الوزراء

اأحدث قرار االإخالء خيبة كبرية لدى �سكان مدينة رفح وال�سيخ زويد، وذلك ب�سبب 

عدم قيام الدولة بتعوي�ص اأهايل هذه املنطقة مبا يتنا�سب مع املنازل واالأرا�سي الزراعية 

اأنهم  التي فقدوها، فقد �سكا العديد من ال�سكان الذين مّت اإخالوؤهم ق�رشاً يف تلك العملية 

مّت  الذين  ال�سكان  اأن  �سيناء  �سمال  حمافظ  واأعلن  بخ�سة.  تعوي�سات  �سوى  يتلقوا  مل 

اإخالوؤهم، يح�سلون على 900 جنيه )125 دوالراً اأمريكياً( مل�ساعدتهم على تغطية اأجرة 

ثالثة اأ�سهر مقدماً ريثما يح�سلون على تعوي�ص كامل. واأ�ساف اأن العائالت �ستح�سل 

اإعالمي،  تعتيم  و�سط  �سيناء  يف  الق�رشي  االإخالء  وعمليات  املنازل  هدم  ملوجة  حد  و�سع  ينبغي  م�رش:   
100

https://www.amnesty.org/ar/latest/ انظر:   ،2014/10/27 )اأمن�ستي(،  الدولية  العفو  منظمة  موقع 

egypt-end-wave-home-demolitions-forced-evictions-sinai-amid-media-/11/news/2014

blackout

http://bit.ly/1UCRrnB :اليوم ال�شابع، 2014/10/24، انظر  
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دوالراً(  97( جنيه   700 بني  ترتاوح  منازلها،  فقدان  عن  اإ�سافية  تعوي�سات   على 

اأبلغوا منظمة العفو الدولية  و1,200 جنيه )167 دوالراً( لكل مرت مربع. ولكن ال�سكان 

.
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باأن هذا املبلغ ال يكفي اأبداً لال�ستعا�سة عن منازلهم

تقارير و�سائل  االأمن هناك، بح�سب  اأفراد  من  238 �سخ�ساً  وقد قتل ما ال يقل عن 

.
االإعالم التابعة للدولة يف الفرتة 2013/7/3–1032014/10/27

مل تفلح هذه االإجراءات يف احلد من العمليات الع�سكرية التي طالت القوات الع�سكرية 

يف  الطوارئ  حالة  متديد  منها  اأخرى،  اإجراءات  جانبها  اإىل  فاتخذت  �سيناء،  يف  امل�رشية 

يف  املن�سور  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  قرار  مبوجب  اأخرى  اأ�سهر  ثالثة  اإىل  �سيناء  �سمال 

ذلك،  من  العك�ص  على   ،
1042015 ل�سنة   )124( رقم   2015/1/24 يف  الر�سمية  اجلريدة 

تطورت هذه الهجمات واأخذت منحاً اآخر اأ�سد خطورة، ففي 2015/1/29، قتل الع�رشات 

مواقع  ا�ستهدفت  ومن�سقة  متزامنة  بهجمات  امل�رشيني  واجلي�ص  ال�رشطة  رجال  من 

والية   - املقد�ص  بيت  اأن�سار  جماعة  واأعلنت  زويد،  وال�سيخ  ورفح  العري�ص  يف  خمتلفة 

.
105

�سيناء م�سوؤوليتها عنها

االأمنية  املنطقة  يف   101 الكتيبة  مقر  ا�ستهداف  مّت  العملية  خالل  اأنه  بالذكر  واجلدير 

ب�ساحية ال�سالم يف العري�ص بثالث �سيارات ملغومة يعود اإىل كونها معتقالً الأهايل �سيناء 

اإن  “املقبة”، ويقولون  االأهايل  املعتقلني داخلها، ويطلق عليها  الكثري من  و�سهدت قتل 

. ويف هذا داللة وا�سحة على حالة االحتقان 
106

الداخل اإليها مفقود واخلارج منها مولود

لدى اأهايل تلك املناطق امل�ستهدفة جتاه ما متار�سه ال�سلطة �سّدهم.

ت�رشيباً  االأذهان  اإىل  �سيناء  يف  لالأو�ساع  الع�سكرية  االأمنية  املقاربة  هذه  اأعادت  وقد 

فيه  يحذر  كان  مر�سي،  الرئي�ص  عهد  يف  للدفاع  وزيراً  كان  حينما  ال�سي�سي  الفتاح  لعبد 

اإعالمي،  تعتيم  و�سط  �سيناء  يف  الق�رشي  االإخالء  وعمليات  املنازل  هدم  ملوجة  حّد  و�سع  ينبغي  م�رش:   
102

اأمن�ستي، 2014/10/27.

املرجع نف�سه.  
103

بي بي �سي، 2015/1/25، انظر:  
104

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/01/150125_egypt_sinai_emergency

الثورة،”  حديث  برنامج  الثورة:  ذكرى  يف  ب�سيناء  العنف  ت�ساعد  “دالالت  الف�سائية،  اجلزيرة  قناة   
105

http://bit.ly/1UCR8t0 :2015/1/31، انظر

املرجع نف�سه.  
106
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من مغبة التعامل االأمني مع اأهايل �سيناء. وقال ال�سي�سي يف الت�رشيب: “هو اأنا لو ظابط 

]اأقدم[ على رفح وال�سيخ زويد واأجي حما�رشها  اأجي  ]�سابط[ جي�ص م�ص �سهل عليا 

ومطلع ال�سكان منها واأروح مفجر املباين اللي موجودة فيها؟ م�ص هنقتل حّد وال حاجة.. 

ممكن نعمل كدة”. واأ�ساف: “افرت�ص اإن حّد �رشب نار وطلع ق�ساد النار دي 100 نار 

ومات 2 وال 3 اأبرياء وقتها تبقى بت�سكل عدو �سّدك و�سّد بلدك الأن بقي فيه ثاأر بينكم”. 

واأردف:

اإحنا بنقوله  الكالم ده  بالك  بالقتال.. خلي  بالتواجد م�ص  اأمن  اإحنا بن�سكل 

مع بع�ص.. ماهي دبابة واحدة ور�سا�ص واحد ممكن يعملك حاجات كتري ب�ص 

 50 اأهلك.. والزم ن�ستدعي �سيناريو جنوب ال�سودان بداأت من  يف النهاية دول 

�سنة وكانت املعاجلة اأمنية فقط ومفي�ص ح�سابات رفيعة وال�سغط للراأي العام 

كان حاكم، وكان اللي بيقود املعاجلة بيتاأثر بيه حتى لو ده �سّد االأمن القومي.. 

.
107

النتيجة اإيه؟

هذا التناق�ص واالنقالب على الت�رشيحات ال�سابقة بدا وا�سحاً يف اال�سرتاتيجية التي 

اتبعها ال�سي�سي يف مواجهة العمليات الع�سكرية يف �سيناء عند ت�سلمه احلكم، فقد اأ�سدر 

ال�سي�سي يف 2015/1/31، اأي بعد يومني من احلادث الذي ا�ستهدف فيه مقر الكتيبة 101، 

قراراً جمهورياً بت�سكيل قيادة موحدة ملنطقة �رشق القناة ومكافحة االإرهاب بقيادة اللواء 

اأركان حرب اأ�سامة ر�سدي ع�سكر وترقيته اإىل رتبة فريق خالل جل�سة طارئة للمجل�ص 

.
108

االأعلى للقوات امل�سلحة امل�رشية

ال �سّك اأن اإجراءات اجلي�ص الع�سكرية و�سلوكه امل�سار االأمني يف معاجلة االأحداث التي 

الع�سكرية  الغاية املرجوة منها بالن�سبة لل�سي�سي، فالعمليات  وقعت يف �سيناء مل حتقق 

الرئي�ص  قيام  ا�ستدعى  ما  خطورة،  اأكرث  وباتت  ا�ستمرت  هناك  امل�سلحة  القوات  �سّد 

بزيارة ميدانية اإىل القوات الع�سكرية املتمركزة هناك يف 2015/7/4، وجاءت هذه الزيارة 

توليه من�سب  الع�سكري الأول مرة منذ  بالزي  اأن يظهر  ال�سي�سي  الذي حر�ص خاللها 

انظر: ال�سي�سي: التعامل االأمني يف �سيناء قد يقود اإىل �سيناريو مماثل النف�سال جنوب ال�سودان، يوتيوب،   
107

https://www.youtube.com/watch?v=qixCuQ-UKPQ :يف

بي بي �سي، 2015/2/1، انظر:  
108

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150201_egypt_sinai_sisi
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الرئي�ص، بعد تنفيذ عمليات ع�سكرية تبناها تنظيم الدولة االإ�سالمية والية �سيناء، �سّد 

وجندياً.  �سابطاً   21 الهجمات  خالل  ُقتل  حيث   ،2015/7/1 يف  م�رشية  ع�سكرية  قوات 

وقد اأكد ال�سي�سي خالل الزيارة، التي غاب عنها وزير الدفاع، على اأن و�سف الو�سع يف 

.
�سمال �سيناء باأنه “حتت ال�سيطرة” ال يكفي بل هو “م�ستقر متاماً”109

على الرغم من تاأكيد ال�سي�سي خالل هذه الزيارة اأي�ساً اأن امل�سلحني تكبدوا خ�سائر 

 ،
110

كبرية و“غري مت�سورة”، وقّدر عدد القتلى من امل�سلحني مبا ال يقل عن مئتي قتيل

اإال اأن هذا التاأكيد حول مقتل مئتي م�سلح بقي ي�ستند اإىل رواية االأجهزة االأمنية امل�رشية، 

اأو نحو ذلك، مما قد ي�سعها يف خانة  القتلى  للم�سحلني  باأدلة مادية ك�سور  ومل يقرتن 

التي  القوات امل�سلحة بعد حالة اال�ستنزاف  اأو يف �سبيل رفع معنويات  النف�سية،  احلرب 

باتت تواجهها وتكبدها العديد من االأرواح.

من املمكن القول اإن مقاربة ال�سي�سي االأمنية للو�سع يف �سيناء قد اأتى بنتائج عك�سية، 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأو�ساع  عن  االأنظار  حرف  املقاربة  هذه  من  الهدف  اأن  يبدو 

التي كانت تعاين منها م�رش خالل تلك الفرتة، وباتت االأو�ساع يف �سيناء ت�سكل تهديداً 

على االأمن القومي امل�رشي على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.

يف  �سيناء  اأجواء  يف  الرو�سية  الركاب  طائرة  حتطم  حادثة  جاءت  ال�سياق،  هذا  ويف 

2015/10/31، وعلى متنها 224 راكباً رو�سياً مل ينُج اأحد منهم، خ�سو�ساً بعد اأن اأكدت 

و�ساند   ،
111

الطائرة داخل  قنبلة  زرع  جراء  التحطم  فر�سية  �سحة  الرو�سية  ال�سلطات 

اأوروبية،  دول  عدة  قامت  وقد   .
112

االإ�سقاط عملية  داع�ص  تنظيم  تبني  الفر�سية  هذه 

اإىل  كبيطانيا، وفرن�سا، واإ�سبانيا، وبلجيكا، ورو�سيا، بتعليق رحالت طائراتها املدنية 

،
113

 �سيناء، وحتذير رعاياها من ال�سفر اإليها، كما قامت بعلمية اإجالء لرعاياها من هناك

بي بي �سي، 2015/7/4، انظر:  
109

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150704_egypt_sisi_sinai

http://bit.ly/1UCRVdt :ال�سي�سي: االأمور يف �سيناء م�ستقرة متاماً، اجلزيرة.نت، 2015/7/5، انظر  
110

مو�سكو توؤكد تفجري الطائرة ب�سيناء وبوتني يتوعد، اجلزيرة.نت، 2015/11/17، انظر:  
111

http://bit.ly/1UpnxDq

  تنظيم الدولة يتبنى اإ�سقاط الطائرة الرو�سية ب�سيناء، اجلزيرة.نت، 2015/11/30، انظر:
112

http://bit.ly/1YfPjbp

http://bit.ly/1Oek8uH :م�رش.. لي�ص �سقوط طائرة فح�سب، اجلزيرة.نت، 2015/11/7، انظر  
113
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االأمني  املنهج  اأثبت ف�سل  للدولة يف �سيناء، وبالتايل  االأمنية  ال�سيطرة  ما عك�ص ه�سا�سة 

الذي اتبعته اإدارة ال�سي�سي هناك.

اأكب، فبينما انخرط االإعالم املحلي يف اتهام  اإىل حرج  ال�سلطة امل�رشية متجهة  تبدو 

طائرة  اأن  البيطانية   Daily Mail ميل  ديلي  �سحيفة  اأكدت  االأمر،  يف  باملبالغة  اخلارج 

بريطانية تعر�ست قبل �سهرين من تاريخ هذا احلادث، لهجوم �ساروخي قبيل هبوطها 

تفادي  من  متكن  الطائرة  قائد  لكن  راكباً،   189 متنها  على  كان  وقد  ال�سيخ  �رشم  يف 

.
114

ال�ساروخ ومّت التكتم على االأمر

ثورة فمنذ  م�رش،  على  اقت�سادية  �سياحية  تداعيات  احلادثة  لهذه  كان  اأنه  �سّك   ال 

املرتاجعة  امل�رشية  لل�سياحة  االأول  املنقذ  هي  رو�سيا  كانت  احلادثة  يوم  اإىل  يناير   25

�سنوياً،  �سائح  ماليني  ثالثة  جتاوز  مبعدل  املجال  هذا  يف  العامل  دول  ت�سدرت  حيث 

يذهب معظمهم اإىل منتجعات جنوب �سيناء اإ�سافة اإىل الغردقة الواقعة على �ساحل البحر 

.
115

االأحمر

تتحدث االأرقام اأي�ساً عن اأن الرو�ص يثلون ن�سف ال�سياحة الواردة اإىل �رشم ال�سيخ 

تقريباً، وهو ما يعني خ�سائر فادحة لقطاع ال�سياحة امل�رشي خ�سو�ساً واأنه منذ وقوع 

ال�سياحي  املو�سم  ذروة  متثل  كانت   ،2016 يناير  الثاين/  كانون  نهاية  وحتى  احلادث 

الذي كان قد  ال�سياحة  ال�ستوي يف م�رش، و�سياعه يعني خ�سائر فادحة جديدة لقطاع 

خ�رش اأ�سالً نحو ثمانية مليارات دوالر �سنة 2015 مقارنة ب�سنة 2011.

ثانيًا: اإدارة امللف الق�صائي: 

1. ا�شتئثار ال�شي�شي ب�شلطة الت�رشيع:

ت�رشف ال�سي�سي منذ االنقالب كحاكم ع�سكري مل�رش، وتدخل يف عمل النائب العام 

والتي  املعار�سة،  ت�ستهدف  التي  للقوانني  باالإ�سافة  ال�رشطة،  عن  ف�سالً  والق�ساء، 

النق�ص واجلنايات من  املوؤقت عديل من�سور، ومنها حترير حمكمتي  الرئي�ص  اأ�سدرها 

 Richard Marsden, Rocket ‘attack’ on UK tour jet: Pilot with 189 passengers dodged missile  
114

 above Sharm El Sheikh in August with just ‘seconds to spare from disaster’, site of Mail Online,

6/11/2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3307741/Rocket-attack-UK-tour-jet.html

م�رش.. لي�ص �سقوط طائرة فح�سب، اجلزيرة.نت، 2015/11/7.  
115
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اأو املوؤبد، مما يعني  اإذا تعلق االأمر بعقوبة االإعدام  قيود مدة احلب�ص االحتياطي للمتهم 

القمع غري م�سبوقة، من  اأوجد حالة من  ؛ ما 
116

للمتهم اأق�سى  عدم وجود �سقف زمني 

اإىل  دليل،  دون  ع�سوائية  اأحكام  اإىل  ممنهج،  وتعذيب  للتهم،  وتلفيق  ع�سوائي،  اعتقال 

برعاية  قر 
ُ
اأ الذي  الد�ستور  فيها  مبا  امل�رشية،  الد�ساتري  لكل  خمالف  ا�ستثنائي  ق�ساء 

املحكمة  اأمام  مبعنى  الطبيعي”  قا�سيه  اأمام  املواطن  “يحاكم  ين�ص  والذي  ال�سي�سي، 

الكائنة يف املنطقة التي حدثت فيها الواقعة، وح�سب الدور يف اجلدول دون تدخل من اأحد.

ثوار رفعها  التي  املطالب  اأهم  من  ع�سكرية  حماكم  اإىل  املدنيني  اإحالة  وقف  كان   فقد 

املدنيني  حماكمة  توا�سلت  مبارك  الرئي�ص  خلع  فبعد  يتحقق.  مل  ذلك  لكن  يناير،   25

ع�سكرياً، وزادت وترية تلك املحاكمات يف فرتة ما بعد االإطاحة بالرئي�ص حممد مر�سي، 

اأتاح للمحاكم الع�سكرية حماكمة  بل اإن النظام يف عهد ال�سي�سي و�سع لها اإطاراً قانونياً 

.
117

املدنيني يف تهم تقع يف �سميم اخت�سا�ص الق�ساء املدين

حماية  يف  امل�سلحة  القوات  باإ�رشاك  ال�سهري  قانونه   2014 �سنة  يف  ال�سي�سي  اأ�سدر 

املن�ساآت احلكومية، ثم اأ�سدر تعليماته اإىل النائب العام يف ذلك احلني، ه�سام بركات، والذي 

اغتيل يف حزيران/ يونيو 2015، لي�ستند اإليه يف اإحالة اأكب عدد من ال�سجناء منذ 2011 اإىل 

الق�ساء الع�سكري باأثر رجعي. ومّت ذلك على الرغم من اأن االأحداث حمّل اتهامهم وقعت 

يف وقت �سابق على اإ�سدار هذا القانون. وقد حّول القانون املعتمد م�رش بالكامل اإىل دولة 

ع�سكرية، اإذ يحاكم كل من ي�سارك يف تظاهرة اأو اأعمال �سغب اأو اعتداءات على من�ساآت 

.
118

حكومية اأمام املحاكم الع�سكرية ولي�ص اأمام قا�سيه الطبيعي املدين

“الكيانات االإرهابية” و“االإرهابيني”،  اإىل ا�ستحداث قانون تنظيم  كما جلاأ االنقالب 

ت�سمن   ،)2015 ل�سنة   )8( رقم  القانون  )قرار   ،2015/2/24 يف  ال�سي�سي  اأ�سدره  الذي 

هذا القانون تعريفاً للكيان االإرهابي وال�سخ�ص االإرهابي وم�سادر االأموال، والتمويل، 

القانون دوائر خا�سة باملحاكم،  اأموال الكيانات االإرهابية واالإرهابيني، وحدد  وجتميد 

.
119

ور�سم ال�سبيل القانوين للتعامل مع هذه الكيانات اأو االأ�سخا�ص

http://bit.ly/1Oeklhr :اجلزيرة.نت، 2013/9/26، انظر  
116

http://bit.ly/1YbiYCf :اجلزيرة.نت، 2015/4/22، انظر  
117

م�رش: “اإجنازات ال�سي�سي الديقراطية” تدح�سها قراراته، العربي اجلديد، 2015/8/4.  
118

http://bit.ly/1remSgs :قانون الكيانات “االإرهابية” امل�رشي، اجلزيرة.نت، 2015/2/25، انظر  
119
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جلماعة  معادين  ق�ساة  لها  واختار  االإرهاب،  بدوائر  الدوائر  من  عدداً  �سمى  وقد 

االإخوان ولثورة 25 يناير، حيث اأ�سدروا اأحكاماً غري م�سبوقة يف �سدتها دون اأدلة؛ مما 

جعل ميزان العدالة �سديد اخللل، فراأينا ق�ساة ي�سدرون اأحكاماً باالإعدام للمئات دون 

�سماع الدفاع، وبع�سهم ي�سدر اأحكاماً قا�سية على �سباب واأطفال بتهمة التظاهر. ومل 

يقت�رش على االإخوان ومنا�رشيهم، بل امتد لي�سمل قيادات 6 اأبريل، والكثري من ن�سطاء 

25 يناير مثل اأحمد ماهر وعالء عبد الفتاح، اللذين عار�سا ال�سي�سي بعد االنقالب، بينما 

تتم تبئة مبارك ومن اأف�سد وخرب م�رش.

ُن�رش  الذي  االإرهاب”  مكافحة  “قانون  م�رشوع   ،2015/8/15 يف  ال�سي�سي  اأقر  كما 

الكثرية  االنتقادات  من  الرغم  على   ،2015/8/16 يف  تطبيقه  وبداأ  الر�سمية  اجلريدة  يف 

ال�سلطات امل�رشية  التي واجهها من حقوقيني وق�ساة و�سا�سة واإعالميني. وقد عّجلت 

نهاية  العام ه�سام بركات يف  النائب  اغتيال  ال�سي�سي عقب  بعدما وعد  القانون  باإ�سدار 

. وجاء 
120

حزيران/ يونيو 2015 بت�سديد القوانني ملكافحة االإرهاب وت�رشيع املحاكمات

هذا القانون باعتباره مكمالً لقانون “الكيانات االإرهابية”، وين�ص القانون �سمن مواده 

الدوائر  من  بدالً  باالإرهاب  يو�سف  ما  جرائم  يف  للنظر  متخ�س�سة  حماكم  اإن�ساء  على 

يول  اأو  اإرهابية  جماعة  يتزعم  ملن  االإعدام  عقوبة  على  ين�ص  وهو  حالياً.  بها  املعمول 

اأعماالً اإرهابية.

كما اأنه ُيعاقب ال�سحفيني —الذين مل يذكرهم باال�سم— وغريهم بغرامة ترتاوح بني 

200–500 األف جنيه )25–63 األف دوالر تقريباً( اإذا قاموا بن�رش “اأخبار اأو بيانات غري 

الدفاع”،  ال�سادرة عن وزارة  الر�سمية  البيانات  اإرهابية مبا يخالف  اأعمال  حقيقية عن 

بح�سب ما ورد يف املادة الـ 35 منه.

اأما املادة الـ 29 منه فتن�ص على عقوبة ال�سجن امل�سدد ملدة ال تقل عن خم�سة اأعوام لكل 

“بغر�ص الرتويج لالأفكار اأو املعتقدات الداعية اإىل  من اأن�ساأ اأو ا�ستخدم موقعاً اإلكرتونياً 

.
ارتكاب اأعمال اإرهابية”121

بي بي �سي، 2015/8/17، انظر:  
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http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150817_egypt_ant-_terrorism_law_reactions
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121



271

الأداء الأمني والق�صائي

كما عمدت وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �سباط/ فباير واآذار/ مار�ص 2015 مبوجب 

.
122

مر�سوم، اإىل حّل نحو 380 منظمة غري حكومية ُيزَعم اأنها تابعة لالإخوان امل�سلمني

عك�ست التعديالت والقرارات والقوانني التي اتخذتها ال�سلطات امل�رشية منذ انقالب 

للبالد،  رئي�ساً  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  انتخاب  بعد  حتى  ا�ستمرت  والتي   2013 يوليو   3

امل�رشيني  للمواطنني  حقيقي  متثيل  يوجد  ال  حيث  م�رش،  يف  للنظام  الع�سكرية  الطبيعة 

�سواًء يف ال�سلطة التنفيذية، اأم الت�رشيعية، اأم الق�سائية.

والتي  الت�رشيعات،  من  عتيدة  تر�سانة  خلف  بالتح�سن  امل�رشية  الدولة  قامت  وقد 

ذخر  وقد  واحلريات،  املواطنني  حماية  من  الد�ستور  عليه  ن�ّص  ما  انتهاك  لها  تتيح 

املثال  �سبيل  على  ومنها  الت�رشيعات  من  االأكب  الكّم  على  واالإجراءات  العقوبات  قانون 

 ،)2014 اأ�سخا�ص )القانون رقم )10( ل�سنة  القانون الذي يجرم جتمع اأكرث من خم�سة 

وقانون االإرهاب واملواد التي تعطي النيابة العامة �سلطات قا�سي التحقيق، واجلمع بني 

�سلطتي االتهام والتخفيف يف يد النيابة العامة. وال يقت�رش االأمر على قانوين العقوبات 

واالإجراءات واإمنا يتد هذا النهج اإىل كافة نواحي تنظيم احلياة العامة وعالقاتها باملواطن، 

1993(، كذلك قانون اجلمعيات  ل�سنة   )100( )القانون رقم  املهنية  النقابات  مثل قانون 

وقانون  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�رشة  وقانون  التعاونية،  اجلمعيات  وقانون  االأهلية، 

االأحزاب وغريها من القوانني التي تعك�ص النهج اال�ستبدادي ورغبتها يف ال�سيطرة على 

.
123

ال�ساأن العام

على  تقوم  م�رش  يف  ال�سلطة  اأي�ساً  جند  املقنن،  املنهجي  االنتهاك  هذا  اإىل  وباالإ�سافة 

جتاهل ن�سو�ص احلماية املن�سو�ص عليها بالد�ستور، م�ستغلة انعدام الرقابة الت�رشيعية 

عليها، ومن ذلك عمليات القتل والتعذيب للمواطنني يف اأق�سام ال�رشطة امل�رشية. 

وا�ستاأثر ال�سي�سي حتى تاريخ انتخاب اأع�ساء جمل�ص النواب امل�رشي يف اأواخر �سنة 

اأو �رشط، بعدما �سّكل جلنة الإعداد  2015، ب�سلطة الت�رشيع التي مار�سها من دون قيد 

م�رشوع  اأّي  عر�ص  دون  من  الت�رشيعي”،  “االإ�سالح  با�سم  ي�سدرها  التي  القوانني 

 Ministry dissolves 99 NGOs for Brotherhood ties, site of Aswat Masriya, 18/3/2015,  
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http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=d6d9c3ea-127d-40ff-8724-5d1fe36389ca

القرارات والت�رشيعات منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015، املر�سد امل�رشي للحقوق واحلريات،    
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http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-49253765 :2015/6/11، انظر
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به  تطالب  والي�سارية  الليبالية  االأحزاب  كانت  ما  وهو  املجتمعي.  احلوار  على  قانون 

دائماً الرئي�ص املعزول حممد مر�سي وجمل�ص ال�سورى املنتخب يف عهده، �ساحب ال�سلطة 

الت�رشيعية مبوجب د�ستور 2012. 

امتازت الفرتة التي ق�ساها ال�سي�سي بكرثة القرارات التي اأ�سدرها، وكثري من هذه 

القرارات كانت ذات طبيعة ت�رشيعية، على الرغم من اأن املادة 156 من الد�ستور امل�رشي 

اجلديد، ال�سادر يف 2014/1/18، ت�سرتط اأن “يحدث ما يوجب االإ�رشاع يف اتخاذ تدابري 

ال�سلطة  يتدّخل رئي�ص اجلمهورية الإ�سدار قوانني وممار�سة  لكي  التاأخري”،  ال حتتمل 

الت�رشيعيّة يف غياب البملان، اإال اأن هذا الن�ّص مل ينع ال�سي�سي اأو من�سور من قبله، من 

جديدة  قوانني  واإ�سدار  املوؤقتة،  اال�ستثنائية  الت�رشيعية  ال�سلطة  ا�ستخدام  يف  االإ�رشاف 

وتعديل قوانني قائمة يف العديد من املو�سوعات التي مت�ّص اأو�ساعاً قائمة وم�ستقرة، اأو 

.
124

تن�سئ اأو�ساعاً جديدة

كما مل تثِن املادة 156 ال�سي�سي عن االإ�رشاف باإ�سدار قوانني، ال�رشط ال�سعب الذي 

ت�سمنته املادة ذاتها؛ اإلزام جمل�ص النواب املقبل “بعر�ص ومناق�سة واملوافقة على جميع 

القوانني التي �سدرت قبل انعقاده، خالل 15 يوماً من انعقاده، واإال زال باأثر رجعي ما 

كان لها من قوة القانون”، وهي مهمة �سعبة ال يكن اأن ينجح فيها اأّي برملان يف العامل 

خالل هذه الفرتة الق�سرية، وال �سيّما اأن عدد الت�رشيعات ال�سادرة عن ال�سي�سي و�سلفه 

.
125

يفوق ما كان يت�سوره وا�سعو هذه املادة

قوانني  معظمها  قانوناً،   180 حكمه  من  االأوىل  اأ�سهر  ال�ستة  يف  ال�سي�سي  اأ�سدر  فقد 

اإىل تنق�سم  حقيقياً،  ت�رشيعاً   36 ومنها  املختلفة،  الهيئات  موازنات  بربط   روتينية 

26 تعديالً على قوانني قائمة، و10 قوانني جديدة، و8 قوانني لها عالقة بالقوات امل�سلحة، 

ما  ن�سف  الت�رشيعات  من  العدد  هذا  وُيعّد  تقريباً.  اأيام  خم�سة  كل  ت�رشيٍع  مبعدل  اأي 

حممد  اأ�سدر  قد  كان  بينما  قانوناً،   147 اإجمايل  من   72 بلغ  والذي  من�سور،  اأ�سدره 

كان  ال�سورى  جمل�ص  الأن  فقط،  ت�رشيعاً   47 حكمه  عام  يف  املعزول،  الرئي�ص  مر�سي، 

ال�سلطة الت�رشيعية احلقيقية منذ كانون االأول/ دي�سمب 2012 وحتى عزله يف 2013/7/3، 

.
126

اأي الأكرث من ن�سف فرتة حكمه

املرجع نف�سه.  
124

مليونية، موقع  الت�رشيعات،  اإ�سدار  يف  ومر�سي”  “من�سور  على  يتفوق  “ال�سي�سي”   ..  2014 ح�ساد   
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http://www.millionya.com/milionyat/1498.html :كانون االأول/ دي�سمب 2014، انظر

املرجع نف�سه.  
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اإقرارها ون�رشها  مّت  التي  القرارات والقوانني املخالفة للحقوق واحلريات  كما بلغت 

يف اجلريدة الر�سمية 232 منذ حزيران/ يونيو 2014 وحتى نهاية اأيار/ مايو 2015، 70 

من هذه القرارات والقوانني �سدرت عن رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص وزرائه، و99 قراراً 

اأما النيابة العامة فقد  قراراً عن وزير العدل،   63 �سدر عن وزير الداخلية، بينما �سدر 

.
127ً

�سدر عنها قراراً واحدا

ومنظمات  ثورية  قوى  اأ�سارت  ال�سي�سي،  حكم  فرتة  خالل  االأو�ساع  هذه  ظّل  يف 

عديدة  انتقادات  ووجهت  الثورة،  اأجلها  من  خرجت  التي  االأهداف  تراجع  اإىل  حقوقية 

لو�سع احلريات وحقوق االإن�سان. وكان اأبرز هذه املحطات تبئة الرئي�ص ح�سني مبارك 

وجنليه جمال وعالء.

وهو  االأ�سا�سية  يناير   25 ثورة  اأهداف  اأحد  حتقيق  اإجنازاً  مر�سي  يكفي  املقابل  يف 

احلرية، اإذ متتع امل�رشيون يف عهده باأعلى �سقف للحرية مل يبلغوه من قبل، متثل ذلك 

رئي�ص  بحق  نقده  يف  احلدود  جتاوز  الذي  االإعالم  وحرية  والتعبري،  التظاهر  حرية  يف 

الدولة نف�سه وعائلته وحا�سيته، ومع ذلك مل ُي�ص اأحدهم ب�سوء، وحتى اإ�سالم عفيفي 

رئي�ص حترير �سحيفة الد�ستور، ال�سحفي الوحيد الذي حكم الق�ساء بحب�سه احتياطياً 

اأقّر مر�سي قانوناً  ليلة واحدة؛ حيث  اإهانة رئي�ص اجلمهورية، مل ي�ستمر حب�سه  بتهمة 

جديداً باإلغاء احلب�ص االحتياطي يف ق�سايا الن�رش، واأمر النائب العام امل�ست�سار عبد املجيد 

.
128

حممود باالإفراج عن اإ�سالم عفيفي ومل يبِت ليلة يف ال�سجن

وُتعّد القوانني التي ي�سدرها رئي�ص اجلمهورية يف غيبة البملان —الذي كان قد ُحّل 

قبيل تويل مر�سي من�سب الرئا�سة— قرارات بقوانني اإىل اأول دورة انعقاد ملجل�ص ال�سعب 

وله حينئذ اأن يقرها اأو يلغيها. ويف اأول ا�ستخدام ل�سلطته الت�رشيعية، اأنهى مر�سي العمل 

باحلب�ص االحتياطي املن�سو�ص عليه يف املادة 179 من قانون العقوبات واخلا�سة باإهانة 

.
129

رئي�ص اجلمهورية

مار�ص امل�رشيون يف عهد مر�سي حقهم يف التعبري والت�سويت احلر، ومار�سوا حقهم 

بيوتهم  اإىل  يعودون  يومهم  نهاية  يف  وكانوا  احلكم،  ونظام  الرئي�ص  معار�سة  يف  كامالً 

القرارات والت�رشيعات منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015، املر�سد امل�رشي للحقوق واحلريات،   
127

.2015/6/11

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/23/233760.html :العربية.نت، 2012/8/24، انظر  
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املعار�سة  تكلف  اإذ  ال�سي�سي،  عهد  يف  حدث  ما  خالف  على  عيونهم،  ملء  وينامون 

مع  حدث  كما  حياته  اإىل  التكلفة  ت�سل  وقد  الكثري،  �ساحبها  تافهة  اأو  �سكلية  كانت  ولو 

“متظاهرة الورد” �سيماء ال�سباغ.

2. اإلغاء انتخابات جمل�شي ال�شعب وال�شورى:

املجل�ص  امل�سلحة احلكم، قام  للقوات  االأعلى  املجل�ص  يناير وتويل   25 اأعقاب ثورة  يف 

الب�رشي  طارق  امل�ست�سار  برئا�سة  خمت�سة  جلنة  �ساغتها  د�ستورية  تعديالت  بطرح 

النتخابات  الطريق  فتح  اإىل  التعديالت  هذه  وهدفت   .2011/3/19 يف  العام  لال�ستفتاء 

منتخبة  مدنية  حلكومة  ال�سلطة  بت�سليم  ي�سمح  مبا  رئا�سية،  انتخابات  تليها  ت�رشيعية، 

تقوم ب�سياغة د�ستور جديد للبالد.

ال�سعب  جمل�سي  انتخابات  اإجراء  يف  والعلمانية  الي�سارية  واالأحزاب  القوى  راأت 

الد�ستورية من خالل  التعديالت  اإقرار  تاريخ  اأ�سهر من  )البملان( وال�سورى بعد �ستة 

اال�ستفتاء، �رشراً كبرياً مب�سلحتها وذلك العتقادها بعدم امتالك القدرة يف هذه املرحلة 

تتمتع  كانت  التي  امل�سلمني—  االإخوان  —حتديداً  االإ�سالمية  االأحزاب  مناف�سة  على 

االنتخابات  اإجراء  بتاأجيل  طالبت  لذلك  والتاأييد؛  احلزبي  واالنت�سار  التنظيمي  بالكادر 

اإجراء  معار�ستها  والقوى  االأحزاب  هذه  واأبدت  ا�ستعدادها،  اإمتام  حني  اإىل  الت�رشيعية 

الد�ستور  عن  تبتعد  مل  الد�ستورية  االإ�سالحات  اأن  بحجة  الد�ستور  على  التعديالت 

االأ�سلي مبا فيه الكفاية، واأن االنتخابات اإذا اأجريت يف وقت قريب جداً يكن اأن تنتهي 

للتعديالت  املوؤيدون  اأما  ال�سابق.  احلاكم  احلزب  واأع�ساء  امل�سلمني  االإخوان  �سالح  يف 

واإجراء انتخابات يف اأقرب وقت ممكن، فقد برروا موقفهم باأن االنتظار طويالً يكن اأن 

يزيد من فر�ص ا�ستعادة املوؤ�س�سة الع�سكرية لل�سلطة اأو حدوث عدم ا�ستقرار يف البالد 

قبل االنتخابات.

مليون   18.5 من  اأكرث  من   %77.2 موافقة  اأظهرت  التي  اال�ستفتاء،  نتيجة  ح�سمت 

ال�سعب  جمل�سي  انتخابات  الإجراء  الطريق  ومهدت  اجلدال  هذا   ،
130

فيه �ساركوا  ناخب 

من  املنبثق  واحلرية  العدالة  حزب  مر�سحي  ل�سالح  نتيجتها  جاءت  والتي  وال�سورى 

جماعة االإخوان امل�سلمني، ول�سالح حزب النور ال�سلفي.

�سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2011/3/21.  
130
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اإنذار  جر�ص  وال�سورى  ال�سعب  جمل�سي  بانتخابات  امل�سلمني  االإخوان  فوز  �سكل 

لالأحزاب والقوى الي�سارية والعلمانية وكذلك للدولة العميقة واملجل�ص الع�سكري، ما زاد 

من خوف وتوج�ص هذه الفئة احلظوظ القوية التي بات يتلكها مر�سح االإخوان امل�سلمني 

املطاف،  نهاية  يف  مّت  ما  وهذا  بها،  فوزه  واإمكانية  مر�سي  حممد  الرئا�سية  لالنتخابات 

حفيظة  اأثار  ما  االإخوان؛  يد  يف  م�رش  ورئا�سة  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�سلطة  وجعل 

وخوف االأطراف االأخرى.

العمل  بدوره  األغى  الذي  الع�سكري  املجل�ص  قرار  يف  الد�ستورية  املحكمة  ووجدت 

ال�سعب،  جمل�ص  نواب  ثلث  انتخاب  الإبطال  مدخالً  االنتخابات،  قانون  من   5 باملادة 

5 من قانون االنتخابات، التي كانت  اإلغاء املادة  2012/6/14 بعدم د�ستورية  فق�ست يف 

تقت�رش الرت�سح على القوائم الفردية اأي ثلث مقاعد جمل�ص ال�سعب على امل�ستقلني دون 

مر�سحي االأحزاب ال�سيا�سية، كما ق�ست باإبطال قانون اجلمعية التاأ�سي�سية للد�ستور، 

 .
131

التي و�سعت د�ستور البالد، وق�ست بحل جمل�ص ال�سعب

مهد قرار املحكمة الد�ستورية الطريق اأمام املجل�ص الع�سكري —الذي كان يتوىل اإدارة 

البالد ذلك الوقت— لي�سدر يف 2012/6/16، وقبل اأيام من ت�سلم حممد مر�سي ر�سمياً 

؛ ما اأبقى 
132

من�سبه الرئا�سي، قراراً بحل جمل�ص ال�سعب تنفيذاً لقرار املحكمة الد�ستورية

مر�سي بعد توليه من�سب الرئا�سة بدون جمل�ص �سعب ُي�رّشع القوانني.

�سدرت  التي  اأم  الع�سكري  املجل�ص  عن  �سدرت  التي  �سواء  القرارات  هذه  اأثارت 

املجل�ص  لدى  كانت  التي  امل�سبقة  النية  حول  ا�ستفهام  عالمات  الد�ستورية،  املحكمة  عن 

الع�سكري عندما وافق يف 2011/10/1 على اإلغاء املادة 5 من قانون االنتخابات بعد تهديد 

، يف نهاية اأيلول/ �سبتمب 2011، مبقاطعة 
قوى “التحالف الديوقراطي من اأجل م�رش”133

، وقد كان التحالف الديوقراطي من 
االنتخابات الت�رشيعية يف حال عدم اإلغاء املادة 1345

اأجل م�رش ي�سم اآنذاك، على االأقل �ستني حزباً وحركة �سيا�سية —قبل ان�سحاب عدد من 

�سحيفة الد�شتور، عّمان، 2012/6/15.  
131

اليوم ال�شابع، 2012/6/16.  
132

بي بي �سي، 2011/10/1، انظر:  
133

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111001_egypt_law_amend.shtml

بي بي �سي، 2011/9/29، انظر:  
134

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/09/110928_egypt_muslim_brotherhood.shtml
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اأهمها  ليبالية  واأحزاب  والعدالة،  احلرية  كحزب  اإ�سالمية  اأحزاب  فيها  مبا  االأحزاب— 

الوفد، والغد اجلديد )غد الثورة بزعامة اأين نور(، واأحزاب قومية نا�رشية اأهمها حزب 

.
135

الكرامة، واحلزب العربي النا�رشي

الطريق  متهد  ا�ستباقية  كخطوة   5 املادة  اإلغاء  على  الع�سكري  املجل�ص  موافقة  بدت 

اأمام حّل جمل�ص ال�سعب يف حال فوز االإخوان بانتخابات املجل�ص، وهو ما كان متوقعاً، 

مع  تزامن  املجل�ص،  بحل  الع�سكري  واملجل�ص  الد�ستورية  املحكمة  قرار  توقيت  اأن  كما 

جولة  انح�رشت  اأن  بعد  االإخوان،  مر�سح  فوز  �سالح  يف  ت�سب  قوية  موؤ�رشات  ظهور 

يف تقررت  والتي  �سفيق،  واأحمد  مر�سي  حممد  بني  الرئا�سية  االنتخابات  يف   االإعادة 

.
1362012/6/17–16

انتخابات  يف  كبرية  ح�سة  تنل  مل  التي  والنا�رشية،  الليبالية  االأحزاب  تعار�ص  مل 

جمل�سي ال�سعب وال�سورى، كحزبي الكرامة والوفد على �سبيل املثال، قرار حّل جمل�ص 

املعركة  تخو�ص  كاأنها  بدت  االأحزاب  فهذه  التاأ�سي�سية؛  واجلمعية  امل�رشي  ال�سعب 

الكبى �سّد االإخوان، واأ�سبحت ق�سيتها التاريخية هي �رشب االإخوان حتى لو ذهب 

هذا بالعملية الديوقراطية، مع االإ�سارة اإىل اأن هذه االأحزاب كما �سبق ذكره، كانت من 

�سمن قائمة االأحزاب التي طالبت باإلغاء املادة 5 من قانون االنتخابات، اإال اأن احل�سابات 

احلزبية ال�سيقة طغت على اأّي اعتبار اآخر يف نهاية املطاف.

الع�سكري  املجل�ص  قبل  من  ر�سمياً  م�رش  رئا�سة  من�سب  مر�سي  حممد  تويل  وبعد 

بحل  الع�سكري  املجل�ص  قرار  باإلغاء   ،2012/7/8 يف  قراراً  واإ�سداره   ،2012/6/30 يف 

املحكمة  بني  املواجهة  دخلت   ،
137

العليا الد�ستورية  املحكمة  حكم  اإثر  ال�سعب،  جمل�ص 

الد�ستورية ورئي�ص م�رش املنتخب م�ستوى خطرياً، وبدا باأن املحكمة التي مل تتدخل يف 

ال�سوؤون ال�سيا�سية خالل عهد مبارك املديد، عازمة على اإ�سعاف قدرة الرئي�ص التنفيذية 

تنفيذ  بوقف  قرارها  املحكمة  فاأ�سدرت  الت�رشيع،  قدرة  اإفقاده  خالل  من  والت�رشيعية، 

قرار  التزامها  الرئا�سة  واأكدت  لالنعقاد،  املنحل  ال�سعب  جمل�ص  بعودة  مر�سي  قرار 

.
138

املحكمة الد�ستورية

للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  واال�سرتاتيجيات،”  االأوزان  امل�رشية:  ال�سيا�سية  “القوى  املجيد،  عبد  وحيد   
135

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/11/201111208841685249.htm :2011/11/20، انظر

http://bit.ly/22Uh1ea :اجلزيرة.نت، 2012/5/28، انظر  
136

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/08/225231.html :العربية.نت، 2012/7/8، انظر  
137

http://bit.ly/1XH9tfA :اجلزيرة.نت، 2012/7/11، انظر  
138
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وجوده  زال  قد  ال�سعب  جمل�ص  باأن  العليا  االإدارية  املحكمة  ق�ست   2012/9/22 ويف 

، واأحالت املحكمة الد�ستورية يف 
139

بقوة القانون يف �سوء حكم املحكمة الد�ستورية العليا

م�رش يف كانون الثاين/ يناير 2013 دعوى حّل ال�سورى اإىل هيئة املفو�سني، ال�ستكمال 

“بعدم د�ستورية قانون انتخابات جمل�ص ال�سورى على غرار ما  اأو�سى  تقريرها الذي 

�سبق اإ�سداره يف احلكم ال�سادر يف دعوى الطعن على قانون انتخابات جمل�ص ال�سعب”. 

ويف 2013/6/2 ق�ست املحكمة الد�ستورية يف م�رش ببطالن جمل�ص ال�سورى، الذي يتوىل 

�سلطة الت�رشيع، غري اأن املحكمة قررت يف منطوق حكمها عدم حّل جمل�ص ال�سورى، على 

اأن  اإىل  . وجتدر االإ�سارة هنا 
140

الرغم من قرارها ببطالنه، حلني انتخاب جمل�ص النواب

الرئي�ص مر�سي كان قد نقل �سلطة الت�رشيع اإىل جمل�ص ال�سورى.

هذه العالقة ال�سدامية من قبل املحكمة الد�ستورية مع مر�سي، مل تكن كذلك ال يف عهد 

ال�سي�سي، حيث ات�سمت العالقة بني املحكمة والرئي�سني  الرئي�ص  مبارك وال خالل عهد 

اأثارت اخلطابات  باملودة والتاأييد، وهو ما ُعّد خمالفة حليادية املحكمة الد�ستورية، فقد 

التي األقاها ق�ساة املحكمة الد�ستورية، خ�سو�ساً نائب رئي�ص املحكمة ماهر يو�سف، يف 

وا�سعة،  انتقادات  مل�رش،  كرئي�ص  الد�ستورية  اليمني  اأداء  ُقبيل  ال�سي�سي،  الرئي�ص  مديح 

وطرحت �سكوكاً عن حيادية ال�سلطة الق�سائية يف متابعة حماكمات املعار�سة.

وكان الفتاً للنظر قول يو�سف، خالل مرا�سم التن�سيب، الثورة وقعت “اأ�سرية يف قب�سة 

جماعة )االإخوان( انق�ّست عليها، وفتكت بها ومزقتها اأ�سالء مثل ما مزقت الوطن كله”. 

كالم يو�سف، مل يلَق اأي اعرتا�ص من بقية الق�ساة؛ ما طرح عالمات ا�ستفهام عن دورهم 

يف وقف عجلة ثورة 25 يناير، ويرتبط ذلك، خ�سو�ساً، باأحكام حّل واإلغاء اال�ستحقاقات 

البملانية، ورف�ص  املتعلقة باالنتخابات  تلك  واأبرزها  الثورة،  التي تلت  االنتخابية كافة 

�سنة  الرئا�سية  االنتخابات  يف  �سفيق  اأحمد  الفريق  وتر�ّسح  ال�سيا�سي”،  “العزل  قانون 

2012، وخ�سارته اأمام حممد مر�سي، وهو ما يجعل من الق�ساء امل�رشي خ�سماً جلماعة 

.
141

االإخوان، وعليه، ت�سقط عنهم �سفة احليادية الالزمة ملتابعة حماكماتهم

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/22/239560.html :العربية.نت، 2012/9/22، انظر  
139

بي بي �سي، 2013/6/2، انظر:  
140

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130602_egypt_constitutional_rulings

ق�ساة املحكمة الد�ستورية يف م�رش: “جالّد وقا�ٍص” يف اآٍن، العربي اجلديد، 2014/6/9، انظر:  
141
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وقال النا�سط احلقوقي اأ�سامة اجلوهري، امل�ست�سار القانوين حلركة اأحرار: 

اأجل م�رش، وتيار  اإذا طبقنا ذات املعايري التي طبقت على حركة ق�ساة من 

ا�ستقالل الق�ساء يف م�رش، والتي مّت مبقت�ساها اإيقاف نحو 100 قا�صٍ عن العمل 

حممد  ل�رشعية  تاأييدهم  ملجرد  بال�سيا�سة،  اال�ستغال  بحجة  معهم  والتحقيق 

مر�سي، على نائب رئي�ص املحكمة الد�ستورية، �سنجد اأنه يجب اأن يتم اإيقافه عن 

.
142ً

العمل واإحالته للجنة التاأديب وال�سالحية، الإبدائه موقفاً �سيا�سيا

يكن  مل  الق�ساة  موقف  فاإن  عطا،  و�سام  الثورة،  طريق  جبهة  يف  القيادي  وبح�سب 

الوالء  هذا  عن  اإف�ساحهم  االأمر  يف  اجلديد  لكن  العميقة،  الدولة  من  جزء  فهم  مفاجئاً؛ 

.
143

عالنية، وهو ما يك�سف تخليهم عن دورهم يف تقييم اأدائها ودعمها بكل قوة

واجلدير بالذكر اأن نائب رئي�ص املحكمة الد�ستورية امل�ست�سار ماهر �سامي يو�سف، 

ُعنّي  قد  كان  والذي  املحكمة،  با�سم  الر�سمي  واملتحدث  الفني  املكتب  رئي�ص  اأي�ساً  وهو 

نائباً للمحكمة الد�ستورية العليا يف 2001/10/2، من ِقبل الرئي�ص ح�سني مبارك، ونظراً 

2011/2/9، قبل تنحيه  التي �سكلها يوم  اللجنة  اأي�ساً ع�سواً يف  لثقته الكبرية فيه، عيّنه 

بيومني، لدرا�سة واقرتاح تعديل بع�ص االأحكام الد�ستورية والت�رشيعية ب�ساأن ما اأ�سفر 

 عقب �سقوط مبارك، حاز 
144

عنه احلوار الوطني، يف حماولة لاللتفاف على مطالب الثورة

على ثقة املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة الذي عيّنه يف 2011/2/15 �سمن اللجنة امل�سكلة 

من امل�ست�سار طارق الب�رشي، من اأجل اإجراء تعديالت على د�ستور 1971.

اأحكام باإبطال اال�ستحقاقات االنتخابية  اإ�سدار  ويف عهد مر�سي، �سارك يو�سف، يف 

ممثلة يف جمل�سي ال�سعب وال�سورى واجلمعية التاأ�سي�سية االأوىل للد�ستور، وقاد معركة 

تعليق العمل باملحكمة الد�ستورية، بالتن�سيق مع حمكمة النق�ص، اعرتا�ساً على االإعالن 

العام  النائب  حممود،  املجيد  عبد  امل�ست�سار  بعزل  مر�سي،  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري 

.
145

ال�سابق

املرجع نف�شه.  
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املرجع نف�شه.  
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3. التدخل ال�شيا�شي للق�شاة ودورهم يف تنفيذ النقالب على مر�شي:

اأ. التدخالت ال�شيا�شية للق�شاة يف اأثناء حكم مر�شي:

لعب الق�ساة دوراً حمورياً يف االنقالب على الرئي�ص حممد مر�سي، ومار�سوا حرية 

التعبري عن اآرائهم ومواقفهم ال�سيا�سية املناوئة للنظام اجلديد. بل يكن القول اإن بع�ص 

الق�ساة مار�سوا العمل ال�سيا�سي، وظهروا يف و�سائل االإعالم ب�سورة متكررة ويومية 

ملهاجمة النظام اجلديد، و�ساندهم يف ذلك نادي الق�ساة، الذي كان رئي�سه امل�ست�سار اأحمد 

الزند يهاجم ق�ساة تيار اال�ستقالل قبل ثورة 25 يناير بزعم ا�ستغالهم بال�سيا�سة، لكنه 

مل يجد حرجاً يف ظّل نظام حكم االإخوان يف اتخاذ مواقف �سيا�سية، واالإعالن �رشاحة عن 

اأن الق�ساة �سيكون لهم كلمة وموقف يف ال�سوؤون ال�سيا�سية.

انخرط الق�ساة يف التحري�ص ال�سيا�سي على الرئي�ص مر�سي، بل و�ساركوا يف اأعمال 

الذي  ال�سابق،  العدل  اأحمد �سليمان وزير  امل�ست�سار  اأكد  التمرد على مر�سي، وقد  تدعم 

“اأحمد الزند، ومعه  اأن  اأحمد مكي من وزارة العدل،  توىل املهمة بعد ا�ستقالة امل�ست�سار 

“مترد”،  “نادي الق�ساة” حلركة  اأبواب  حممد عبد الرازق، وحممد عبد الهادي، فتحوا 

الق�ساء  تاريخ  يف  حتدث  مل  �سابقة  يف  احلركة  اإىل  الق�ساة  ان�سمام  ا�ستمارات  لتوقيع 

. وتابع �سليمان: 
امل�رشي، ما يعّد ا�ستغاالً �رشيحاً بال�سيا�سة”146

كما ان�سموا للحركة يف ميدان التحرير، وهناك مقاطع فيديو لهم بال�سوت 

وال�سورة، وقدمت �سدهم العديد من البالغات، ومنها قبل 30 يونيو/ حزيران 

]2013[، ومل يتحرك “جمل�ص الق�ساء االأعلى”، بينما “ق�ساة تيار اال�ستقالل”، 

مبجرد �سدور بيانهم.. انهالت االإجراءات يف حلظتها، واجتمع النادي يف اليوم 

 .
147

ذاته، وقرر �سطب ع�سوية الق�ساة خالفاً لالئحة التي ال جتيز هذا ال�سطب

واأ�ساف �سليمان:

الذي  الدور  خطورة  مدى  يو�سح  وهذا  عميقة”،  “دولة  بالفعل  هناك 

�ساأ�ستغل  �رشاحة  قال  والذي  الزند،  امل�ست�سار  بقيادة  الق�ساة”  “نادي  لعبه 

حمظور  اأنه  من  الرغم  على  بال�سيا�سة،  باال�ستغال  الق�ساة  وطالب  بال�سيا�سة، 

انظر:   ،2014/5/8 اجلديد،  العربي  االنقالب،  يف  �رشيك  الق�ساء  اجلديد”:  لـ“العربي  مر�سي  عدل  وزير   
146
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“االإخوان  �سّد  فقط  يكن  فلم  العميقة،  الدولة  ل�سالح  كان  ولكن  الق�ساة،  على 

الزند ملبارك برقية  اأر�سل  امل�سلمني” واإمنا ل�سالح نظام مبارك، ومنذ �سهرين 

 .
148

حتية وثناء وهو يف ال�سجن وقيد املحاكمة

اإنذارات  توجيه  منها  مر�سي؛  على  ال�سغط  ملمار�سة  و�سائل  عدة  الق�ساة  ا�ستخدم 

ومنها   ،2012/11/21 يف  ال�سادر  الد�ستوري  االإعالن  ل�سحب  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل 

التهديد بتعليق العمل يف املحاكم، وهو ما حدث فعالً، ومنها التهديد بعدم االإ�رشاف على 

الرغم  وعلى  قراراتها.  بع�ص  عن  الرتاجع  على  ال�سيا�سية  ال�سلطة  الإجبار  االنتخابات، 

اإجراء  اأّي  اتخاذ  يتم  اأنه مل  اإال  املرحلة،  ال�سيا�سي يف هذه  ال�ساأن  الق�ساة يف  انخراط  من 

يف مواجهة اأّي قا�ص، �سواء من ال�سلطة ال�سيا�سية اأم من الفعاليات الق�سائية. واقت�رش 

دور جمل�ص الق�ساة االأعلى على تنبيه الق�ساة لعدم الظهور يف و�سائل االإعالم من دون 

.
149

جدوى

املناوئة  الق�سائية  االأحكام  �سكل  الفرتة  هذه  خالل  الق�سائية  الن�ساطات  واتخذت 

لن�ساط ال�سلطة ال�سيا�سية، والتي حولت الق�ساء اإىل العب اأ�سا�سي على امل�رشح ال�سيا�سي. 

كما جلاأ نادي الق�ساة اإىل توجيه االإنذارات لل�سلطة للعدول عن قراراتها التي راآها النادي 

عدواناً على ا�ستقالل الق�ساء. 

اأحمد  امل�ست�سار  اأعلن  ال�سعب لالنعقاد،  اأ�سدر مر�سي قراره بعودة جمل�ص  فحينما 

الزند اأن نادي الق�ساة اأمهل الرئي�ص حممد مر�سي 36 �ساعة الإ�سقاط قرار عودة املجل�ص، 

امل�رشي  لل�سعب  تام  وبو�سوح  �رشاحة  باالعتذار  مر�سي  طالبوا  الق�ساة  اأن  واأعلن 

اإىل  اللجوء  �سيتم  اأنه  اإىل  الزند  واأ�سار  حدث،  ملا  الق�سائية  وال�سلطة  القانونية  ولالأ�رشة 

خيارات بديلة اأ�سد ق�سوة حال عدم ا�ستجابة مر�سي لذلك االأمر، وتابع الزند اأن الق�ساة 

اأّي قانون ي�سدر عن جمل�ص ال�سعب املنحل، ولن يعباأوا به الأنهم لن يطبقوا  لن يطبقوا 

.
150ً

قانوناً باطال

املرجع نف�شه.  
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تباين ردود االأفعال جتاه قرار الرئي�ص امل�رشي بعودة البملان، موقع االإذاعة العربية االإيرانية، 2012/7/10،   
149

 http://bit.ly/1XH8fRu :انظر

املرجع نف�سه.  
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وقد بدا تدخل الق�ساة يف العمل ال�سيا�سي من خالل االأمور التالية:

بعدما   ،2012 يونيو  حزيران/  يف  ال�سعب  جمل�ص  على  الق�ساة  نادي  رئي�ص  هجوم   .1

وانتقادهم  بالهزلية،  مبارك  نظام  رموز  حماكمات  البملان  اأع�ساء  بع�ص  و�سف 

ال�رشطة  ول�سباط  النظام  رموز  لبع�ص  بالباءة  �سدرت  التي  الق�سائية  لالأحكام 

الذين ُقدموا للمحاكمة بتهم قتل املتظاهرين.

لكي   ،2012/8/9 يف  مر�سي  حممد  الرئي�ص  اإىل  اإنذاراً  الق�ساة  نادي  رئي�ص  توجيه   .2

ي�سحب قراره بعودة جمل�ص ال�سعب، الذي حلّه املجل�ص الع�سكري، بعد حكم املحكمة 

الد�ستورية العليا بعدم د�ستورية قانون االنتخابات النيابية.

ت�رشيح رئي�ص نادي الق�ساة باأن الق�ساة لن يطبقوا القوانني التي ي�سدرها برملان   .3

االإخوان. وهو موقف غريب من �سلطة واجبها تطبيق القوانني التي ي�سدرها البملان 

املنتخب من ال�سعب، م�سدر كل ال�سلطات.

 2012/11/21 يف  ال�سادر  الد�ستوري  االإعالن  �سحب  �رشورة  على  الق�ساة  اإ�رشار   .4

العام  النائب  عزل  عن  والعدول  الق�سائية،  الرقابة  �سّد  الرئي�ص  قرارات  بتح�سني 

وتعيني نائب عام اآخر بدالً منه.

تهديد الق�ساة بتعليق العمل باملحاكم، وعدم االإ�رشاف على االنتخابات، واالعت�سام   .5

بنادي الق�ساة.

اأو  موؤيدة  �سيا�سية  مواقف  عن  للتعبري  االإعالم  و�سائل  يف  للق�ساة  املكثف  الظهور   .6

الق�ساة،  القائم. تعدد املوؤمترات ال�سحفية لرئي�ص نادي  ال�سيا�سي  مناه�سة للنظام 

تقدمت  التي  واالأحزاب  ال�سورى  وجمل�ص  مر�سي  حممد  نظام  فيها  هاجم  التي 

مب�رشوعات قوانني لتعديل قانون ال�سلطة الق�سائية.

 2012/8/3 يف  جبايل  تهاين  العليا  الد�ستورية  املحكمة  يف  الوحيدة  القا�سية  ت�رشيح   .7

ل�سحيفة اأمريكية، باأنها ن�سحت املجل�ص الع�سكري باأال ي�سلم ال�سلطة للمدنيني قبل 

عدائها  عن  تعبرياً  الق�ساة  اأ�سد  من  القا�سية  هذه  وكانت  اجلديد.  الد�ستور  اإ�سدار 

.
151

لنظام مر�سي

يف  الق�سائي  التحرك  �سمات   :)2(  )2013–2011( الثورة  بعد  ما  فرتة  يف  امل�رشي  الق�ساء  ال�ساذيل،  فتوح   
151

املرحلة الثورية، موقع املفكرة القانونية، 2014/3/28، انظر:

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=698&lang=ar
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ب. تاأييد الق�شاة لالنقالب:

الق�سائي  الن�ساط  هداأ  حيث  مر�سي،  على  االنقالب  بعد  الق�سائي  امل�سهد  اختلف 

املناوئ لل�سلطة ال�سيا�سية اجلديدة، وظهر بو�سوح اأن غالبية الق�ساة يوؤيدون خريطة 

امل�ستقبل التي اأعلنها النظام ال�سيا�سي اجلديد. وقد �سارك رئي�ص املجل�ص االأعلى للق�ساء 

يف ح�سور بيان االنقالب، كما وافق رئي�ص املحكمة الد�ستورية عديل من�سور على تويل 

عليه  اال�ستفتاء  مّت  الذي  للد�ستور  خمالفة  ُيثّل  ما  موؤقتة  ب�سفة  الدولة  رئي�ص  من�سب 

�سنة 2012، وخمالفًة اأي�ساً للحكم الذي اأ�سدرته املحكمة ب�ساأن �سحة قانون االنتخابات 

الرئا�سية التي اأ�سفرت عن فوز مر�سي.

يا�رش  والعدالة  احلرية  حزب  يف  القانونية  اللجنة  وع�سو  القانوين  اخلبري  ويقول 

�سلطة  وا�ستغالل  ت�سي�سه  عن  تك�سف  الواقع  اأر�ص  على  الق�ساء  ممار�سات  اإن  حمزة، 

 .
152

االنقالب له يف اتخاذ اإجراءات عقابية �سّد معار�سيها حتت غطاء قانوين وق�سائي

من  ومنعهم  االنقالب  معار�سي  من  املتهمني  حقوق  اإهدار  اأن  اإىل  النظر  حمزة  ولفت 

ا�ستخدام  الدولية— واالإفراط يف  للمعايري  —وفقاً  العدالة  اأب�سط حقوق  احل�سول على 

احلب�ص االحتياطي بحقهم ورفع احلد االأق�سى ملدة هذا احلب�ص، كل ذلك يلقي بظالل من 

.
153

ال�سك حول ال�سلطة الق�سائية وم�سداقيتها ونزاهتها

قال  االنقالب،  ل�سلطة  وتبعيته  الق�ساء  ا�ستقاللية  عدم  على  تدلل  التي  االأمثلة  وعن 

التي  املجازر  بخ�سو�ص  قدمت  التي  الر�سمية  البالغات  من  ع�رشات  هناك  اإن  حمزة 

ارتكبت �سّد املعار�سني باأحداث املن�سة، واحلر�ص اجلمهوري، وميادين رابعة العدوية 

والنه�سة ورم�سي�ص وم�سجد الفتح، وغريها، وبالرغم من ذلك مل تطلب النيابة العامة 

اأدوات  اأو  اأطفال ون�ساء بتهم حمل مل�سقات  بالتحقيق يف تلك البالغات، يف حني ُيحاكم 

.
154

حتمل اإ�سارة رابعة

اأن  ي�ستطيع  م�رش  يف  العامة  الأحوال  متابع  “اأي  �سليمان:  اأحمد  امل�ست�سار  ويقول 

االحتياطي،  احلب�ص  قرارات  اإ�سدار  يف  االإ�رشاف  منها  مظاهر:  عدة  بو�سوح  ير�سد 

كرفع  جمّرمة  غري  وقائع  يف  واحلب�ص  املتهم،  غيبة  يف  االحتياطي  احلب�ص  جتديد  وكذلك 

http://bit.ly/1WG4LOl :الق�ساء امل�رشي حمايد اأم يخدم االنقالب؟، اجلزيرة.نت، 2014/1/11، انظر  
152

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
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اإ�سارة رابعة، وم�سادرة حّق املتهمني يف الدفاع، وعدم معرفة اأماكن بع�ص املحبو�سني، 

.
والق�ساء باأق�سى العقوبة على املتهمني”155

باأن  فطالبوا  مر�سي؛  على  االنقالب  تاأييدهم  ثمار  جني  الق�ساة  غالبية  حاول 

بل  الق�ساة،  �سوؤون  يف  الدولة  �سلطات  من  تدخل  اأّي  من  اجلديد  الد�ستور  يح�سنهم 

عن  لي�ص  ا�ستقاللهم  ل�سمان  الأنف�سهم،  مبيزات  الق�ساة  يطالب  اأن  اإىل  احلّد  وو�سل 

ا�ستجابت  وقد  امل�رشي.  ال�سعب  وعن  ذاتها  الدولة  عن  ولكن  فح�سب،  الدولة  �سلطات 

جلنة اخلم�سني التي و�سعت م�رشوع الد�ستور لبع�ص هذه املطالب، ورف�ست بع�سها 

لتفا�سيل  البملان  مناق�سة  عدم  اأو  الد�ستور،  يف  الق�ساة  تقاعد  �سّن  حتديد  مثل  االآخر، 

 ميزانية الق�ساء، التي كانوا يريدونها موازنة خا�سة تقدر بن�سبة مئوية من االإنفاق العام

.
156

احلكومي

وك�سفت ت�رشيبات مكتب ال�سي�سي عن جانب كبري من تغّول ال�سلطة التنفيذية على 

37 معتقالً  الق�ساء بداية من طلب التو�سط لدى القا�سي يف ق�سية ال�سابط املتهم بقتل 

اإىل احلر�ص على تبئة اأحمد قّذاف الدم، من�سق العالقات  يف عربة الرتحيالت، و�سوالً 

.
157

امل�رشية الليبية، من تهمة ال�رشوع يف قتل ثالثة �سباط م�رشيني

لل�ساأن  امتد  بل  فح�سب،  الداخلي  ال�ساأن  على  يقت�رش  مل  ال�سيا�سة  يف  الق�ساة  دور 

 2015 يناير  الثاين/  كانون  يف  امل�ستعجلة  االأمور  حمكمة  ق�ست  حيث  اأي�ساً  اخلارجي 

باعتبار كتائب الق�سام اجلناح الع�سكري حلما�ص “حركة اإرهابية”، يف الوقت ذاته الذي 

حكمت به دائرة اأخرى باملحكمة نف�سها بعدم االخت�سا�ص ب�ساأن اعتبار حما�ص “حركة 

“اإرهابية”، وهو حكم و�سع  اإرهابية”، ثم اأ�سدرت حمكمة ثالثة حكماً باعتبار حما�ص 

احلكومة امل�رشية يف ماأزق، مما دفعها للطعن عليه.

النظام  انتقاد  الق�ساة  من  ال�سي�سي،  عهد  يف  الق�سائية  ال�سلطة  تقبل  مل  املقابل  يف 

ال�سيا�سي اجلديد ورف�ص االنقالب على مر�سي، فقد اأحيل �ستون قا�سياً ملجل�ص التاأديب 

وال�سالحية على خلفية توقيعهم على بيان تاأييد ل�رشعية الرئي�ص املعزول حممد مر�سي 

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=145743 :موقع عالمات اأونالين، 2015/5/3، انظر  
155

فتوح ال�ساذيل، مرجع �سابق.  
156

الثورة،”  حديث  برنامج  واملاأمول:  الواقع  م�رش..  يف  الق�سائية  ال�سلطة  “دور  الف�سائية،  اجلزيرة  قناة   
157

 http://bit.ly/1FrabTk :2015/3/15 ، انظر
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املحالني  اأن  فهمي  �سريين  حممد  امل�ست�سار  التحقيق  قا�سي  وراأى   .2013/7/24 يف 

من  بعزلهم  واأو�سى  ال�سيا�سة  ممار�سة  من  ينعهم  الذي  الوظيفي  الدور  عن  خرجوا 

 .
158

منا�سبهم

معار�سني  ق�ساة  �سّد  عقابية  قرارات  فيها  ُتتخذ  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  وهذه 

لل�سلطة احلالية، فقد �سبق اأن اأحالت جلنة التاأديب املتحدث با�سم حركة ق�ساة من اأجل 

ا�ستغالهما  بدعوى  للتقاعد  ها�سم  اأبو  عماد  وع�سوها  �رشابي،  وليد  امل�ست�سار  م�رش 

.
159

بال�سيا�سة

يف  يجري  ما  اإن  �سليمان  اأحمد  امل�ست�سار  االأ�سبق  العدل  وزير  قال  االإطار،  هذا  ويف 

معار�سيها.  مع  ال�سلطة  متار�سها  ح�سابات  لت�سفية  ا�ستمرار  هو  االنقالب  بعد  م�رش 

اأ�سدرت  جهتها،  من  احلريات”.  لقمع  مروعة  �سورة  ت�سهد  “م�رش  اأن  �سليمان  واأكد 

جبهة ا�ستقالل الق�ساء بياناً ا�ستنكرت فيه القرار وو�سعته يف اإطار “القرارات االنتقامية 

.
160

املمنهجة” التي تهدف لرتويع الو�سط الق�سائي

ويف اإ�سارة اإىل “ازدواجية ال�سلطة”، اأ�سار امل�ست�سار حممد ناجي دربالة —وهو اأحد 

الق�ساة املحالني للتاأديب— اإىل عدم التحقيق يف بالغات مقدمة �سّد ق�ساة موؤيدين لنظام 

ال�سي�سي، ومن بينهم رئي�ص نادي الق�ساة امل�ست�سار اأحمد الزند وثمانية اآخرون �سبق 

.
161

اأن تظاهروا مبيدان التحرير تعبرياً عن موقفهم ال�سيا�سي

ج. �شبهات ف�شاد حول ق�شاة اأيدوا النقالب:

التحري�سية  احلملة  الزند  اأحمد  ورئي�سه  الق�ساة  نادي  فيه  ت�سّدر  الذي  الوقت  يف 

اآخرين.  الزند وق�ساة  اأثريت �سبهات وق�سايا ف�ساد عدة �سّد  ال�سيا�سية �سّد مر�سي، 

وكان الزند على راأ�ص قائمة الق�ساة املتهمني بالف�ساد، وبح�سب امل�ستندات التي ح�سلت 

اأر�ص  التابعة ل�سحيفة االأهرام، قام الزند باملوافقة على بيع قطعة  عليها بوابة االأهرام 

و�رشكائه  عما�سة  م�سطفى  لطفي  زوجته،  لقريب  بور�سعيد  ق�ساة  لنادي  مملوكة 

http://bit.ly/1VO701d :اجلزيرة.نت، 2014/10/24، انظر  
158

املرجع نف�سه.  
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160
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جنيه ماليني   9.153 باإجمايل  الواحد،  للمرت  دوالر(   2,456 )نحو  جنيه  األف   18  ب�سعر 

. ووفقاً للم�ستندات، 
2
)نحو 1.25 مليون دوالر( لقطعة االأر�ص البالغ م�ساحتها 508.5م

فاإن قطعة االأر�ص اململوكة لنادي ق�ساة بور�سعيد تقع مبنطقة “اأر�ص جمرك الرحالت 

القدمي”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها �سعر 

.
162

املرت 50 األف جنيه )نحو 6,822 دوالر(

كما اأن العقد املبم بني نادي الق�ساة الذي وقعه امل�ست�سار زكريا عبد العزيز، رئي�ص 

اأن  على  �رشيح  ب�سكل  ين�ص  املحافظة،  مع  ال�سابق،  م�رش  ق�ساة  نادي  اإدارة  جمل�ص 

االأر�ص خم�س�سة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للق�ساة ومنتدى لرجال الق�ساء مبحافظة 

بور�سعيد، وين�ص على عدم جواز بيع قطعة االأر�ص اأو تاأجريها اأو تق�سيمها لبناء اأكرث 

.
163

من مبنى عليها

حمكمة  من  املنتدب  التحقيق  قا�سي  البيومي،  فتحي  امل�ست�سار  اأن  باالأمر  والغريب 

اإحالة  وقرر  “ت�سهري”،  الزند  ف�ساد  حول  البالغ  عّد  الزند،  ق�سية  يف  القاهرة  ا�ستئناف 

اأحمد الق�سائي  واملحرر  االإلكرتونية،  االأهرام  بوابة  حترير  رئي�ص  يون�ص،   ه�سام 

عبد العظيم عامر ملحكمة اجلنايات، بتهمة ن�رش اأخبار كاذبة بحق امل�ست�سار اأحمد الزند 

.
164

وزير العدل

خفايا  عن  طنطا  ا�ستئناف  حمكمة  رئي�ص  الورداين  اأين  امل�ست�سار  ك�سف  وقد 

54,190 جنيه )نحو الق�ساة وامل�ست�سارين يف م�رش، والتي تزيد على   رواتب وحوافز 

 :
165

7,392 دوالر( يف ال�سهر الواحد، وهي

بامل�ستندات.. الزند يبيع اأر�ص نادي ق�ساة بور�سعيد لقريب زوجته بـ 18 األف جنيه للمرت بدالً من 50 رغم   
162

ملكيتها للدولة، موقع بوابة االأهرام االإلكرتونية، 2014/9/9، انظر:

http://gate.ahram.org.eg/News/534798.aspx

مالحظة: معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2014/7/1–2015/6/30 

ي�ساوي 7.3296.

املرجع نف�سه.  
163

http://gate.ahram.org.eg/News/838199.aspx :بوابة االأهرام االإلكرتونية، 2016/1/6، انظر  
164

باالأرقام: ف�سائح الف�ساد يف ميزانية نادي الق�ساة، ر�سد، 2014/12/20، انظر:  
165

http://rassd.com/125481.htm

2014/7/1–2015/6/30 ي�ساوي  معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 

.7.3296
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مبلغ 30,000 جنيه )نحو 4,093 دوالر( دفعة واحدة حتت م�سمى فرق ت�سوية هيئة   •

ق�سايا الدولة.

نحو 5,000 جنيه )نحو 682 دوالر( ت�سوية �سهور �سابقة.  •

نحو 2,400 جنيه )نحو 327 دوالر( فرق ت�سوية عن ال�سهر.  •

نحو 3,000 جنيه )نحو 409 دوالر( بدل م�سيف.  •

نحو 3,000 جنيه )نحو 409 دوالر( مكافاأة رم�سان.  •

مبلغ 990 جنيه )نحو 135 دوالر( بدل جهود غري عادية.  •

نحو 7,400 جنيه )نحو 1,010 دوالر( حافز اإنتاج.  •

نحو 2,400 جنيه )نحو 327 دوالر( بدل عالج.  •

باالإ�سافة اإىل “بدل املرور” املتغري الذي ي�رشف الأع�ساء النيابة العامة دون غريهم.

“ا�رشحوا  هذا  موقفهم  املطحون  لل�سعب  يبروا  باأن  الق�ساة  الورداين  طالب  ثم 

م�سيف  )بدل  على  الدولة  موظفو  يح�سل  وهل  البدالت  تلك  معنى  وللحكومة  لل�سعب 

كل  يعالج  بينما  عالج(  )بدل  م�سمى  حتت  مبلغ  تقا�سي  معنى  وما  رم�سان(  ومكافاأة 

قا�سي واأ�رشته يف اأرقى امل�ست�سفيات ويتمتع بغطاء تاأميني كامل؟!”.

كما برز من �سمن من اتهموا بالف�ساد النائب العام ال�سابق عبد املجيد حممود الذي 

اأحمد الزند و�سهره  اأن امل�ست�سار  التقارير  اأعفاه الرئي�ص مر�سي من من�سبه. وك�سفت 

( باأرا�سي منطقة احلمام مبدينة 
2
قاما باال�ستيالء على م�ساحة 250 فداناً )نحو 1.01 كم

مر�سى مطروح بالتواطوؤ مع عبد املجيد حممود يف تلك الق�سية، حيث قام االأخري بتبديد 

امل�ستندات بعد اأن عكف املكتب الفني للنائب العام على درا�ستها وثبتت اإدانته وا�ستغالله 

للنفوذ هو و�سهره عادل عبد الروؤوف ال�سيد، وموظفي الهيئة العامة مل�رشوعات التعمري 

.
166

والتنمية الزراعية

 مل تقف ممار�سات الزند عند هذا احلّد، بل تعدى ذلك بالتطاول على النبي حممد �،

فقد اأجاب الزند على �سوؤال يف مقابلة تلفزيونية على قناة �سدى البلد ُبثّت يف 2016/3/11، 

اأّي  �سيحب�ص  اإنه  قائالً  منه،  بالنّيل  يتهمهم  �سحفيني  حلب�ص  �سعيه  احتمال  عن 

ا�ستياء من  اأثاره  وما  الت�رشيح،  هذا  اإثر  وعلى   .
167

الكرمي النبي  كان  لو  حتى   �سخ�ص 

http://www.mubasher-misr.net/87598.htm :موقع مبا�رش م�رش، 2016/1/20، انظر  
166

http://bit.ly/1U8AfJy :اجلزيرة.نت، 2016/3/12، انظر  
167
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من�سبه،  من  الزند  اإقالة  ومطالبات  واالإ�سالمي،  العربي  والعاملني  م�رش  يف  العام  الراأي 

الزند،  باإعفاء  2016/3/13، قراراً  اإ�سماعيل، يف  اأ�سدر رئي�ص احلكومة امل�رشية �رشيف 

.
168

وزير العدل، من من�سبه

رامي  القا�سي  بالف�ساد،  واُتهموا  مر�سي  على  االنقالب  دعموا  الذين  الق�ساة  ومن 

“الر�سوة  ق�سية  يف  واملتهم  القاهرة،  �سمال  م�ستاأنف  جنح  حمكمة  رئي�ص  الهادي،  عبد 

من  اجلن�سية”  “الر�سوة  بطلب  قام  الهادي  عبد  فاإن  الق�سية  تفا�سيل  ويف  اجلن�سية”، 

امراأة �سورية مقابل اإ�سدار حكم ل�سالح اأبناء �سقيقتها، وهو ما وّثقته ال�سيدة بت�سجيلها 

للمكاملات بينها وبينه بعد اأن اتفقت معه على اللقاء يف اأحد املنتجعات ال�سياحية بال�ساحل 

. و�سبق للم�ست�سار رامي 
169

ال�سمايل، وقامت ال�سيدة بتقدمي الت�سجيالت للرقابة االإدارية

عبد الهادي، اإ�سدار اأحكام قا�سية بحق طالبات جامعة االأزهر اللواتي اتهمن بخرق قانون 

التظاهر، اإذ حكم على خم�ص منهن بال�سجن خم�سة اأعوام، وغرامة مالية قدرها 100 األف 

. وكان القائم باأعمال النائب العام امل�رشي، امل�ست�سار علي 
170

جنيه )نحو 12,820 دوالر(

عمران، اأ�سدر قراراً بحظر الن�رش يف ق�سية “الر�سوة اجلن�سية” وبعث بخطاب ر�سمي 

لرئي�ص احتاد االإذاعة والتلفزيون امل�رشي يخطره فيه بحظر الن�رش يف الق�سية رقم )540( 

ل�سنة 2015 ح�رش اأمن دولة، فيما ذكرت م�سادر اأن القا�سي تقدم با�ستقالته مقابل غلق 

.  و�سبق للقا�سي نف�سه اإلغاء حكم حب�ص �سادر بحق االإعالمي اأحمد مو�سى
171

 الق�سية

)املوؤيد لنظام ال�سي�سي(، ملدة عامني بعد اإدانته ب�سّب ال�سيا�سي امل�رشي املعروف اأ�سامة 

اأثار جدالً  الغزايل حرب، واتهامه باخليانة وتلقي متويل من اخلارج، وهو احلكم الذي 

احلكم  الإلغاء  تدخلت  الدولة  يف  كبرية  قيادات  اأن  حرب  تاأكيد  بعد  خ�سو�ساً  وا�سعاً، 

.
172

ال�سادر بحق مو�سى

ومن بني الق�ساة الذين كانت لهم ت�رشيحات �سيا�سية اأثارت الكثري من اجلدل حولها، 

جنايات  مبحكمة  اخلام�سة  الدائرة  رئي�ص  من�سب  �سغل  الذي  �سحاتة  ناجي  امل�ست�سار 

�سحيفة الأهرام، القاهرة، 2016/3/14.  
168

http://bit.ly/1UFrDdj :العربي اجلديد، 2015/7/29، انظر  
169
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  العربي اجلديد، 2015/7/29.
171

املرجع نف�شه.  
172
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اجليزة املخت�سة بالنظر يف ق�سايا االإرهاب واأحداث العنف والتجمهر منذ متوز/ يوليو 

االإعدامات”  “قا�سي  بلقب  ا�ستُهر  امل�رشي،  باجلي�ص  �سابق  �سابط  و�سحاتة   ،2013

من اأكرث  اأ�سدر  حيث  االنقالب؛  معار�سي  �سّد  االإعدام  الأحكام  اإ�سداره  كرثة   ب�سبب 

.
173

204 اأحكام باالإعدام، واأحكام بال�سجن بلغ جمموع اأعوامها 7,395 يف خم�ص ق�سايا

وهذا القا�سي حكم فيما يعرف اإعالمياً بق�سية “غرفة عمليات رابعة” باالإعدام على 

و�سفوت  البلتاجي،  وحممد  بديع،  حممد  االإخوان  مر�سد  وهم:  االإخوان  قادة  من  �ستة 

حجازي، وبا�سم عودة، و�سالح �سلطان، و�سعد احل�سيني، وقد قامت حمكمة النق�ص 

يف 2015/12/3، باإلغاء حكم االإعدام الذي �سدر �سّدهم، باالإ�سافة اإىل اإلغاء حكم االإعدام 

.
174

�سّد �سبعة اأخرين متهمني بالق�سية نف�سها

كما قام هذا القا�سي يف 2014/12/2، باإحالة 185 �سخ�ساً متهمني يف ق�سية “اأحداث 

الهجوم على ق�سم �رشطة كردا�سة، غرب حمافظة اجليزة مب�رش،  اأي عقب  كردا�سة”، 

يف اآب/ اأغ�سط�ص 2013، اإىل مفتي الدولة امل�رشية الذي اأيد اإعدام 183 �سخ�ساً، واالثنان 

.
175

الباقيان هما “احلدث” الذي عوقب بال�سجن ع�رشة اأعوام، واملتهم اآخر متويف

الوطن  �سحيفة  مع  حواره  يف  جاء  ما  للجدل  املثرية  �سحاتة  ت�رشيحات  ومن 

كما  كلب”،  �ستني  “بنت  باأنها  يناير   25 ثورة  و�سف  حيث  لل�سي�سي،  املوؤيدة  امل�رشية 

حركة و�سف  كما  مب�رش”،  االأخالق  هدمت  لـ“الأنها  خ�ساير”   25 بـ“ثورة   و�سفها 

؛ ما دفعه اإىل اتهام �سحيفة الوطن بتحريف اأقواله، اإال اأن 
6 اأبريل بـ“حركة 6 اإبلي�ص”176

ال�سحيفة ن�رشت ت�سجيالً �سوتياً يوؤكد �سحة ما ن�سب ل�سحاتة، ويوؤكد كذبه. وعلى اإثر 

ال�سي�سي،  اأ�سوات داخل م�رش، عدد كبري منها من موؤيدي  ال�سجاالت برزت عدة  هذه 

.
177

ت�سكك ب�سحة اأحكام االإعدام التي �سدرت عن القا�سي �سحاتة

موقع هافينغتون بو�ست عربي، 2016/1/19، انظر:  
173

http://www.huffpostarabi.com/2016/01/19/story_n_9016446.html

http://bit.ly/1UpkICB :اجلزيرة.نت، 2015/12/3، انظر  
174

بي بي �سي، 2015/2/2، انظر:  
175

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150202_egypt_court_verdict

امل�ست�سار ناجى �سحاتة: �سعيد بلقب “قا�سى االإعدامات” وال تعذيب يف ال�سجون.. و“25 خ�ساير” دمرت   
176

اأخالق امل�رشيني، الوطن االإلكرتونية، 2015/12/12، انظر:

http://www.elwatannews.com/news/details/855220

“الوطن” ترد على امل�ست�سار ناجي �سحاتة بت�سجيل �سوتي: “اأكره تامر اأمني ومنى ال�ساذيل برادعاوية”،   
177

http://www.elwatannews.com/news/details/858251 :الوطن االإلكرتونية، 2015/12/13، انظر
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املقدم  الرد  2016/1/4، طلب  القاهرة قبلت، يف  ا�ستئناف  اأن حمكمة  واجلدير بالذكر 

ب�سبب  �سحاتة،  ناجي  امل�ست�سار  �سّد   ،
178

اأو�سيم خلية  اأع�ساء  عن  الدفاع  هيئة  من 

.
179

ت�رشيحاته ل�سحيفة الوطن

كان  اأنه  اإىل  �سليمان،  اأحمد  امل�ست�سار  قنديل  حكومة  يف  ال�سابق  العدل  وزير  واأ�سار 

حوله  ثارت  من  وكل  �سحاتة  ناجي  امل�ست�سار  اإىل  ق�سايا  اإ�سناد  عدم  البداية  منذ  يجب 

�سنة  ال�سعب  جمل�ص  انتخابات  تزوير  ق�سية  يف  �سّده  �سكاوى  تقدمي  ب�سبب  ال�سبهات، 

حماكمات  اإجراء  قبيل  �سّده  التحقيق  حفظ  مّت  اأنه  اإال  بدمياط،  الزرقا  دائرة  عن   2005

. وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه خالل تويل �سليمان وزارة العدل مّت تقدمي بالغ اإليه، 
180

االإخوان

 2005 ال�سعب  جمل�ص  تزوير  يف  امل�ساركة  بتهمة  �سحاته،  �سمنهم  من  قا�سياً،   22 �سّد 

 .
181

وذلك يف اأثناء رئا�ستهم لبع�ص اللجان على م�ستوى م�رش

موقع على  ال�سخ�سي  ح�سابه  على  االطالع  مّت  عندما  جدالً  القا�سي  هذا  اأثار   كما 

، كما اأنه 
182

في�ص بوك، حيث ُوجد اأن اهتماماته االأوىل على املوقع هي لل�سفحات االإباحية

 .
183

يفتخر بعدائه للتيار االإ�سالمي يف من�سوراته على هذا احل�ساب

النقالب ومعار�شي  مر�شي  وحماكمة  ورجاله  مبارك  تربئة   .4 
             )اأحكام الإعدام(:

مت�سارعاً  دراماتيكياً  حتوالً  ال�سي�سي  عهد  خالل  املحاكمات  ملف  م�سار  �سهد 

االنقالب  3 يوليو. وجهدت �سلطة  انقالب  ال�سيا�سي اخلطري بعد  التحول  عك�ص طبيعة 

والراأي  الق�ساة  و�سيكولوجية  التقا�سي  مناخ  على  التاأثري  على  لها  الداعمة  واالأحزاب 

موؤامرة  لكونها  والرتويج  يناير   25 ثورة  اأحداث  �سورة  ر�سم  اإعادة  خالل  من  العام، 

خارجية نفذها االإخوان امل�سلمون، بالتعاون مع م�سلحني من حركة حما�ص وحزب اهلل 

خلية  واإدارة  بتاأ�سي�ص  العامة  النيابة  اتهمتهم  منهم،   9 ت�سفية  مت  �سخ�ص،   39 من  مكونة  جمموعة  وهي   
178

م�سلحة تهدف لتعطيل الد�ستور وامل�ساركة يف التظاهر وتهديد رجال ال�سبط الق�سائي.

http://bit.ly/1U8AJ2c :موقع دوت م�رش، 2016/1/4، انظر  
179

http://bit.ly/1UFrKWf :امل�رشيون، 2015/12/22، انظر  
180

االإلكرتونية،  الوفد  بوابة  التزوير،  بتهمة  قا�سياً   22 �سّد  العدل  لوزير  بالغ   2005 برملان  انتخابات  يف   
181

http://bit.ly/1WG4wmx :2013/5/13، انظر

http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=65957 :موقع نافذة م�رش، 2014/14/7، انظر  
182

 http://bit.ly/22U8rw2 :موقع كلمتي، انظر  
183
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ميدان  يف  املتظاهرين  وقتلوا  ال�رشطة،  واأق�سام  ال�سجون  هاجموا  �سيناء،  وبدو  اللبناين 

التحرير وميادين الثورة.

االإخوان  واتهام  االأمن،  قوات  لتبئة  غطاء  ا�ستخدمت  املوؤامرة  نظرية  اأن  �سّك  ال 

بح�سب   6,000 من  اأكرث  واإ�سابة  متظاهراً   850 نحو  بقتل  اخلارجية  املوؤامرة  واأطراف 

تاريخ  كتابة  باإعادة  املوؤامرة  نظرية  تكفلت  كما  احلقائق.  لتق�سي  حكومية  جلنة  تقرير 

ثورة 25 يناير، وبطريقة تبر عودة رموز نظام مبارك وهيمنتهم على االإعالم، وتراجع 

عدم  ذلك  من  واالأهم  معهم،  التعاطف  بل  ورجاله،  مبارك  مبحاكمة  ال�سعبي  االهتمام 

اكرتاث قطاعات وا�سعة من امل�رشيني لتبئة اأو اإدانة مبارك.

على الرغم من جناح ثورة 25 يناير يف عزل راأ�ص النظام املتمثل يف مبارك عن احلكم، 

االأحداث،  جمرى  على  والق�سائية  االأمنية  االأجهزة  تاأثري  اإبعاد  ت�ستطع  مل  اأنها  غري 

خ�سو�ساً فيما يتعلق مبلف حماكمة االأجهزة االأمنية املتورطة يف قتل وتعذيب متظاهري 

بعد  اإال  تبداأ  مل  التي  فاملحاكمة  مبارك.  نظام  رموز  حماكمة  يف  وكذلك  يناير،   25 ثورة 

اأبريل  ني�سان/  يف  والتطهري”  املحاكمة  بـ“مليونية  عرفت  مظاهرات  يف  �سعبية  �سغوط 

عليه  ثار  الذي  حكمه  ونظام  مبارك  لباءة  توؤدي  التي  العوامل  كل  لها  تهياأت   ،2011

ال�سعب، بداية من املعلومات واالأدلة التي اأتلفت وطم�ست ومّت اإخفاءها بفعل فاعل، مروراً 

فيها  واملتهم  املتظاهرين  واإ�سابة  قتل  ق�سايا  فاأغلب  العامة.  للنيابة  قا�رشة  بتحقيقات 

املتوقعة  النتيجة  اأدلة، وكانت  الفرتة، قدمت للمحاكم بال  رجال �رشطة وغريهم يف تلك 

اأن حكمت حمكمة جنايات القاهرة يف حزيران/ يونيو 2012، على مبارك ووزير داخليته 

و�ستة  جنليه  براأت  بينما  املتظاهرين،  قتل  ق�سية  يف  عاماً   25 بال�سجن  العاديل  حبيب 

م�ساعدين لوزير الداخلية.

الثورية، لذلك قام مر�سي بت�سكيل جلنة  مل ُتر�صِ هذه املحاكمات االأحزاب والقوى 

يف  �سمت  وقد   ،)10( رقم  رئا�سي  بقرار   2012 يوليو  متوز/  بداية  يف  احلقائق  لتق�سي 

عمل  ان�سب  وق�ساة.  العامة  والنيابة  واملخابرات  ال�رشطة  اأجهزة  يف  قيادات  ع�سويتها 

الفرتة يف  م�رش  يف  املتظاهرين  قتل  يف  وال�رشوع  قتل،  وقائع  تق�سي  يف  اللجنة   هذه 

ال�سلطة(، وقد �سلمت تقريرها  )اإىل حني ت�سلم حممد مر�سي   2012/6/30–2011/1/25

.
184

ملر�سي بعد �ستة اأ�سهر يف 2013/1/2، والذي اأمر بتحويله اإىل النيابة العامة

ال�رشق الأو�شط، 2013/1/3.  
184
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يف 2013/1/8، ت�سلم النائب العام امل�ست�سار طلعت اإبراهيم التقرير من اللجنة، فاأ�سدر 

تقرير  احتواها  التي  والق�سايا  اجلرائم  كافة  يف  للتحقيق  الثورة  نيابة  بت�سكيل  قراره 

ع�رشات  ت�سم  ملفاً،   14 ويت�سمن  �سفحة  ثمامنئة  يف  يقع  الذي  احلقائق  تق�سي  جلنة 

2011/1/25–2011/2/11؛ موقعة اجلمل،  الق�سايا، من اأهمها قتل املتظاهرين يف الفرتة 

2011/4/8، واأحداث ال�سفارة االإ�رشائيلية  2011/3/9 و  وف�ّص ميدان التحرير مرتني يف 

يوليو  متوز/  يف  العبا�سية  واأحداث   ،2011 اأكتوبر  االأول/  وت�رشين   2011 مايو  اأيار/  يف 

جمل�ص  واأحداث  حممود،  حممد  واأحداث  ما�سبريو،  واأحداث   ،2012 مايو  واأيار/   2011

 ،2012 فباير  �سباط/  يف  الداخلية  وزارة  واأحداث  بور�سعيد،  ا�ستاد  واأحداث  الوزراء، 

البالون، واأحداث من�سية نا�رش واملفقودين، واأحداث حمافظة  املرج، وم�رشح  واأحداث 

 .
185

االإ�سكندرية، وال�سوي�ص، وبني �سويف

وتولت بعدها نيابة الثورة التحقيق فيما ورد بالتقرير من وقائع، وهي النيابة التي 

اأن�سئت مبوجب قانون حماية الثورة. ون�ّص التقرير على اإعادة التحقيقات بق�سايا قتل 

الثوار خالل الثورة وفرتة حكم املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة، ثم األغاها النائب العام 

.
186

ه�سام بركات الذي ُعنّي بعد انقالب 3 يوليو

ويف حديث مر�سي يف اأثناء مرافعته للدفاع عن نف�سه، اأمام حمكمة جنايات القاهرة، 

الثورة، تفيد  اأحداث  تلقيه معلومات �سمن تقرير جلنة تق�سي احلقائق عن  ك�سف عن 

]اال�ستخبارات احلربية[، التي كان يرتاأ�سها ال�سي�سي  اأفراد من جهة �سيادية  بـ“دخول 

التعريف  بطاقات  با�ستخدام  غرفاً  وا�ستئجارهم  التحرير  ميدان  على  مطلة  فنادق  اإىل 

“مل ياأمر بالقب�ص على هذا  ال�سي�سي  اأن  اإىل  اأ�سلحة”، م�سرياً  الر�سمية لهم، وبحوزتهم 

املوؤ�س�سة  على  يحافظ  وحتى  املعلومات،  هذه  يف  بالتحقيق  العامة  للنيابة  لي�سمح  القائد 

.
الع�سكرية”187

ال�سادر  احلكم  األغت  والعاديل،  مبارك  من  مقدماً  طعناً  النق�ص  حمكمة  قبول  بعد 

�سّدهما يف حزيران/ يونيو 2012، وقررت يف كانون الثاين/ يناير 2013 اإعادة املحاكمة، 

املتهمني كافة يف ما تعرف  2014/11/29، بباءة  القاهرة يف  وقد ق�ست حمكمة جنايات 

http://bit.ly/1XH4r2A :قناة اجلزيرة الف�سائية، “برنامج بال حدود،” 2013/1/26، انظر  
185

http://bit.ly/25O00nQ :العربي اجلديد، 2015/1/20، انظر  
186
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االأعمال  ورجل  مبارك،  وجمال  عالء  وجنليه  مبارك  فيها  واملتهم  القرن”،  بـ“ق�سية 

وم�ساعديه  العاديل  حبيب  االأ�سبق  امل�رشي  الداخلية  ووزير  �سامل،  ح�سني  )الهارب( 

م�سلحة  ورئي�ص  رمزي،  اأحمد  اللواء  االأ�سبق  املركزي  االأمن  قوات  رئي�ص  ال�ستة: 

اللواء  االأ�سبق  الدولة  اأمن  مباحث  جهاز  ورئي�ص  فايد،  عديل  اللواء  االأ�سبق  العام  االأمن 

اأمن  ومدير  ال�ساعر،  اإ�سماعيل  اللواء  االأ�سبق  القاهرة  اأمن  ومدير  الرحمن،  عبد  ح�سن 

اللواء ال�سابق  اأكتوبر  من  ال�ساد�ص  اأمن  ومدير  املرا�سي،  اأ�سامة  اللواء  االأ�سبق   اجليزة 

.
188

عمر فرماوي

امل�رشي  الغاز  بت�سدير  املت�سل  االتهام  �ساأن  يف  مبارك  براءة  احلكم  وت�سمن 

لـ“اإ�رشائيل” باأ�سعار زهيدة، وانق�ساء الدعوى اجلنائية يف �ساأن االتهام املت�سل بتلقيه 

وجنليه عالء وجمال مبارك ر�ساوى تتمثل يف خم�ص ِفلَل �سكنية من رجل االأعمال ح�سني 

للدعوى  املُ�سِقطة  املدة  مب�سي  وذلك  ل�ساحله،  الرئا�سي  النفوذ  ا�ستغالل  نظري  �سامل 

.
189

اجلنائية

االتهام  �ساأن  يف  مبارك  بحق  اجلنائية  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  املحكمة  وق�ست 

ل�سدور  يناير،   25 ثورة  اإبان  ال�سلميني  املتظاهرين  قتل  وقائع  يف  باال�سرتاك  املتعلق 

االأول  االإحالة  اأمر  ب�سدور  وذلك  بحقه،  اجلنائية  الدعوى  الإقامة  وجه  باأال  �سمني  اأمر 

)قرار االتهام( باإحالة وزير داخليته وم�ساعديه للمحاكمة قبلها ب�ستني يوماً. كما ق�ست 

 املحكمة بباءة وزير الداخلية امل�رشي االأ�سبق حبيب العاديل وم�ساعديه يف ق�سية قتل

.
190

املتظاهرين

ويف 2015/6/4، ق�ست حمكمة النق�ص يف م�رش، بقبول طعن النيابة العامة على قرار 

حمكمة جنايات القاهرة بـ“عدم جواز” نظر حماكمة مبارك، يف ق�سية “قتل املتظاهرين”، 

يف الوقت الذي رف�ست فيه طعون النيابة يف احلكم بباءة باقي املتهمني. وحددت حمكمة 

املتظاهرين  االأ�سبق، يف ق�سية قتل  الرئي�ص  2015/11/5، الإعادة حماكمة  النق�ص جل�سة 

براءة ح�سني مبارك وجنليه ووزير داخليته يف “ق�سية القرن”، �سحيفة الريا�س، الريا�ص، 2014/11/29،   
188

http://www.alriyadh.com/998810 :انظر

املرجع نف�شه.  
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. اإال اأن حمكمة النق�ص اأرجاأت يف 2015/11/5، اأوىل جل�سات اإعادة 
191

خالل ثورة 25 يناير

.
حماكمة مبارك بتهمة قتل متظاهري 25 يناير اإىل جل�سة 1922016/1/21

فاإنه  النق�ص،  حمكمة  اأمام  وحده  حماكمته  اإعادة  �ستجري  الذي  مبارك،  عدا  وفيما 

مبقت�سى احلكم ال�سادر يف 2015/6/4، فقد اأ�سبحت كافة اأحكام الباءة ال�سادرة بحق 

باقي املتهمني، يف الق�سية املعروفة با�سم “ق�سية القرن”، نهائية، وال يجوز الطعن عليها 

.
193

باأي �سورة من �سور التقا�سي

اأعطت �سور  التي �سارت فيها هذه املحاكمات  التي �سدرت والطريقة  االأحكام  هذه 

حقيقية عن طبيعة ال�سلطة التي باتت حتكم يف م�رش بعد انقالب 3 يوليو، وعبت هذه 

االأحكام عن حالة الثاأر من �سهداء 25 يناير، ومن املاليني الذين نزلوا اإىل ال�سوارع وعلى 

العي�ص  ولقمة  االجتماعية،  والعدالة  امل�رشوعة،  بحقوقهم  للمطالبة  اأعوام  عدة  مدى 

املغم�سة بالكرامة والعزة.

هذه الباءة، ومبثل هذه احليثيات التي ال يكن اأن يقبلها عقل اأو منطق، ناهيك عن 

الثورة  م�سادرة  يف  امل�سادة  الثورة  جناح  لتوؤكد  جاءت  والق�سائية،  القانونية  االأ�سول 

وكل اإجنازاتها، وتعيد عقارب ال�ساعة اإىل الوراء.

مبارك،  عهد  نظام  اأركان  نالها  التي  ال�سورية  املحاكمات  هذه  من  النقي�ص  على 

ذلك  بعد  ال�سي�سي  الرئي�ص  ومعار�سي  يوليو،   3 انقالب  معار�سي  حماكمات  فاإن 

فيما  كبرية  انتهاكات  ال�سي�سي  حكم  من  االأول  العام  �سهد  فقد  مغايراً،  م�ساراً  �سلكت 

ومّت  باالإعدام،   464 على  احلكم  مّت  اإذ  واملحاكمات،  واالحتجاز  االعتقال  بق�سايا  يتعلق 

4,800 متهم بال�سجن  7 متهمني، كما مّت احلكم على  التنفيذ الفعلي حلكم االإعدام بحق 

 باإجمايل عدد اأعوام 39,040 عاماً، ومن بني هوؤالء املحكومني هناك 772 حمكوم عليهم

 .
194

باملوؤبد

�سبكة �سي اأن اأن، 2015/6/6، انظر:  
191

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/06/04/mubarak-court-new

http://bit.ly/1RXUZ2j :اجلزيرة.نت، 2015/11/5، انظر  
192

�سي اأن اأن، 2015/6/6.  
193

تقرير حول املحاكمات غري العادلة للمعتقلني ال�سيا�سيني يف العام االأول من حكم ال�سي�سي، املر�سد امل�رشي   
194

للحقوق واحلريات، 2015/7/9. 
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 ،Selmin Çalışkan وعّدت رئي�سة منظمة العفو الدولية يف اأملانيا �سلمني جالي�سقان

حقوق  اأزمة  اأكب  ت�سهد  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  اإدارة  حتت  “م�رش  اأن   ،2015/6/1 يف 

على  م�سلطة  قمعية  الأداة  حتول  امل�رشي  الق�ساء  اأن  كما  احلديث،  التاريخ  يف  اإن�سان 

على  معتقالً   124 اأن  اإىل  جالي�سقان  واأ�سارت  ال�سحافة”،  وحرية  املعار�سني  رقاب 

االأقل لقوا حتفهم يف م�رش، منذ اآب/ اأغ�سط�ص 2013، جراء تعر�سهم للتعذيب واملعاملة 

الذي  “ال�سي�سي  اإن  قائلة  وتابعت  احتجازهم،  اأثناء  يف  العالج  تلقيهم  عدم  اأو  ال�سيئة، 

تلك عن  امل�سوؤول  هو  امل�ستقل،  امل�رشي  الق�ساء  خلف  االحتماء  على  قدرته  عدم   يزعم 

.
االنتهاكات”195

عهد  يف  الفارقة  العالمات  اإحدى  االإعدام  اأحكام  اإ�سدار  يف  البارز  االرتفاع  �سكل 

ال�سي�سي، وما ييز هذه االأحكام اأنها باالأ�سل ذات طابع �سيا�سي ُغلفت باأغلفة االإرهاب 

وتهديد االأمن القومي امل�رشي وما نحوه، اإال اأن حقيقة االأمر اأن معظم هذه االأحكام اإن 

مل يكن جميعها، �سدرت �سّد معار�سي نظام ال�سي�سي، اأو �سّد من رف�سوا االنقالب، 

واحلالة التي �سادت بعد 2013/7/3.

وميّز حاالت االإعدام هذه اأن اإقرارها جاء يف وقت قيا�سي يف ظّل غياب االأدلة احلقيقية، 

وتغييب ال�سهود، يف الوقت الذي �سدرت فيه اأحكاماً بالباءة اأو بال�سجن املخفف �سّد من 

اأدينوا يف االعتداءات على متظاهري ون�سطاء ثورة 25 يناير. كما غابت االأحكام العادلة يف 

حّق اأفراد االأجهزة االأمنية وال�رشطة الذين تورطوا يف تعذيب وقتل املتظاهرين واملعتقلني 

بعد انقالب 3 يوليو.

امل�ست�سار  امل�رشي  العام  النائب  ت�سييع  اأثناء  يف  ال�سي�سي  ت�رشيحات  عك�ست  وقد 

القوانني  بت�سديد  خاللها  طالب  التي   ،2015/6/29 يف  اغتيل  الذي  بركات  ه�سام 

�سدرت  التي  واالإعدام  املوؤبد  اأحكام  اإىل  اإ�سارة  يف  الناجزة،  بالعدالة  و�سفها  ما  لتنفيذ 

يف  ال�سلطة  توجه  عك�ست  امل�سلمني،  االإخوان  يف  وقيادات  مر�سي  حممد  الرئي�ص  بحق 

مدة  تق�سري  منها  الهدف  قوانني  وت�رشيع  االإعدام  اأحكام  لتنفيذ  الق�ساء  على  ال�سغط 

�سوؤون يف  وتدخلها  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ل  َتغوُّ مدى  اإىل  اإ�سارة  يف  للمتهمني،   املحاكمة 

.
196

الق�ساء

http://bit.ly/1tjCCAR :عربي 21، 2015/6/1، انظر  
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http://bit.ly/1T22991 :ال�سي�سي يتوعد بتنفيذ اأحكام االإعدام واملوؤبد، اجلزيرة.نت، 2015/6/30، انظر  
196
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جديد  م�سار  ببداية  اإيذاناً  االأخ�رش،  ال�سوء  كاأنها  هذه  ال�سي�سي  ت�رشيحات  وبدت 

وتفعيل  تر�سيخ  �سبيل  يف  وذلك  مقا�سها،  على  ُتف�ّسل  بقوانني  حم�سنة  ال�سلطة  ت�سلكه 

مغلولة  العدالة  يد  “اإن  هذه  كلمته  يف  ال�سي�سي  وقال  النظام،  ملعار�سي  االإق�ساء  حالة 

بالقوانني، واإن هناك حاجة االآن —اأكرث من اأي وقت م�سى— اإىل حماكم وقوانني حتارب 

االإرهاب”. كما اأكد على �رشورة تعديل القوانني التي “جتعلنا ننفذ العدالة باأ�رشع وقت 

التي  امل�سبوطة  القانونية  االإجراءات  قوانني  ُتعر�ص  اأيام  “خالل  اأنه  مو�سحاً  ممكن”، 

يواجه  قانون  هناك  يكون  اأن  يجب  اإذاً  اإرهاباً،  نقابل  نحن  نقابله..  الذي  التطور  جتابه 

هذا”. و�سدد ال�سي�سي اأمام ق�ساة ووكالء نيابة على اأنه “ال املحاكم بهذه الطريقة وهذه 

النا�ص  مع  ينفع  الكالم  هذا  �ستنفع..  الظروف  هذه  يف  القوانني  وال  �ستنفع،  الظروف 

.
197

العاديني”، متوعداً بتنفيذ اأي حكم ي�سدر �سواء كان باالإعدام اأم املوؤبد

ويف هذا ال�سياق ذكر تقرير �سنوي ملنظمة العفو الدولية اأن هناك قفزة يف عدد اأحكام 

االإعدام ال�سادرة يف م�رش، التي �سهدت اإ�سدار حماكمهما اأحكاماً جماعية بحق الع�رشات 

الذي  التقرير  وك�سف  نيجرييا.  بعد  الثاين  املركز  م�رش  احتلت  حيث  الواحدة  ال�سنة  يف 

اأحكام   7 تنفيذ  مّت  اأنه  2014” عن  االإعدام  االإعدام وعمليات  “اأحكام  �سدر حتت عنوان 

مّت  حكماً   515 منهم  اجلمهورية،  مفتي  اإىل  ق�سية   23 يف   1,707 اأوراق  واإحالة  اإعدام 

اإجراء حماكمته،  واإعادة  مّت قبول نق�سه  اآخراً  االإعدام عليه، و232 حكماً  ت�سديق حكم 

يف  متهمني  بحق  لالإعدام،  متهد  قد  التي  والقرارات  االإعدام  اأحكام  ح�سيلة  هي  وهذه 

تلك  اإىل  وي�ساف  مر�سي،  الرئي�ص  عزل  على  باحتجاجات  الغالب  يف  ارتبطت  ق�سايا 

الكبري واأبرزهم  التخابر مع قطر والهروب  101 باالإعدام يف ق�سية  االأعداد احلكم على 

 الرئي�ص مر�سي اإىل جانب عدد من قيادات االإخوان، ما يعني و�سول عدد املحكوم عليهم

.
باالإعدام 1981,808

ومن اأبرز اأحكام االإعدام اجلماعية التي �سدرت بعد انقالب 3 يوليو، احلكم باالإعدام 

غيابياً على 26 متهماً يف ق�سية “ت�سكيل خلية تكفريية” يف 2014/3/19، واحلكم باالإعدام 

على 529 متهماً يف اأحداث مطاي مبحافظة املنيا من بينهم املر�سد العام جلماعة االإخوان 

املرجع نف�سه.  
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امل�سلمني حممد بديع يف 2014/3/24، واحلكم باالإعدام على 183 متهماً يف اأحداث العدوة 

واحلكم   ،2014/6/21 يف  اجلماعة  قيادات  من  وعدٌد  االإخوان  مر�سد  بينهم  من  باملنيا، 

حممد ال�سلفي  الداعية  اأبرزهم  قليوب،  طريق  قطع  ق�سية  يف  متهمني   10 على   باالإعدام 

.
عبد املق�سود يف 1992014/7/5

ومنها اأي�ساً، احلكم باالإعدام على 12 متهماً يف ق�سية اقتحام كردا�سة يف 2014/8/6، 

واحلكم باالإعدام على 5 متهمني يف ق�سية خلية اأكتوبر يف 2014/9/20، واحلكم باالإعدام 

يف  املاجد  عبد  عا�سم  بينهم  من  اال�ستقامة،  م�سجد  اأحداث  ق�سية  يف  متهمني   7 على 

2014/9/30، واحلكم باالإعدام على 7 متهمني يف ق�سية رفح الثانية، من بينهم القيادي 

اجلهادي عادل حبارة يف 2014/12/6، واحلكم باالإعدام على 183 متهماً يف ق�سية اأحداث 

ق�سية  يف  متهمني   3 على  باالإعدام  واحلكم   ،2015/2/2 يف  غيابياً   39 بينهم  كردا�سة، 

جماعة  من  قيادات   4 على  باالإعدام  واحلكم   ،2015/2/8 يف  القاعدة  تنظيم  مع  التخابر 

.
االإخوان امل�سلمني يف ق�سية اأحداث مكتب االإر�ساد يف 2002015/2/28

اأوراق واإحالة   ،2015/3/7 يف  رم�سان  حممود  على  باالإعدام  حكم  تنفيذ  مّت   كما 

8 اأ�سخا�ص اإىل مفتي الدولة امل�رشية، على خلفية اتهامهم بتلقي تدريبات ع�سكرية من 

مفتي  اإىل  االإخوان  جماعة  من  قيادياً   14 اأوراق  واإحالة   ،2015/3/13 يف  حما�ص  حركة 

اجلمهورية، يف الق�سية املعروفة اإعالمياً بـ“غرفة عمليات رابعة”، من بينهم املر�سد العام 

املفتي على خلفية  اإىل  22 �سخ�ساً  اأوراق  واإحالة   ،2015/3/16 الثالثة يف  للمرة  للجماعة 

اتهامهم بالهجوم على مركز �رشطة كردا�سة يف 2015/3/18، وتاأييد احلكم باالإعدام على 

7 اأ�سخا�ص متهمني يف ق�سية خلية عرب �رشك�ص، اأحدهم غيابياً واالآخرين ح�سورياً يف 

2015/5/17، وتاأييد احلكم باالإعدام على  2015/3/24؛ مّت تنفيذ حكم االإعدام عليهم يف 

.
21 �سخ�ساً متهمني يف ق�سية اأحداث بور�سعيد يف 2012015/4/19

املراجع نف�سها.  
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املراجع نف�سها.  
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خال�صة:

فاالأجهزة  م�ساعدة؛  غري  وق�سائية  اأمنية  بيئة  يف  الرئا�سة  توليه  عند  مر�سي  عمل 

االأمنية ظلت تعمل بذات الكيفية التي كانت تعمل بها قبل الثورة، با�ستثناء جهاز ال�رشطة 

التابع لوزارة الداخلية، الذي مّت حتجيمه بعد النقمة التي كانت جتاهه ب�سبب ممار�ساته.

ا�ستغل معار�سو مر�سي م�ساحة احلرية التي كانت �سائدة يف عهده، لتنفيذ التظاهرات 

التي تنح�رش  الفئوية”  “املطالبات  الكثري منها طابع  اتخذ  التي  والوقفات االحتجاجية، 

من  قليل  غري  عدداً  اأن  كما  معنّي،  اقت�سادي  قطاع  اأو  معينة  عمالية  فئة  ب�سوؤون  عادة 

اإ�سعاف �سلطة مر�سي واإ�سعاف  التظاهرات كان م�سيّ�ساً حتت عناوين مطلبية بهدف 

�سعبيته. 

لعبت االأجهزة االأمنية، التي مل يكن ملر�سي �سلطة فعلية عليها، دوراً �سلبياً يف �سبط 

ال�سارع امل�رشي، من خالل ا�ستخدام القوة املفرطة �سّد املتظاهرين املعار�سني ملر�سي؛ 

ب�سدة  يعار�ص  كان  االأخري  الأن  حّق؛  وجه  بغري  القمع  هذا  م�سوؤولية  مر�سي  ل  ليُحمَّ

ا�ستخدام القوة �سّد املتظاهرين. كما اأ�سهمت هذه االأجهزة االأمنية بانت�سار الفلتان االأمني 

يف ال�سارع، من خالل التمل�ص من حماية موؤ�س�سات الدولة وبع�ص مراكز االأحزاب، يف 

لالعتداءات  تعر�ست  التي  لـ“االإخوان”،  التابعة  والعدالة  احلرية  حزب  مراكز  مقدمتها 

واحلرق على يد بلطجية اند�ص بع�سهم بني املتظاهرين.

مر�سي،  على  االنقالب  بعد  كبرية  مبهام  ا�سطلعت  االأمنية،  االأجهزة  هذه  اأن  غري 

واعتقلت  االآالف  فقتلت  االنقالب؛  حكم  اأركان  ثبتت  التي  ال�ساربة  اليد  وكانت 

ت�سلم  ومل  والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  �سيا�سة  ملمار�سة  وعادت  االآالف،  ع�رشات 

االإن�سان  حقوق  انتهاكات  وزادت  واالغت�ساب،  اجلن�سي  التحر�ص  من  املعتقالت  بع�ص 

ب�سكل فاق عهد مبارك. واتبع ال�سي�سي �سيا�سة القب�سة االأمنية جتاه اأهل �سيناء بدالً من 

�سيا�سة التنمية االقت�سادية واحلوار التي اتبعها مر�سي.

كما  عهده،  خالل  ملر�سي  معار�ساً  �سيا�سياً  موقفاً  فاتخذت  الق�سائية  االأجهزة  اأما 

ومواقفهم  اآرائهم  عن  التعبري  حرية  ومار�سوا  االنقالب،  يف  حمورياً  دوراً  الق�ساة  لعب 

على  ال�سيا�سي  التحري�ص  يف  الق�ساة  انخرط  كما  مر�سي،  لنظام  املناوئة  ال�سيا�سية 

الرئي�ص، بل و�ساركوا يف اأعمال تدعم التمرد عليه.
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ودخلت املحكمة الد�ستورية يف عالقة �سدامية مع مر�سي، وبدا كاأن املحكمة التي مل 

تتدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية خالل عهد مبارك املديد، عازمة على اإ�سعاف قدرة الرئي�ص 

التنفيذية والت�رشيعية، من خالل اإفقاده قدرة الت�رشيع، فاأ�سدرت املحكمة قرارها بوقف 

تنفيذ قرار مر�سي بعودة جمل�ص ال�سعب املنحل لالنعقاد، واأكدت الرئا�سة التزامها قرار 

املحكمة الد�ستورية.

هذه العالقة ال�سدامية من قبل املحكمة الد�ستورية مع مر�سي، مل تكن كذلك ال يف عهد 

ال�سي�سي؛ حيث ات�سمت العالقة بني املحكمة والرئي�سني  الرئي�ص  مبارك وال خالل عهد 

باملودة والتاأييد، وهو ما ُعّد خمالفة حليادية املحكمة الد�ستورية. كما مّت تبئة رموز عهد 

مبارك فيما مّت اإ�سدار اأحكام قا�سية �سّد قادة االإخوان وزّج مبر�سي يف غياهب ال�سجون.

على الرغم من ذلك، فلي�ص من ال�سهل جتريد املواطن امل�رشي، الذي ذاق طعم احلرية 

ال�سوت يف  الثورة وهو ك�رش حاجز اخلوف ورفع  اأهم مكت�سبات  والديوقراطية، من 

من  يعي�سها  كان  التي  مباالة  والال  التقوقع  فحالة  الت�سحيات.  كانت  مهما  الظلم  وجه 

موجة  انتظار  يف  عابرة،  مرحلة  تكون  قد  حمن  من  له  يتعر�ص  وما  تعود،  اأن  ال�سعب 

ثورية جديدة، رمبا تكون اأكرث قوة واأف�سل روؤية ور�سوخاً.



الف�صل ال�صاد�س

الأداء الإعالمي
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مقدمة:

يناير،   25 ثورة  بعد  ال�سيا�سي  والتجاذب  اال�ستقطاب  حالة  امل�رشي  االإعالم  دخل 

االأ�سبق  امل�رشي  بالرئي�ص  اأطاحت  التي  الثورة  على  اأعوام  خم�سة  نحو  مرور  وبعد 

ح�سني مبارك، ما تزال م�رش تعاين من وجود قطاع اإعالمي �سلطوي، وقيود على حرية 

التعبري.

�سّكلت حلظة رحيل مبارك نقطة فارقة يف م�سرية االإعالم امل�رشي، الذي وجد نف�سه 

فجاأة متحرراً من معظم القيود االأمنية واالإدارية التي كانت حتكمه طوال عقود، فكان اأن 

حتولت احلرية و�سقوط القيود اإىل ما �سماه البع�ص فو�سى اإعالمية، بينما مل تقم ال�سلطة 

االنتقالية باأّي خطوات الإعادة تنظيم االإعالم امل�رشي هيكلياً وت�رشيعياً مبا يتنا�سب مع 

الواقع اجلديد.

تيَحت لها 
ُ
مل ت�ستغّل االأنظمة التي حكمت البالد يف فرتة ما بعد الثورة الفر�ص التي اأ

الأداء  الناقدة  االأ�سوات  تعّر�ست  حيث  واخلا�سة،  احلكومية  االإعالم  و�سائل  الإ�سالح 

وتاأّثرت  حكومية.  وغري  حكومية  جهات  جانب  من  والتهمي�ص،  امل�سايقات  اإىل  االإعالم 

نظام  مع  بعالقات  ارتبطوا  الذين  االأعمال  رجال  من  مبالّكها  اخلا�سة  االإعالم  و�سائل 

مبارك والدولة العميقة.

منذ تويل حممد مر�سي الرئا�سة، ورمبا قبل ذلك، اأ�سبح هدفاً مف�سالً لالإعالم املحلي 

الذي اأو�سعه نقداً وا�ستهدافاً، بل و�سخرية وا�ستخفافاً، حيث تبارت يف ذلك �سل�سلة من 

القنوات اخلا�سة الذائعة ال�سيت التي يلكها رجال اأعمال يرتبطون مببارك وعهده. ومل 

امل�سلمني،  االإخوان  وجماعة  ا�ستهدفته  التي  احلمالت  هذه  من  يحدَّ  اأن  مر�سي  ي�ستطع 

والتيار االإ�سالمي عموماً. 

عزل  بعد  واخلطورة  الداللة  بالغة  جديدة  مرحلة  م�رش  يف  االإعالمي  امل�سهد  ودخل 

الرئي�ص مر�سي، فقد حتول االإعالم ب�سكل وا�سح اإىل اأداة �رشيحة يف ال�رشاع ال�سيا�سي 

�سعوبة  وزادت  واأن�سارهم.  امل�سلمني  االإخوان  وبني  اجلديدة  االنتقالية  ال�سلطة  بني 

اإيجاد مكان لالأ�سوات الناقدة يف و�سائل االإعالم التقليدية. فقد دعمت الكثري من و�سائل 
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االإعالم يف م�رش وبقّوة �رشدية النظام لالأحداث، اأما االأ�سوات املعار�سة، فهي �سبه غائبة 

املعار�سة  االإعالم  و�سائل  احلكومة  اأغلقت  حيث  التلفزيونية،  والبامج  ال�سحف  من 

لالنقالب.

ن�سلط ال�سوء يف هذا الف�سل على تطور االأداء االإعالمي امل�رشي منذ ثورة 25 يناير 

حتى نهاية �سنة 2015.

اأوًل: الإعالم امل�صري خالل اأيام الثورة

:)2011/2/11–1/25(        

اأيام قليلة من  حافظت ال�سحف اململوكة للدولة على والئها لنظام مبارك حتى قبل 

االأهرام  �سحيفة  يف  الرئي�سي  العنوان  جاء   2011/2/3 ففي   .2011/2/11 يف  به  االإطاحة 

على النحو التايل: “املاليني يوؤيدون مبارك يف م�سريات باملحافظات”، يف الوقت الذي كان 

متاماً،  لهجتها  االأهرام  غرّيت   2011/2/12 ويف  بالتنّحي.  يطالبونه  ال�سوارع  يف  املاليني 

ال�سحف  هذه  وا�ستمرت  النظام”.  اأ�سقط  “ال�سعب  فيها:  الرئي�سي  العنوان  كان  حيث 

ا�ستبدال املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة  اأنه مّت  ال�سابق، مع فارق وحيد هو  يف خطابها 

مببارك. فال�سحف نف�سها التي جّمدت مبارك ومن ثّم �سعب م�رش لفرتة وجيزة جداً، 

�رشعان ما بداأت متّجد املجل�ص الع�سكري وزعيمه، يف ذلك الوقت امل�سري ح�سني طنطاوي، 

يف حني بقيت العقلية اال�ستبدادية مكانها كما عك�ستها و�سائل االإعالم؛ واأ�سبح اجلي�ص 

هو املنقذ، واأ�سبح كل َمن يتحّدث �سّده اأو يهاجمه مهدداً باملحاكمات الع�سكرية.

واتهم  مطبوعة.  اإعالمية  و�سائل  من  ياثله  عما  احلكومي  التلفزيون  يختلف  مل 

املحتّجني  للدولة،  اململوكة  التلفزيون  �سا�سة  على  وال�سيوف  احلوارية  البامج  مقّدمو 

واملعت�سمني بكل �سيء، من كونهم حفنة من ال�سباب ال�سائع الذي يقيم حفالت عربدة 

الكامريات  ورّكزت  اأجنبية...،  حلكومات  عمالء  كونهم  اإىل  التحرير،  ميدان  يف  جن�سية 

النيل الهادئ من اجل�سور  القاهرة على عر�ص منظر نهر  املن�سوبة حول منطقة و�سط 

االأمتار.  من  مئات  ب�سع  بعد  على  للقتل  يتعّر�سون  املتظاهرون  كان  حني  يف  القريبة، 

اأن تقّدم تغطية  اإفريقيا بدالً من  الفيلة يف  اأنواع  اأفالماً عن  االإخبارية  القنوات  وعر�ست 

التحرير والتظاهرات الكبى االأخرى يف كل  م�ستمرة ملا يجري من تظاهرات يف ميدان 
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االإعالم  و�سائل  تتّهم  الفتات  اجلمهورية  اأنحاء  يف  املتظاهرين  بع�ص  حمل  وقد  مدينة. 

املوؤ�ّس�سات  داخل  االأفراد  واملذيعني  ال�سحفيني  بع�ص  وحاول  بالكذب.  احلكومية 

اأمني  �سهرية  النيل  قناة  رئي�ص  نائب  فا�ستقالت  ذلك،  يقاوموا  اأن  احلكومية  االإعالمية 

اأن  لها  ي�سمح  مل  اأنه  عن  وك�سفت  النظام،  ل�سالح  املتحيّزة  القناة  تغطية  على  احتجاجاً 

ال�سباب  ال�سحفيني  من  قليل  عدد  وهّدد  مبارك.  با�ستقالة  طالبوا  املتظاهرين  اإن  تقول 

باال�ستقالة اإذا مل ي�سمح لهم بتغطية االحتجاجات الوا�سعة املناه�سة ملبارك. وقد ازداد 

لقي القب�ص 
ُ
هذا ال�سغط على روؤ�ساء التحرير عندما ُقتِل اثنان من �سحفيي االأهرام، واأ

على ع�رشات ال�سحفيني من جانب احلكومة. وعندما بدا اأن م�سار االأحداث بداأ بالتحّول 

ظهر  بعد  حتى  خمتلفة  بدرجات  الثوار  باجتاه  التحرير  روؤ�ساء  ماَل  الثورة،  ل�سالح 

2011/2/11 عندما تنّحى مبارك. ثم بداأت و�سائل االإعالم احلكومية بالثناء على الثوار 

.
1
على نطاق وا�سع كاأنهم منهم

اأما القنوات الف�سائية اخلا�سة فقد اختلفت يف م�ستوى تاأييدها ملبارك اأو املتظاهرين 

ن كانوا يرتبطون  الذين تعّهدوا باإ�سقاطه. العديد من هذه القنوات يلكها رجال اأعمال ممَّ

وت�سويه  النظام  عن  الدفاع  االإمكان  قدر  حاولت  لذلك  مبارك،  نظام  مع  وثيق  بتحالف 

�سحفيني  يقّدمه  الذي  امل�سائية،  احلوارية  البامج  اأحد  اأظهر  فمثالً  املتظاهرين.  �سمعة 

امل�رشي،  ال�سعب  اأمام  اعرتافاتها  لتقدمي  ح�رشت  �سابة  فتاة   2011/2/2 يف  حكوميني، 

كل  ح�سل  �رشبيا،  اإىل  رحالت  يف  البارزين  الن�سطاء  بع�ص  مع  ذهبت  اأنها  الفتاة  اّدعت 

نظام  قلب  كيفية  حول  عمل  ور�ص  وح�رشوا  دوالر  األف   50 مبلغ  على  خاللها  منهم 

احلكم، اأ�رشف عليها مدّربون من اإيران و“اإ�رشائيل”. انهارت الفتاة باكيًة وهي تتو�ّسل 

اجلمهور اأن يغفر لها، ويقف اإىل جانب مبارك �سّد “اخلونة” الذين يحاولون بيع بالدهم 

اإىل عمالء اأجانب. وبعد ب�سعة اأيام تبنّي اأن الفتاة ال�سابة زميلة ملقّدم البنامج احلواري 

الرحمن،  24 �ساعة” جناة عبد  “جريدة  ال�سحفية يف  على قناة املحور �سيد علي، وهي 

.
2
واعرتفت باأن الواقعة كلها كانت مفبكة

ر�سا عبد اهلل، “االإعالم امل�رشي يف خ�سّم الثورة،” مركز كارنيغي لل�رشق االأو�سط، 2014/7/16، انظر:  
1

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=56329#

املرجع نف�سه. وانظر اأي�ساً: موقع َم�رْشِ�ْص )م�رش بر�ص(، 2011/2/6، يف:  
2

http://www.masress.com/shabab/34302؛ وموقع َم�رِش�ص 2011/2/8، يف:

http://www.masress.com/shabab/3963



304

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

املحّددة على  البامج  التلفزيونية اخلا�سة وبع�ص  القنوات  كان هناك عدد قليل من 

الثورة، وحاولت تغطية ما يجري يف  اإىل جانب  الوقوف  التي اختارت  االأخرى  القنوات 

ا�ست�سافة �سيوف متوازنني، مبا يف  اإىل  �َسَعت  امل�ستطاع، وقد  ال�ساحات امل�رشية بقدر 

ذلك الن�سطاء واملثّقفني، اإ�سافة اإىل ممثّلني عن احلكومة واحلزب الوطني الديوقراطي. 

وقد واجه العديد من هذه الو�سائل بع�ص امل�سايقات من جانب احلكومة، مبا يف ذلك قناة 

.
3
اجلزيرة التي اأغلقت احلكومة مكاتبها

ثانيًا: الإعالم يف حقبة املجل�س الع�صكري 

:)2012/6/29–2011/2/12(            

�سّكلت حلظة رحيل مبارك نقطة فارقة يف م�سرية االإعالم امل�رشي، الذي وجد نف�سه 

التي كانت حتكمه طوال عقود، فكان  القيود االأمنية واالإدارية  فجاأة متحرراً من معظم 

مع  ترافقت  اإعالمية،  فو�سى  البع�ص  �سماه  ما  اإىل  القيود  و�سقوط  احلرية  حتولت  اأن 

ظهور ع�رشات القنوات الف�سائية وال�سحف اخلا�سة؛ االأمر الذي زاد من حالة االنفالت 

االإعالمي دون �سوابط اأو قواعد حتكم االأداء االإعالمي، بينما مل تقم ال�سلطة االنتقالية 

التي تولت احلكم ممثلة يف املجل�ص الع�سكري باأّي خطوات الإعادة تنظيم االإعالم امل�رشي 

هيكلياً وت�رشيعياً مبا يتنا�سب مع الواقع اجلديد. ويف االأ�سابيع االأوىل من حكم املجل�ص 

الع�سكري قالت ال�سلطات اإنه مل َتُعد هناك حاجة اإىل احل�سول على موافقات اأمن الدولة 

قناة   16 وبداأت  االإعالم،  وزارة  اإلغاء  ومّت  التلفزيوين،  البّث  تراخي�ص  على  للموافقة 

تلفزيونية ف�سائية خا�سة جديدة يف البّث. وجّمد االإعالم احلكومي الثوار طاملا اأن ذلك 

الع�سكرية. واأ�سبح كل ما يتعلق بالثورة حديث  املوؤ�س�سة  مل يكن يتعار�ص مع متجيد 

ال�ساعة، حيث اأ�سبح الن�سطاء �سيوفاً دائمني على البامج احلوارية، واأجروا مقابالت 

�سحفية متكّررة. وبداأت اخلطوط التحريرية ت�سري اإىل اأن مبارك كان دائماً اخلطر املطلق، 

.
4
واأن الثوار مالئكة مطلقة، واجلي�ص هو منقذ الثورة

ر�سا عبد اهلل، مرجع �سابق.  
3

�سحاتة عو�ص، “االإعالم امل�رشي بعد 30 يونيو: اأزمة بنيوية اأم مرحلة عابرة؟،” موقع مركز اجلزيرة للدرا�سات،   
4

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2014/02/201422011239377163.htm :2014/6/23، انظر
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ل�سالح  يتقلّ�ص  للن�سطاء  احلكومية  االإعالم  و�سائل  متجيد  بداأ  قليلة  فرتة  وبعد 

اخلطرية  والتحّديات  التهديدات  بع�ص  تواجه  التعبري  حرية  وبداأت  الع�سكري.  املجل�ص 

يف  االإعالم  وزارة  عيَدت 
ُ
واأ االإعالمية.  احلريات  على  اخلناق  بت�سييق  النظام  بداأ  عندما 

مثرية  االإعالم  و�سائل  عن  املدافعني  من  العديد  عّدها  خطوة  يف   ،2011 يوليو  متوز/ 

الع�سكري، وقام بحمالت ت�سهري  للنظام  قوياً  االإعالم احلكومي موؤّيداً  للقلق. واأ�سبح 

اأن البامج  اإىل  Time االأمريكية  الثوار. واأ�سار تقرير ن�رشته جملة تامي  لت�سويه �سمعة 

حيث  للمحتجني،  املعادية  باالألفاظ  مليئًة  كانت  احلكومي  االإعالم  حمطات  يف  احلوارية 

ال�سوؤون  يف  االأجنبي”  “التدّخل  من  وحّذرت  بلطجية،  باعتبارهم  الثوار  �سّورت 

التظاهرات  وُو�سفت  اجلرية.  معدالت  وارتفاع  االأمن  انعدام  تزايد  ومن  امل�رشية، 

يحّركها  لال�ستقرار  ومزعزعة  خطرية  اأحداث  “باأنها  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  املناه�سة 

الرتهيب  اإىل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  انتقدوا  الذين  االأ�سخا�ص  اأجانب”. كما تعّر�ص  عمالء 

من جانب النظام بو�سائل عديدة. ففي اأوائل اآذار/ مار�ص 2011، بداأت املوؤ�س�سة اإخ�ساع 

الع�سكري  املجل�ص  اأ�سدر  اإىل حماكمات وحتقيقات ع�سكرية. كما  املدّونني وال�سحفيني 

حتذيراً لل�سحفيني واملحّررين ينع ن�رش اأو بّث اأّي موا�سيع واأخبار وبيانات و�سكاوى 

اأوالً  الت�ساور  امل�سلحة بدون  القوات  اأو قادة  امل�سلحة  بالقوات  واإعالنات و�سور تتعلق 

باعتبارهما  املعلومات،  وجمع  الع�سكرية  املخابرات  واإدارة  املعنوية  ال�سوؤون  اإدارة  مع 

جلنة  و�سفت  الوقت،  ذلك  يف  املو�سوعات.  هذه  مثل  مراجعة  يف  املتخ�س�سة  ال�سلطات 

حماية ال�سحفيني هذا التطور باأنه “اأ�سواأ نك�سة تتعّر�ص اإليها حرية ال�سحافة يف م�رش 

.
منذ �سقوط الرئي�ص ح�سني مبارك”5

ومع بداية حالة اال�ستقطاب واالنق�سام ال�سيا�سي، وجد االإعالم امل�رشي نف�سه جزءاً 

من هذا ال�سجال من خالل الرتكيز الكبري على ال�رشاع الدائر بني االإ�سالميني من جهة، 

ب�سن  االأحزاب  لتلك  التابعة  ال�سحف  وقيام  اأخرى،  جهة  من  والليباليني  والعلمانيني 

دعم  واإىل  اال�ستقرار  اإىل  يحتاج  الذي  الوطن  �سالح  مراعاة  دون  االآخر،  �سّد  حمالت 

.
6
اجلميع من اأجل اإعادة البناء

ر�سا عبد اهلل، مرجع �سابق. وانظر اأي�ساً:  
5

 Abigail Hauslohner, The Most Powerful Weapon of Egypt’s Ruling Generals: State TV, Time

magazine, 29/2/2012, http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2107910,00.html

“االإعالم امل�رشي بعد الثورة بني املو�سوعية واالنحياز،” موقع مركز �سوا�سية حلقوق االإن�سان ومناه�سة   
6

http://www.sawasya.net/news_Details.aspx?Kind=2&News_ID :التمييز، 2011/7/4، انظر
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ثالثًا: الإعالم يف عهد الرئي�س حممد مر�صي

:)2013/7/3–2012/6/30(           

منذ تويل حممد مر�سي الرئا�سة، ورمبا قبل ذلك، اأ�سبح هدفاً مف�سالً لالإعالم املحلي 

الذي اأو�سعه نقداً وا�ستهدافاً، بل و�سخرية وا�ستخفافاً، حيث تبارت يف ذلك �سل�سلة من 

القنوات اخلا�سة الذائعة ال�سيت التي يلكها رجال اأعمال يرتبطون مببارك وعهده. ومل 

امل�سلمني،  االإخوان  وجماعة  ا�ستهدفته  التي  احلمالت  هذه  من  يحّد  اأن  مر�سي  ي�ستطع 

والتيار االإ�سالمي عموماً. 

مل ينته االأمر عند هذا احلد، بل اإن و�سائل االإعالم اململوكة للدولة من قنوات تلفزيون 

هذه  يف  باآخر  اأو  بقدر  �ساركت  ما  كثرياً  اإلكرتونية،  ومواقع  و�سحف  اإذاعة  وحمطات 

احلمالت حتت مظلة احلرية. ومع الوقت تخ�س�ست قنوات و�سحف يف انتقاد مر�سي 

والهجوم على جماعة االإخوان، فيما و�سفه اجلماعة واملنت�سبون اإليها مراراً باأنه حملة 

ال  م�رش  يف  االأمور  تدير  من  هي  باأنها  االإيحاء  عب  �سواء  �سيطنتها  ت�ستهدف  منظمة 

اإىل  باالإ�سافة  واإق�سائها،  االأخرى  القوى  بتجاهل  معاً  باتهامهما  اأم  املنتخب،  الرئي�ص 

. ونتج عن ذلك رفع عدد غري م�سبوق من الق�سايا اأمام 
7
الف�سل والتق�سري وحتى العمالة

العربية  ال�سبكة  وذكرت  الرئي�ص”،  “اإهانة  بتهمة  واالإعالميني  ال�سحفيني  �سّد  املحاكم 

االأوىل  املئتني  االأيام  يف  الق�سايا  هذه  من   24 رفع  جرى  اأنه  االإن�سان  حقوق  ملعلومات 

من حكم مر�سي، مقابل 23 ق�سية يف ال�سنوات الـ 126 ال�سابقة. اأما التُّهم االأخرى التي 

ا�ستُخِدَمت فت�سّمنت ت�سويه �سورة الرئي�ص، والت�سهري بال�سلطة الق�سائية، والت�سهري 

 وغريها.
8
باجلي�ص، وت�سويه �سورة االإ�سالم،...

وعلى الرغم من تعيني وزير جديد لالإعالم مواٍل جلماعة االإخوان امل�سلمني، وتعيني 

جدداً،  حترير  روؤ�ساء  االإ�سالميني،  من  اأع�سائه  من  الكثري  ُيَعّد  الذي  ال�سورى،  جمل�ص 

تعامل  حيث  الع�سكري،  املجل�ص  اأو  مبارك  عهد  يف  كانت  كما  وا�سحة  ال�سورة  تكن  مل 

جمل�ص ال�سورى مع مو�سوع التعيينات مبو�سوعية الفتة، حيث مل يعنّي �سوى اثنني من 

املح�سوبني على االإخوان من اأ�سل خم�سني. كما بقي العديد من هذه املوؤ�ّس�سات موالية 

لنظام مبارك، وكان ال�رشاع �رشاع �سلطة ووالء لنظام دون اآخر، بدل اأن يكون الوالء 

http://bit.ly/1Pt8Ttt :موقع اجلزيرة.نت، 2013/8/15، انظر  
7

ر�سا عبد اهلل، مرجع �سابق.  
8
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اال�ستقطاب  من  حالًة  امل�رشي  االإعالم  وعانى  لل�سعب.  اأو  املهنية  ال�سحفية  للمعايري 

القنوات  وامتالأت  حّدة.  اال�ستقطاب  هذا  ازداد  الوقت  ومبرور  مر�سي،  حكم  خالل 

�سيطرة  من  املتزايد  البالد  قلق  ت�سوِّر  والتي  الدولة”،  “اأخونة  مثل  بعبارات  االإعالمية 

اأع�ساء جماعة االإخوان امل�سلمني على معظم املنا�سب احليوية يف احلكومة. وعندما اندلع 

العنف يف التظاهرات املناه�سة لالإخوان، بداأت هذه القنوات با�ستخدام م�سطلحات مثل 

، مع 
9
“ميلي�سيات االإخوان امل�سلمني” لالإ�سارة اإىل البلطجية الذين يهاجمون املتظاهرين

اأن البلطجية كانوا يف كثري من االأحيان من االأجهزة االأمنية، اأو مدفوعني من رجال مبارك.

االإعالم يف م�رش  امل�سلمني حممد بديع بع�ص رموز  االإخوان  وعندما و�سف مر�سد 

باأنهم مثل “�سحرة فرعون” جتددت احلمالت على الرجل وجماعته وعلى الرئي�ص، وبدا 

اأن احلملة االإعالمية اأقوى من اجلماعة التي مل تظهر يف ال�سلطة التميز نف�سه الذي �سبق اأن 

اأظهرته يف املعار�سة، ليبدو مع الوقت اأن هذه احلملة تنجح تدريجياً يف �سحن فئات متزايدة 

من امل�رشيني �سّد االإخوان والرئي�ص مر�سي. وو�سلت احلمالت اإىل ذروتها باال�ستفادة 

من اإخفاقات عديدة �سهدها حكم مر�سي، خ�سو�ساً فيما يتعلق بنق�ص الوقود وانقطاع 

مر�سي  �سيطنة  فّخ  يف  والوقوع  ال�سحن  لقبول  مهياأة  بدت  بيئة  اأوجد  مما  الكهرباء...، 

د بدوره لقبول اخلطوة التالية وهي التحري�ص. ومع  والتيار االإ�سالمي كله، وهو ما مهَّ

تدخل اجلي�ص لعزل مر�سي وبالتوازي مع تظاهر واعت�سام املاليني من موؤيدي مر�سي 

للمطالبة بعودته والتم�سك ب�رشعيته، بدا وا�سحاً اأن ال�سلطة اجلديدة تدرك دور االإعالم 

يف تثبيت وجودها، فقررت اإغالق القنوات املوؤيدة ملر�سي اأو املتعاطفة معه، واأطلقت العنان 

لت االإخوان امل�سلمني امل�سوؤولية عن  حلملة وا�سعة من التحري�ص مهدت لها باتهامات حمَّ

.
10

اأخطاء احلا�رش وحتى املا�سي

مر�سي  الرئي�ص  على  وامل�ستمر  املنظم  الهجوم  امل�رشية  االإعالم  و�سائل  اعتمدت 

وجماعة االإخوان طوال عهده، واعتمدت على اآلية حتليل اخلطاب االإعالمي يف تلك الفرتة، 

حيث حر�ست على حتميل مر�سي واالإخوان م�سوؤولية اأّي اإخفاق اأو �سلبيات، حتى لو 

كانت مزمنة ومتوارثة منذ عهد مبارك. لكن اأكرث ال�سائعات خطورة وتاأثرياً يف الف�ساء 

االإعالمي امل�رشي، كانت تلك التي هدفت اإىل نزع �سفة الوطنية عن مر�سي واالإخوان، 

املرجع نف�سه. وانظر اأي�ساً:  
9

Site of Freedom House, www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/egypt#.U77gG_ldXms

اجلزيرة.نت، 2013/8/15.  
10
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وت�سويرهم باعتبارهم ع�سابة ا�ستولت على الدولة لتدمريها، مع اأنهم اجلهة الوحيدة 

التي فازت يف انتخابات حرة نزيهة منذ نحو �ستني عاماً، بينما كان اأ�سحاب ال�سائعات 

الديوقراطية.  على  لالنقالب  امل�سوقني  ومن  الديكتاتوري،  مبارك  نظام  فلول  من 

�سائعات مل تهدف فقط اإىل اإ�سقاط االإخوان وتهيئة ال�ساحة لل�سي�سي لت�سّدر امل�سهد، بل 

اإخفاقات اأّي  ال�سي�سي وحماولة احتواء  اللزوم يف تثبيت حكم   ا�ستخدامها بعد ذلك عند 

.
11

يواجهها

 British Broadcasting �سي(  بي  )بي  البيطانية  االإذاعة  هيئة  ون�رشت 

)Corporation )BBC تقريراً مطوالً عن دور االإعالم يف االنقالب على الرئي�ص مر�سي، 

خ�سو�ساً فيما يتعلق باإ�سعال نقمة امل�رشيني على احلكومة، وجاء فيه اأن اأن�سار مر�سي 

اأعمال ارتبطوا بنظام  اإن االإعالم اخلا�ص ممول من رجال  والراف�سني لالنقالب، قالوا 

الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، و�سّدهم ق�سايا ف�ساد كبرية، واإن هذه الق�سايا من اأهم 

اأ�سباب معاداة االإعالم اخلا�ص لنظام احلكم اجلديد. وك�سف التقرير اأن رجال االأعمال 

ي�سيطرون على معظم الف�سائيات وال�سحف اخلا�سة يف م�رش، ودائماً ما يتهم االإعالم 

اخلا�ص باأنه موال ملبارك ب�سبب العالقات التي كانت تربط رجال االأعمال بنظام مبارك 

25 يناير. فمالك قناة درمي هو رجل االأعمال اأحمد  وب�سبب مالحقة بع�سهم بعد ثورة 

التحرير  وقناة  االأمني،  حممد  االأعمال  رجل  هو  �سي  بي  �سي  قنوات  و�ساحب  بهجت، 

يتلكها رجل االأعمال �سليمان عامر، الذي اأ�سدر الق�ساء قراراً مب�سادرة اأمواله باعتباره 

الزراعية.  م�رش  ثروة  اإهدار  ق�سية  يف  وايل  يو�سف  االأ�سبق  الزراعة  وزير  مع  متهماً 

ال�سابق يف احلزب  القيادي  العينني،  اأبو  االأعمال حممد  البلد يتلكها رجل  وقناة �سدى 

الوطني الديوقراطي الذي كان يتزعمه مبارك. وقد حتدث الرئي�ص امل�رشي املوؤقت عديل 

خالل  االإعالم  دور  عن  االنقالب،  بعد  له  ر�سمي  ظهور  اأول  يف   ،2013/7/4 يف  من�سور 

فرتة حكم مر�سي، وقال “اإن االإعالم كان م�سعالً اأ�ساء الطريق لل�سعب وك�سف �سوءات 

.
النظام ال�سابق”12

الذي  “البنامج”،  برنامج  هو  الف�سائيات  يف  مر�سي  النتقاد  االأبرز  النموذج  وكان 

حتول �ساحبه با�سم يو�سف خالل عامني من اأحد الهواة الذي ينتج فيديوهات �ساخرة 

اأ�سامة الر�سيدي، �سالح ال�سائعات )1-2(.. يف خدمة ال�سي�سي قبل االنقالب وبعده، �سحيفة العربي اجلديد،   
11

http://bit.ly/1S4Wonu :لندن، 2015/7/29، انظر

http://rassd.com/1-66656.htm :موقع �سبكة ر�سد، 2013/7/11، انظر  
12
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العامل وفق جملة تامي  اأهم مئة �سخ�سية يف  اإىل واحد من  وين�رشها على موقع يوتيوب 

االأمريكية، وهو يواجه اتهامات ق�سائية باإهانة الرئي�ص مر�سي وازدراء االأديان. اعتاد 

وحتول  �ساخرة،  بطريقة  مر�سي  وت�رشفات  وقرارات  ت�رشيحات  تناول  يو�سف 

برناجمه اإىل م�سنع للنكات �سّد مر�سي خالل فرتة حكمه. وانفرد اأكرث من مرة بك�سف 

�سببت  مواقف  على  ال�سوء  وت�سليط  االإ�سالمية  القنوات  يف  املتحدثني  بع�ص  جتاوزات 

اللغة  اإجادة  على  قادر  غري  مر�سي  اإظهار  يو�سف  وتعّمد  املعزول.  للرئي�ص  اإحراجاً 

االإجنليزية عندما خلط العربية باالإجنليزية يف حديث للجالية امل�رشية باأملانيا، وا�ستخف 

لي�ص  العدوية  رابعة  تظاهرات  موقع  اإن  وقال  ملر�سي،  املوؤيدين  االإ�سالميني  بتظاهرات 

.
13

ميداناً واإمنا جمرد اإ�سارة مرور

من  االأوىل  احللقة  يو�سف  بّث  مر�سي،  الرئي�ص  عزل  بعد  اأ�سهر،  اأربعة  غياب  بعد 

من  �سخرت  التي   ،2013/10/25 يف  �سي  بي  �سي  قناة  على  لبناجمه  اجلديد  املو�سم 

مازحة  اإ�سارة  البنامج  وت�سمن  به،  التغنّي  يف  يبالغون  ن  وممَّ مر�سي  بعد  ما  نظام 

الثانية  احللقة  ينتظرون  امل�ساهدون  كان  وفيما  “انقالباً”.  باعتباره  مر�سي  عزل  اإىل 

مّت  اإنه  فيه  قالت  للحلقة  املقّرر  البّث  من  دقائق  قبل  بياناً  القناة  اأ�سدرت  اأ�سبوع،  بعد 

قناة اإىل  يو�سف  انتقل  للقناة.  التحريرية  ال�سيا�سة  انتهاكه  ب�سبب  البنامج   وقف 

 اأم بي �سي م�رش، وبّث احللقة االأوىل من برناجمه عليها يف 2014/2/7. غري اأنه بعد فوز

عبد الفتاح ال�سي�سي يف االنتخابات الرئا�سية اأعلن يو�سف يف 2014/6/2 اأنه �سيتم وقف 

الديوقراطية،  على  االنقالب  اأغرا�ص  خدم  اأن  بعد  ا�ستبعاده  مّت  وبالتايل   .
14

البنامج

يف  النوع  هذا  من  دور  اأّي  مبمار�سة  له  ُي�سمح  ومل  الرئا�سة،  موؤ�س�سة  �سورة  و�سّوه 

التاريخ امل�رشي الذي  اأن مر�سي هو الرئي�ص الوحيد يف  اإىل  عهد ال�سي�سي. مع االإ�سارة 

الوحيد  الرئي�ص  اأنه  مع  وال�سخرية،  االإهانة  من  احلملة  لهذه  حكمه  اأثناء  يف  تعر�ص 

املنتخب ديوقراطياً. ويف املقابل وقفت و�سائل االإعالم اإىل جانب احلكام الديكتاتوريني 

والفا�سدين يف اأثناء حكمهم... .

املرجع نف�سه.  
13

ر�سا عبد اهلل، مرجع �سابق.  
14
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:
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اعتمدت ال�سائعات يف عهد مر�سي على ثالث ا�سرتاتيجيات رئي�سية، هي

1. الطعن يف �رشعية مر�شي: 

2012، ن�رش االإعالم امل�رشي  منذ انطالق جولة االإعادة النتخابات الرئا�سة يف �سنة 

عدة �سائعات كان حمورها فكرة تفّوق �سفيق يف النتيجة النهائية، واأن جماعة االإخوان 

تهدد باإحراق البالد واإغراقها يف الفو�سى اإذا مّت اإعالن فوز �سفيق. يكن يف هذا االإطار 

ر�سد ال�سائعات التي اأطلقها عدد من االإعالميني قبل اإعالن النتيجة لالإيحاء بفوز �سفيق، 

اأطلقها م�سطفى بكري عن ذهاب قوات من احلر�ص اجلمهوري ملنزل �سفيق  التي  مثل 

االإعالميون  وظّل  ر�سمياً،  النتيجة  اإعالن  بعد  حتى  ال�سائعات  هذه  تتوقف  مل  لتاأمينه. 

الع�سكري  املجل�ص  دفعت  االإخوان  تهديدات  اأن  موؤكدين  دورية،  ب�سورة  عليها  يلّحون 

اإىل اإعالن فوز مر�سي. لكن هذه االتهامات خفتت كثرياً بعد عزل مر�سي وتويل ال�سي�سي 

من�سب الرئا�سة، حيث من الطبيعي اأن ي�سعى ال�سي�سي لتاأكيد �رشعيته مقابل اأي �رشعية 

اأخرى، �سواء كانت ملر�سي اأم ل�سفيق، واإذا �سمح بن�رش هذه ال�سائعات مرة اأخرى فاإنه 

اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  الرئا�سة.  مبن�سب  �سفيق  اأحقية  ويوؤكد  هو  �رشعيته  يف  يطعن  بذلك 

اللجان  النتائج يف  اإعالن  االأ�سوات كانت عن طريق  فيها عملية فرز  التي متت  الطريقة 

تزوير،  عملية  اأّي  حدوث  دون  يحول  ونزيهة،  �سفافة  بطريقة  باأول  اأوالً  االنتخابية 

باالإ�سافة اإىل امل�ساركة ال�سعبية الوا�سعة. 

2. الطعن يف وطنية مر�شي والإخوان:

احتوت على العديد من ال�سيا�سات الفرعية، وهي:

اأراد  الذي  امل�سادة  الثورة  ال�سائعات بخطاب  تلك  ارتبطت  العمالة واجلا�شو�شية: 

اأن  مفادها  �رشدية  على  وتعتمد  خارجية،  موؤامرة  باعتبارها  يناير   25 ثورة  ت�سوير 

جماعة االإخوان ن�ّسقت مع حركة حما�ص وحزب اهلل الخرتاق احلدود ومهاجمة ال�سجون 

واأق�سام ال�رشطة ل�سنع حالة من الفو�سى لالإطاحة بنظام مبارك واالإفراج عن قيادات 

بل  للجمهورية،  رئي�ساً  باعتباره  لي�ص  مر�سي  على  الرتكيز  ومّت  ال�سجون.  يف  االإخوان 

باعتباره هارباً من ال�سجن وجا�سو�ساً ومتخابراً مع دول اأجنبية، وهو ال�سيناريو الذي 

مّت حتويله بعد ذلك اإىل ق�سية ُيحاكم مر�سي ب�ساأنها. وي�رش عدد من املذيعني املرتبطني 

اأ�سامة الر�سيدي، �سالح ال�سائعات )1-2(.. يف خدمة ال�سي�سي قبل االنقالب وبعده.  
15
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بالنظام على و�سف مر�سي بلقب “اجلا�سو�ص”. كما قامت اإحدى ال�سحف بن�رش تفريغ 

اأن  امل�سلمني وحركة حما�ص، دون  االإخوان  قيادات يف جماعة  اإنها مكاملات بني  قالت  ملا 

�رشيحة  اتهامات  على  التفريغ  واحتوى  املزعومة،  املكاملات  لهذه  ت�سجيل  اأّي  تقدم 

االتهامات �سدى  التخطيط ملوقعة اجلمل. ووجدت هذه  بالتورط يف  لالإخوان وحما�ص 

قناة  مع  مر�سي  مكاملة  بعر�ص  االإعالم  وقام  امل�رشي.  ال�سعب  من  قطاعات  لدى  كذلك 

براءة، فمر�سي  دليل  اأنها  بالرغم من  له،  اإدانة  دليل  باعتبارها   2011/1/30 اجلزيرة يف 

قال خالل املكاملة اإنه م�ستعد لت�سليم نف�سه لل�سلطات لكنه ال يعرف اإىل اأين يتوجه، كما 

اأن مر�سي نف�سه جل�ص مع عمر �سليمان يف اأثناء الثورة ومل يقل اأحد اإنه مطلوب للعدالة. 

وذكرت و�سائل االإعالم اأن مر�سي ات�سل خالل املكاملة بهاتف من نوع “الرثيا” املت�سل 

الوقت  ذلك  يف  االت�ساالت  اأن  من  بالرغم  حما�ص،  من  عليه  ح�سل  ال�سناعية،  باالأقمار 

كانت قد عادت واملكاملة متت من هاتف عادي.

وعند النظر اإىل هذه ال�سائعات جمتمعة �سيتم اكت�ساف حجم تناق�سها، واأن ال اأ�سا�ص 

لها من ال�سحة، واأنها كذب وافرتاء. فمر�سي واالإخوان وفقاً لهذه ال�سائعات عمالء لكل 

من: حما�ص، وحزب اهلل، واإيران، والواليات املتحدة، و“اإ�رشائيل”، لكنها بالرغم من ذلك 

وجدت من ي�ستمع لها وي�سدقها، وهو ما يف�رشه اأ�ستاذ االإعالم يف جامعة االأزهر اأحمد 

�سمري باأن:

تقريباً،  املوؤثرة  امل�رشية  االإعالم  و�سائل  جميع  من  تنطلق  كانت  ال�سائعات 

كما اأن اجلمهور الراف�ص لالإخوان كان من ال�سهل اأن ي�سدق مثل هذه ال�سائعات، 

من  بنوع  بالده  اإعالم  مع  يتعامل  امل�رشي  اجلمهور  من  كبرية  ن�سبة  اأن  كما 

اإذ اإن غالبية املتعاطني مع االإعالم لي�سوا مثقفني  افرتا�ص امل�سداقية وال�سدق، 

اأو لديهم املعرفة التي ي�ستطيعون من خاللها التحليل والتفكري.

االإعالم  املتابع خلطاب  الرئا�شة:  الدولة بعد تويل مر�شي من�شب  التاآمر لإ�شقاط 

امل�رشي يف عهد مر�سي، يجد اأن كل ال�سائعات واملعلومات املفبكة التي تن�رشها بانتظام 

كان لها اأ�سل قوي قبل االنقالب، ومنها �سائعة ن�رشتها �سحيفة الوطن حول تاآمر االإخوان 

املقد�ص بيت  واأن�سار  القاعدة  تنظيم  مع  التعاون  طريق  عن  امل�رشي  اجلي�ص   لتفكيك 

لتحقيق حلم اخلالفة. وبعد اختطاف �سبعة جنود م�رشيني يف �سيناء، يف عهد مر�سي، 

اتهمت ال�سحف والف�سائيات مر�سي بالتن�سيق مع اخلاطفني والتخطيط معهم الإحراج 

اجلي�ص ووزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي. واأكدت و�سائل االإعالم اأن االإفراج عن اجلنود 
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كان يف اإطار �سفقة بني مر�سي واالإخوان من جهة، واخلاطفني من جهة اأخرى، تق�سي 

بعدم مالحقتهم. وهو ما ثبت عدم �سحته، حيث ا�ستخدمت هذه الدعاية يف االنقالب على 

الرئي�ص ال�رشعي، والذي تراأ�سه وزير الدفاع نف�سه.

اإىل  و�سالتني  حاليب  منطقة  ببيع  االإخوان  االإعالم  واتهم  الأجانب:  اإىل  البالد  بيع 

دولة  اإىل  ال�سوي�ص  قناة  وبيع  للفل�سطينيني،  قومي  وطن  الإقامة  �سيناء  وبيع  ال�سودان، 

اإثيوبيا.  مع  النه�سة  �سّد  مو�سوع  يف  والت�ساهل  “اإ�رشائيل”،  اإىل  النيل  مياه  وبيع  قطر، 

وو�سلت ال�سائعات يف هذا املجال اإىل درجة اتهام مر�سي مبحاولة بيع االأهرامات لدولة 

. كما اتهم االإعالم خريت ال�ساطر، نائب املر�سد العام جلماعة االإخوان، باالتفاق مع 
16

قطر

دولة قطر على �رشاء منطقة ما�سبريو بالكامل، مبا فيها مبنى االإذاعة والتلفزيون الذي 

يحتوي على التلفزيون الر�سمي امل�رشي. وهو ما دفع �سالح بن عف�سان، رئي�ص حترير 

�سحيفة الراية القطرية، اإىل اإبداء ا�ستغرابه من حماوالت االإعالم امل�رشي يف عهد مر�سي 

ت�سوير قطر باأنها عدوة مل�رش، وترويج ال�سائعات غري ال�سحيحة عنها. كما وقعت اإحدى 

ال�سحف يف خطاأ فادح، عندما زعمت اأن مر�سي وافق على مقرتح تركي يت�سمن التنازل 

عن حقوق م�رش يف حقول الغاز يف البحر املتو�سط، لكن ال�سي�سي رف�ص التفريط يف حقوق 

م�رش واأجب مر�سي على الرتاجع عن هذا املخطط، وذكرت ال�سحيفة اأن تاريخ الواقعة 

اأي قبل رئا�سة مر�سي وقبل تويل ال�سي�سي من�سب وزير   ،2012 اآذار/ مار�ص  اإىل  يعود 

الدفاع، اأي يف عهد املجل�ص الع�سكري. ومل تقرتن هذه االإ�ساعات باأدلة، كما ال يكن تقبلها 

من الناحية املنطقية اأو العقلية، باالإ�سافة اإىل نفيها ر�سمياً، ولكن امل�سكلة لي�ست يف النفي 

اأو االإثبات، واإمنا يف تثبيت االإ�ساعة، وت�سديرها للراأي العام واملواطن امل�رشي الب�سيط 

على اأنها احلق املبني، واحلقيقة املطلقة، حتى يتم التغطية والتعتيم على النتائج االإيجابية 

لزيارات مر�سي اخلارجية.

كل  يف  فا�سحنا  “مر�سي  االإجنليزية”،  باللغة  التحدث  يجيد  ال  “مر�سي  الت�شفيه: 

با�سم  لبنامج  وكان  مر�سي،  معار�سي  األ�سنة  على  االأ�سهر  التعبريات  هي  مكان”، 

غري  ظاهرة  ويف  كامل.  عام  طوال  امل�ستمرة  الت�سفيه  عملية  يف  االأبرز  الدور  يو�سف 

م�سبوقة، تطاول عدد من االإعالميني على مر�سي يف اأثناء رئا�سته، وقاموا ب�سبه بالعديد 

من االألفاظ دون اأن يتعر�ص لهم اأحد، مثل: فا�سل، وكذاب، وغبي.

للمزيد �ساهد فيديو حقيقة بيع �سيناء وحاليب و�سالتني اأيام مر�سي، موقع يوتيوب، يف:  
16

http://bit.ly/2394bZA
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تثري عملية الت�سفيه هذه الكثري من االأ�سئلة، فلي�ص �رشطاً اأن يجيد رئي�ص اجلمهورية 

ومبارك ال�سي�سي  من  كبري  ب�سكل  اأف�سل  مر�سي  الرئي�ص  اأن  مع  االإجنليزية،   اللغة 

وعبد النا�رش يف اللغة االإجنليزية، والعامل مليء بروؤ�ساء ال يجيدون غري لغة بلدهم، كما 

�سخر  التي  حلقته  بعد  نف�سه  يو�سف  با�سم  باعرتاف  االإجنليزية  اللغة  يجيد  مر�سي  اأن 

فيها من لغته. لكن االإعالم قدم هذه املعطيات الإعطاء �سورة عن مر�سي باعتباره حمدود 

اأو  جناحها  ومدى  �سيا�ساته  عن  النظر  بغ�ص  رئي�ساً،  ي�سلح  وال  واالإمكانيات  القدرات 

ف�سلها.

3. ت�شبيه مر�شي مببارك والإخوان باحلزب الوطني:

تكن  مل  مبارك”،  جرائم  فاقت  مر�سي  “جرائم  مبارك”،  يفعله  مل  ما  فعل  “مر�سي 
بل  ال�سعيد،  رفعت  مثل  لالإخوان  معار�سة  �سخ�سيات  ل�سان  على  ت�رشيحات  جمرد 

كانت ا�سرتاتيجية كاملة اتبعها االإعالم عب اآلية بّث ال�سائعات الإقناع اجلمهور اأن اأخطاء 

االإخوان خالل عام واحد فقط من حكمهم فاقت اأخطاء وخطايا ع�رش مبارك الذي امتد 

“اإخواين” يف منا�سب متنوعة يف  األف   13 لثالثني عاماً كاملة. كما ادعى االإعالم وجود 

الدولة مّت تعيينهم بعد فوز مر�سي باالنتخابات الرئا�سية.

ن�رش  منها  مر�سي،  الأ�رشة  ال�سخ�سية  ال�سلوكيات  حول  �سائعات  ن�رش  مّت  كما 

جتاه  االأول  من  �سباب  اإىل  تطورت  ال�سباط  واأحد  مر�سي  جنل  بني  م�ساجرة  عن  خب 

االأخري. و�سائعة ثانية عن خطوبة جنل مر�سي على ابنة ه�سام قنديل لالإيحاء بتزاوج 

بها  قامت  رحلة  عن  �سائعة  االإعالم  ن�رش  كما  مبارك.  ع�رش  يف  يحدث  كان  كما  ال�سلطة 

خزينة  من  ال�ساعة  يف  دوالر  اآالف   6 كلّفت  اأنها  وادعى  طابا  اإىل  وجنله  مر�سي  زوجة 

من  �سيئاً  تتحّمل  مل  الدولة  خزينة  اأن  كما  منطقية،  غري  كلفة  اأنها  من  بالرغم  الدولة، 

 كلفتها. وبعد تعيني جنل مر�سي يف وظيفة بوزارة الطريان براتب 1,200 جنيه م�رشي

جنله  ت�سبيه  ومّت  وف�ساده،  مر�سي  على  االإعالمي  الهجوم  انطلق  دوالر(،   179 )نحو 

بجمال مبارك، والتقط االإعالم �سائعة ن�رشت على مواقع التوا�سل االجتماعي تفيد باأن 

راتب الوظيفة 38 األف جنيه )نحو 5,671 دوالر( ون�رشها باعتبارها حقيقة، وقارن بني 

هذا الراتب واأحوال الغالبية العظمى من فقراء امل�رشيني، ال�ستفزازهم وت�سوير مر�سي 

.
17

باعتباره مبارك جديد

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2013/2/15 ي�ساوي 6.70017.  
17



314

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

عدم  يوؤكد  الوطني  واحلزب  مبارك  م�سري  عن  واالإخوان  مر�سي  م�سري  واختالف 

�سحة املقارنة بينهما يف ما �سبق، ففي الوقت الذي ح�سل فيه مبارك ورموز نظامه على 

اأحكام متتالية بالباءة يف الق�سايا التي يحاكمون فيها، وخروجهم جميعاً من ال�سجن، 

حكم على مر�سي وقادة االإخوان واأن�سارهم باأحكام قا�سية، تنوعت من االإعدام �سنقاً 

اجلل�سة  من  �سدرت  االأحكام  هذه  وبع�ص  املوؤبد،  اإىل  ت�سل  بال�سجن  م�سددة  اأحكام  اإىل 

اأو الثانية فقط، يف الوقت الذي امتدت فيه حماكمة مبارك ورموز نظامه الأعوام.  االأوىل 

اأّي  اأنها تخلو من  اإال  وبالرغم من تنوع االتهامات والق�سايا التي يحاكم فيها االإخوان، 

تهم تتعلق بالف�ساد املايل، اأو االختال�ص، اأو الر�سوة، اأو اال�ستيالء على املال العام، عك�ص 

مبارك ورجاله.

رابعًا: الإعالم يف عهد عديل من�صور

:)2014/6/8–2013/7/3(          

بعد  واخلطورة  الداللة  بالغة  جديدة  مرحلة  م�رش  يف  االإعالمي  امل�سهد  دخل 

املالحقة  من  حملة  وبدء  مر�سي،  حممد  الرئي�ص  عزل  من  ذلك  اأعقب  وما   ،2013/6/30

ب�سكل  االإعالم  حتول  التاريخ  ذلك  فمنذ  امل�سلمني،  االإخوان  منا�رشي  لكل  واملطاردة 

وبني  اجلديدة  االنتقالية  ال�سلطة  بني  ال�سيا�سي  ال�رشاع  يف  �رشيحة  اأداة  اإىل  وا�سح 

االإ�سالمية  القنوات  باإغالق  امل�رشي  اجلي�ص  قام  حيث  واأن�سارهم.  امل�سلمني  االإخوان 

25، واحلافظ، والنا�ص، والرحمة، يف غ�سون �ساعات من عزل مر�سي، كما متت  م�رش 

مداهمة قناة اجلزيرة مبا�رش م�رش، فيما كانت تبّث على الهواء، واعتُِقل خم�سة موظفني 

فيها. كما ُفر�ست الرقابة على نحو ع�رش موؤ�س�سات اإعالمية، بينما تعر�ست �سّت مكاتب 

تغطية  بتقدمي  االأجنبية  االإعالم  و�سائل  امل�رشية  ال�سلطات  واتهمت  للمداهمات.  اأخرى 

بياناً  االنقالب  ل�سلطة  التابعة  امل�رشية  لال�ستعالمات  العامة  الهيئة  واأ�سدرت  منحازة، 

2013/8/17، نددت فيه مبا و�سفته بغياب احليادية لدى و�سائل االإعالم اخلارجية،  يف 

الوقت  نف�ص  ويف  امل�سلمني،  االإخوان  ل�سالح  منحازة  بطريقة  االأحداث  “تغطي  والتي 

بها هذه اجلماعة بهدف تخويف  التي تقوم  العنف واالإرهاب  اأعمال  الطرف عن  تغ�ص 

وترهيب املواطنني”. كما اتهم البيان بع�ص و�سائل االإعالم الدولية بتبني اأجندة �سيا�سة 

يف  حدث  ما  تو�سيف  واإغفال  امل�رشي  ال�سارع  يف  االأو�ساع  حقائق  “تتجاهل  معينة 



315

الأداء الإعالمي

نف�سها يف  باملاليني عّبت عن  اإرادة �سعبية خرجت  باأنه تعبري عن  يونيو  30 حزيران/ 

التابعة ل�سلطة  العامة لال�ستعالمات امل�رشية  الهيئة  . وبدورها تكون 
�سوارع م�رش”18

االنقالب قد جتاهلت االإرادة ال�سعبية التي عبت عنها املاليني يف ميداين رابعة والنه�سة 

وغريها... .

وحتولت بع�ص و�سائل االإعالم يف م�رش الأدوات ت�ستهدف ف�سيل بعينه هو جماعة 

االإخوان امل�سلمني واأن�سارها، من خالل �سيطنة هذه اجلماعة وو�سمها بكل ما هو قبيح، 

ال�سلطة  موقف  ذلك  يف  واأ�سهم  اإليها.  ينتمي  من  كل  عن  الوطنية  لنزع  االأمر  و�سل  بل 

االنتقالية املت�سدد جتاه جماعة االإخوان واتهامها باللجوء للعنف والتخريب يف مواجهاتها 

مع ال�سلطة. وبلغ هذا املوقف ذروته يف اإعالن االإخوان “جماعة اإرهابية”، وهو املوقف 

فقد  االإخوان.  على  للهجوم  لالإعالم  “االأخالقي”  ورمبا  ال�سيا�سي  الغطاء  وّفر  الذي 

اتهامهم  غطاء  حتت  االإخوان  �سّد  االإعالمي  واالإق�ساء  االإرهاب  اأ�سكال  كافة  ُمور�ست 

بـ“االإرهاب”. وعلى الرغم من اأن خريطة امل�ستقبل التي اأعلنها اجلي�ص تت�سمن بنداً عن 

كثري  ذلك  عقب  حتولت  اإذ  ذلك؛  يتذكر  يعد  مل  اأحداً  اأن  اإال  اإعالمي  �رشف  ميثاق  و�سع 

�سّد  وحتري�ص  كراهية  حلمالت  برامج  اإىل  االإعالم  عب  ُتقدَّم  التي  والبامج  املواد  من 

االإعالميني يف  “غالبية  اأظهر ف�سل  ما  اأو معايري مهنية،  اأّي مواثيق  تتنافى مع  االإخوان 

احلفاظ على م�ساحة وا�سحة من اال�ستقالل املهني وال�سيا�سي اأثناء قيامهم باأعمالهم”. 

تراجع  مع  ترافق  االإعالمي،  االأداء  يف  املهنية  القيم  يف  الفتاً  تراجعاً  ذلك  نتيجة  وكانت 

اأكب يف م�ساحة احلريات ال�سحفية، وال �سيّما لل�سحافة التي تقدم راأياً مغايراً ملا تريده 

.
19

ال�سلطة اأو االإعالم املوايل لها

لواقع  قامتة  �سورة  ال�سحافة  بحرية  واملعنية  احلقوقية  املنظمات  تقارير  ور�سمت 

منذ  م�سبوقة  غري  وقيود  تهديد  حتت  باتت  والتي  واالإعالمية،  ال�سحفية  احلريات 

2013/7/3؛ اإذ قالت ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان اإنها ر�سدت 112 انتهاكاً 

جلماعة  املوؤيدين  واملتظاهرين  امل�رشية  االأمن  اأجهزة  قبل  من  ال�سحفية  احلريات  �سّد 

االإخوان امل�سلمني خالل الفرتة 6/26–2013/8/26، وقالت ال�سبكة:

�سحاتة عو�ص، “االإعالم امل�رشي بعد 30 يونيو: اأزمة بنيوية اأم مرحلة عابرة؟”.  
18

وانظر اأي�ساً: موقع الهيئة العامة لال�ستعالمات، جمهورية م�رش العربية، 2013/8/17، يف:

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=72544#.VoEkU0_GrgY

�سحاتة عو�ص، “االإعالم امل�رشي بعد 30 يونيو: اأزمة بنيوية اأم مرحلة عابرة؟”.  
19
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اإن القنوات التي مّت اإغالقها اأغلبها قنوات منا�رشة لتيار االإ�سالم ال�سيا�سي، 

حتري�ص  خطابات  بثت  وبع�سها  امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  راأ�سه  وعلى 

خمالفات  هناك  اإن  بل  القنوات  تلك  على  تقت�رش  مل  املخالفات  لكن  وكراهية، 

وجرائم حتري�ص عديدة ارُتكبت من قبل اإعالميني على �سا�سات بع�ص القنوات 

.
20

املنا�رشة للتيار املدين وامل�ستقلة دون اأن يتم اتخاذ اإجراء قانوين �سّدها

 Reporters Without واأ�سدرت منظمة مرا�سلون بال حدود دفاعاً عن حرية االإعالم

باحل�سيلة  و�سفته  مبا  فيه  نددت  بياناً   Borders, For Freedom Of Information

الثقيلة لالنتهاكات التي طالت االإعالميني بعد �سهرين من �سيطرة اجلي�ص على ال�سلطة، 

االنتهاكات  ح�سيلة  اأن  لنا  ات�سح  �سهرين،  مرور  “بعد  اأنه  لها،  بيان  يف  واأو�سحت، 

ُقتِل   2013/7/3 فمنذ  بالفعل؛  ج�سيمة  كانت  واالإعالميني  ال�سحفيني  حّق  يف  اجل�سيمة 

اإعالمياً  40 تعّر�ص  بينما  تع�سفية...  بطريقة  اآخرون   80 واعتُِقل  �سحفيني،   خم�سة 

اأم ملر�سي  املوؤيدون  منهم  �سواء  املتظاهرين،  اأو  ال�رشطة  قوات  يد  على   لالعتداء 

.
املناوئون له”21

واأ�سدر مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان تقريراً وّثق فيه 205 حاالت ل�سحفيني 

حمليني واجهوا انتهاكات، خالل الفرتة 6/28–2013/8/30، ثمانية منهم قتلوا، كان �ستة 

واعتقالهم  ال�سحفيني  مطاردة  االنتهاكات  و�سملت  االأحداث.  يغطون  االأقل  على  منهم 

الكامريات  واإتالف  اخلرطو�ص،  واإطالق  امل�سلح،  وال�سطو  اأحياناً،  ب�سّدة  و�رشبهم 

وذكر  االأجانب،  واملرا�سلني  ال�سحفيني  �سّد  انتهاكاً   39 اأي�ساً  التقرير  ووّثق  واملعدات. 

االأورومتو�سطي  املر�سد  حّذر  كما   .
22

للم�سكلة احلقيقي  احلجم  يثّل  ال  الرقم  هذا  اأن 

Euro-Mid Observer for Human Rights من تنامي بيئة معادية  حلقوق االإن�سان 

“�سيا�سة  حلرية ال�سحافة واالإعالم يف م�رش، يف ظّل ما متار�سه ال�سلطات امل�رشية من 

ال�سلطات امل�رشية  قمعية مت�ساعدة بحق العاملني يف جمال ال�سحافة واالإعالم”، داعياً 

وقال  الفور.  على  ال�سحفية  ن�ساطاتهم  ب�سبب  املحتجزين  ال�سحفيني  �رشاح  اإطالق  اإىل 

واالإعالميني  ال�سحفيني  ا�ستهداف  “تتعمد  امل�رشية  ال�سلطات  اإن  له،  بيان  يف  املر�سد، 

- يونيو   26 من  الفرتة  يف  م�رش  يف  ال�سحفيني  �سّد  م�سبوقة  غري  واعتداءات  انتهاكات  والدم:  احلب  “اأيام   
20 

http://bit.ly/1Pt9Z8F :26 اأغ�سط�ص 2013،” موقع ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، 2013/8/29، انظر

موقع منظمة مرا�سلون بال حدود دفاعاً عن حرية االإعالم، 2013/9/2.  
21

ر�سا عبد اهلل، مرجع �سابق.  
22
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النظام”،  يريدها  التي  ال�سورة  غري  ال�سارع  يف  يجري  ملا  اأخرى  �سورة  ينقلون  الذين 

. واأ�سارت 
م�سرياً اإىل اأنه وّثق اعتقال 76 �سحفياً خالل الن�سف الثاين من �سنة 232013

منظمة العفو الدولية Amnesty International، يف تقرير لها، اإىل تزايد املخاطر والقيود 

على احلريات االإعالمية يف م�رش، وذكرت اأن م�رش �سهدت ت�سعيداً خطرياً يف االعتداءات 

التي ت�ستهدف احلريات ال�سحفية منذ عزل الرئي�ص حممد مر�سي، ال �سيّما مع اإمكانية 

اإلقاء القب�ص على ال�سحفيني مبجرد قيامهم بتغطية اأخبار انتهاكات حقوق االإن�سان التي 

.
24

ترتكبها قوات االأمن

علِنَت حالة الطوارئ يف �سهر اآب/ اأغ�سط�ص 2013 ملدة ثالثة اأ�سهر يف اأعقاب عملية 
ُ
واأ

الف�ّص العنيفة العت�سامي رابعة والنه�سة. ويف اأيلول/ �سبتمب 2013، �سدر حكم بوقف 

بّث قناة اجلزيرة مبا�رش م�رش، وثالث قنوات اإ�سالمية اأخرى، هي اأحرار 25، والقد�ص، 

القنوات غري  ما يجعل عمل  بّث،  املحكمة بعدم وجود ت�ساريح  ا�ست�سهدت  والريموك. 

متثّل  اجلزيرة  اأن  حكوميون  م�سوؤولون  راأى  اأن  بعد  جاء  الذي  االدعاء  وهو  قانوين، 

تهديداً قومياً وت�سّكل خطراً على االأمن العام وامل�سالح القومية للبالد. ويف وقت الحق 

.
25

من �سهر اأيلول/ �سبتمب، اأغلقت ال�سلطات مكاتب �سحيفة حزب احلرية والعدالة

واأ�سبح امل�سهد االإعالمي غري مهني عموماً، ماعدا ب�سعة ا�ستثناءات. وبالغت معظم 

و�سائل االإعالم امل�رشية يف دعم نظام ما بعد مر�سي، يف ظّل وجود ب�سعة ا�ستثناءات فردية 

والتلفزيون  االإذاعة  موجات  امتالأت  العموم،  ويف  التوازن.  بع�ص  على  احلفاظ  حتاول 

اأ�سابيع بعد عزل مر�سي،  باالأغاين والبامج احلوارية التي متجد اجلي�ص. وعلى مدى 

يحمل  �سعاراً  اخلا�سة،  الف�سائية  القنوات  معظم  وكذلك  امل�رشي،  التلفزيون  عر�ص 

�سورة العلم امل�رشي وعبارة “م�رش حتارب االإرهاب”، يف اإ�سارٍة اإىل ال�رشاع بني نظام 

ما بعد مر�سي واالإخوان امل�سلمني. وال يتجنّب معظم مقّدمي البامج احلوارية التعليقات 

املتحيّزة واالأ�سئلة االإيحائية، يف حني يرّد �سيوفهم الذين يتم اختيارهم بعناية، باإجابات 

موؤّيدة للنظام ح�رشاً. ويتّم خلط احلقائق ب�سورة روتينية باالآراء يف هذه البامج ذات 

و�سل  وقد  امل�رشيني.  من  لكثري  لالأخبار  الرئي�سي  امل�سدر  اأ�سبحت  التي  ال�سعبية، 

http://bit.ly/21lJCrv :موقع املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان، 2014/1/15، انظر  
23

“م�رش: خارطة طريق اإىل القمع: ال نهاية يف االأفق النتهاكات حقوق االإن�سان،” موقع منظمة العفو الدولية،   
24

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde120052014ar.pdf :2014/1/23، انظر

ر�سا عبد اهلل، مرجع �سابق.  
25
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الن�سطاء املرتبطني بثورة اإىل حّد �سّن حملة مكثّفة �سّد   االأمر ببع�ص البامج احلوارية 

25 يناير، حيث و�سفتهم باأنهم “خونة” و“جوا�سي�ص” و“عمالء لدول اأجنبية”. وظهرت 

ثم  احلوارية  البامج  اأحد  اإىل  ت�رشيبها  مّت  الن�سطاء،  لبع�ص  �سخ�سية  هاتفية  حمادثات 

التقطتها بع�ص البامج االأخرى، وقد جرت �سياغة املحادثات كدليل على اأن الن�سطاء مل 

يكونوا موالني مل�رش، على الرغم من اأن املحادثات نف�سها مل تدعم هذا الزعم. وت�سّمنت 

ن�سطاء  اإىل  باالإ�سافة  اأبريل،   6 �سباب  حركة  يف  الأع�ساء  معظمها  يف  امل�رّشبة  املحادثات 

. ومن اأبرز احلركات وال�سخ�سيات التي تعر�ست حلمالت مكثّفة غري 
26

بارزين اآخرين

:
27

جماعة االإخوان امل�سلمني وقياداتها كانت

حركة �شباب 6 اأبريل: تعر�ست احلركة التهامات عدة، منها اخليانة وتلقي متويالت 

يقبعون  قيادتها  اأغلب  اأن  من  الرغم  على  خا�سة،  اأجندة  حل�ساب  والعمل  اخلارج،  من 

خلف ال�سجون مثل اأحمد ماهر وحممد عادل.

باخليانة  االتهامات  من  كبري  ن�سيب  �ساحبة  االأخرى  هي  كانت  كفاية:  حركة 

والعمل ل�سالح دول اأجنبية، كما تعر�ص رموزها التهامات تنوعت بني اخليانة واالنتماء 

جلماعات اإرهابية.

والعمالة  باخليانة  االتهامات  عن  بعيد  مبناأى  يكونوا  مل  الثوريون:  ال�شرتاكيون 

ل�سالح اأجندة خا�سة، باالإ�سافة اإىل تلقيهم متويالت خارجية لزعزعة االأمن القومي.

اأحزاب  وي�سم   ،2011/10/23 يف  اأن�سئ  اإ�سالمي  حتالف  وهي  الإ�شالمية:  الكتلة 

باخليانة  اتهامات  االأحزاب  هذه  معظم  وواجهت  والتنمية.  والبناء  واالأ�سالة،  النور، 

ُحّل  اأن  بعد  ال�سجون  داخل  رموزها  اأغلب  ويقبع  اإرهابية”،  “جماعات  ودعم  والعمالة 

معظم االأحزاب التي تقوم على اأ�سا�ص ديني، حتى احلزب الوحيد، النور، الذي يعي�ص يف 

كنف النظام امل�رشي بقيادة ال�سي�سي مل ينجو من االتهامات والتجريح يف وطنيته.

اأجنبية  دول  ل�سالح  والعمل  واخليانة  بالعمالة  املتهمني  اأول  من  كان  غنيم:  وائل 

وزعزعة اأمن وا�ستقرار البالد، اإ�سافة اإىل مطالبات باإ�سقاط اجلن�سية امل�رشية عنه.

املرجع نف�سه.  
26

�سحيفة امل�رشيون، القاهرة، 2016/1/21، انظر: http://bit.ly/1rpa3jJ. وانظر اأي�ساً: انتقاد �سحيفة الوفد،   
27

يف:   ،2014/5/12 القاهرة،  ال�شابع،  اليوم  و�سحيفة  http://bit.ly/1sFTTDy؛  يف:   ،2016/1/21 اجليزة، 

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1660192#.Vw9YY9R94dU
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حممد الربادعي: مل ي�سفع له دوره الكبري الذي لعبه يف عملية عزل الرئي�ص مر�سي، 

من  ا�ستقالته  بعد  البادعي  على  الهجوم  بداأ  فقد  من�سور.  عديل  للرئي�ص  نائباً  وتعيينه 

من�سب نائب الرئي�ص يف منت�سف اآب/ اأغ�سط�ص 2013 اعرتا�ساً على عملية ف�ّص اعت�سام 

اإىل  رابعة العدوية بالقوة. ومّت اتهامه باخليانة والعمالة، خ�سو�ساً بعد �سفره مبا�رشة 

النم�سا وا�ستنكاره للتجاوزات التي ح�سلت خالل عملية الف�ّص.

وعادت ال�سحف اململوكة للدولة مرة اأخرى لدعم زعيم وا�سح يتجلّى يف نظام ما بعد 

الرئي�ص مر�سي، فاملوا�سيع االأكرث �سعبية هي تلك التي تورد تفا�سيل موؤامرات مزعومة 

يحيكها االإخوان امل�سلمون لتق�سيم م�رش وغزوها، اإىل خمططات الإعطاء �سيناء حلما�ص 

حما�ص،  وحركة  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  من  كل  نفته  ما  وهو  لها.  التابعة  والعنا�رش 

واإن  احلكم،  ل�سدة  اجلماعة  و�سول  منذ  اأثريت  �سبهات  اإنها  االإخوان  جماعة  وقالت 

هذه ال�سبهات اأثريت دون اأن يقدم واحد ممن اأثارها دليالً واحداً، اأو وثيقة واحدة على 

اتهاماته، واكتفى فقط بالكالم املر�سل والتناغم مع البع�ص لرتديد هذه ال�سائعات على 

بتهجري  يقبلون  ال  وهم  ن�ساأتهم،  منذ  “االإخوان،  اأن  على  اجلماعة  واأكدت  العام.  الراأي 

يف  حقوقهم  ت�سيع  ال  حتى  فيها  بتوطينهم  يقبلون  وال  املجاورة،  للبلدان  الفل�سطينيني 

اأر�سهم التي اغت�سبها ال�سهاينة، وحتى ال يكونوا عالة على ال�سعوب االأخرى مما يثري 

الفتنة واالأزمات بينهم وبني ال�سكان االأ�سليني. ولذا رف�ص االإخوان ويرف�سون توطني 

اأنها تقدمت  اإىل  الغالية”. واأ�سارت اجلماعة باملقابل  اأحد غري املواطن امل�رشي يف �سيناء 

حركة  نفت  وبدورها   . فيها...  م�رشي  ماليني   3.5 وبتوطني  �سيناء،  لتنمية  مب�رشوع 

حما�ص هذه االتهامات، حيث �سدد القيادي يف احلركة اإ�سماعيل هنية على اأنه “ال توطني 

للفل�سطينيني يف �سيناء اأو غريها، واأن ال�سعب الفل�سطيني متم�سك باأر�سه وعدم التنازل 

.
28

عن �سب واحد منها”، واأن �سيناء اأر�ص م�رشية وذات �سيادة م�رشية

�سحيفة  حترير  رئي�ص  كتبه  ما  امل�سلمون  االإخوان  بها  اتهم  التي  املوؤامرات  ومن 

االأهرام، وظهرت على ال�سفحة االأوىل منها، ت�سري اإىل توّرط الواليات املتحدة يف موؤامرة 

مزعومة مع االإخوان تهدف اإىل “تخريب” م�رش. ما دفع �سفرية الواليات املتحدة لدى 

م�رش اآنذاك اإىل اإ�سدار رّد علني، و�سفت فيه املقال باأنه “�سائن وخمتلق وغري مهني”. 

التي ال تن�سجم متاماً مع  االأ�سوات  اأو ن�رش  بّث  ال�سعب على نحو متزايد  واأ�سبح من 

http://bit.ly/1UTwFAl :موقع ويكيبيديا االإخوان امل�سلمون، انظر  
28
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تاون،  جورج  جامعة  يف  االإعالم  اأ�ستاذ  اإ�سكندر،  عادل  وذكر  للنظام.  املوؤّيدة  الدعاية 

عمداً  اجلي�ص...  مع  وان�سجام  وئام  يف  تت�رّشف  امل�رشية  ال�سحف  غالبية  العموم،  “يف 
اآخر  �سنف  من  كنت  لو  كما  يبدو  فاالأمر  االإخوان،  جماعة  مع  كنت  فاإذا  قناعة...  وعن 

اإحدى االأغنيات التي انت�رشت ب�سورة وا�سعة على  من امل�رشيني”، يوؤيد كالمه عنوان 

موجات االأثري لبع�ص الوقت “احنا �سعب وانتو �سعب”، وهي ت�سنّف االإخوان امل�سلمني 

.
29

واملتعاطفني معهم ك�سعب خمتلف

انقطع  حيث  االأثري؛  موجات  من  طواعيًة  االإعالمية  ال�سخ�سيات  بع�ص  ان�سحبت 

الهواء  الظهور على  اأون تي يف عن  الذي يقّدم برناجماً حوارياً على قناة  ي�رشي فودة، 

خالل الفرتة 7/9-2013/11/25، واأ�سدر بياناً يف �سفحته على في�ص بوك Facebook قال 

فيه: “اأ�سجل حتّفظي وحزين ال�سديدين ملا اأراه من تناول اإعالمي �ساّر �سواء من خارج 

م�رش اأو من داخلها، مبا يف ذلك القناة التي اأعمل فيها، اإال من رحم ربي”. ومل تظهر رمي 

ماجد، التي تقّدم برناجماً حوارياً اآخر على القناة نف�سها، على الهواء منذ 2013/6/30، 

وقالت يف اأواخر اآب/ اأغ�سط�ص 2013، يف تغريدة لها على موقع تويرت Twitter، اإنه مل يتم 

اإيقافها عن العمل اأو اإجبارها على عدم الظهور على الهواء، ولكن “اأحياناً يكون ال�سمت 

لبا�سم  “البنامج”  برنامج  وغاب  اآخر”.  اإ�سعار  حلني  ال�سمت  فاخرتت  اإنباًء،  اأ�سدق 

املو�سم  االأوىل من  بثّه احللقة  الرئي�ص مر�سي. وبعد  اأ�سهر بعد عزل  اأربعة  يو�سف مدة 

اجلديد لبناجمه على قناة �سي بي �سي يف 2013/10/25، والتي �سخرت من نظام ما بعد 

ن يبالغون يف التغنّي به، اإذ ت�سمن البنامج اإ�سارة مازحة اإىل عزل مر�سي  مر�سي وممَّ

“انقالباً”، اأ�سدرت القناة بياناً قبل دقائق من البّث املقّرر للحلقة التالية قالت  باعتباره 

فيه اإنه مّت وقف البنامج ب�سبب انتهاكه ال�سيا�سة التحريرية للقناة. وانتقل يو�سف اإىل 

2014/2/7، وبعد فوز  اأم بي �سي م�رش، وبّث احللقة االأوىل من برناجمه عليها يف  قناة 

.
30

ال�سي�سي يف االنتخابات الرئا�سية اأعلن عن وقف البنامج

1. فربكة وتزييف حقائق يف عهد من�شور:

لعب االإعالم امل�رشي دوراً موؤثراً يف امل�سهد ال�سيا�سي امل�رشي، ال يقت�رش على التحيّز 

فقط، واإمنا يتخطاه اإىل ما يقول عنه مراقبون ون�سطاء اإنه “فبكة وتزييف حقائق”. فقد 

ر�سا عبد اهلل، مرجع �سابق.  
29

املرجع نف�سه.  
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فيديو  مقطع  بّث  الر�سمي  امل�رشي  التلفزيون  اأن  االإنرتنت  �سبكة  على  نا�سطون  ك�سف 

ل�سخ�ص تويف نتيجة عمليات تعذيب، وذكر التقرير التلفزيوين اأن عدداً من اأن�سار الرئي�ص 

املفاجاأة  العدوية. لكن  اعت�سام رابعة  املعزول حممد مر�سي قاموا بتعذيبه داخل �ساحة 

قدم  مهند�ص  وهو  �سوقي،  فريد  ويدعى  مر�سي،  اأن�سار  من  ال�سخ�ص  هذا  اأن  يف  متثلت 

املنتخب”. وتوالت  الرئي�ص  ال�رشعية واملطالبة بعودة  “لتاأييد  االأحمر  البحر  من حمافظة 

املفاجاآت، حيث ك�سف النا�سطون اأن الفيديو التقط له يف امل�ست�سفى امليداين برابعة العدوية، 

العديد  اآثار  وعليها  االعت�سام  مكان  من  القريبة  ال�سوارع  اأحد  يف  جثته  على  العثور  بعد 

بـ“مذبحة احلر�ص اجلمهوري”.  التايل ملا عرف  اليوم  الكدمات وال�سدمات، وذلك يف  من 

رابعة  م�ست�سفى  طبيب  �سورة  اأخفى  االأمر،  حقيقة  امل�رشي  التلفزيون  يخفي  ولكي 

الذي كان ي�رشح �سبب وفاة �سوقي وحجب ال�سوت، كما ا�ست�ساف �سخ�سية  العدوية 

بتعذيبه  قاموا  من  هم  العدوية  رابعة  معت�سمي  اإن  ليقول  ال�سحية  �سديق  دور  لتمثيل 

�سديقاً  لي�ص  ال�سخ�ص  هذا  اأن  القتيل  �سقيق  وذكر  اجلمهوري.  احلر�ص  قوات  ولي�ص 

 لفريد، وبعد البحث عنه تبني اأنه اأحد اأع�ساء حركة مترد ومن موؤيدي قيام اجلي�ص بعزل

.
31

مر�سي

ومع توايل مثل هذه االأخطاء اجل�سيمة يف التلفزيون امل�رشي، مل جتد اإحدى مذيعات 

قناة النيل لالأخبار اإال اأن تتباأ من املحتوى االإخباري املقدم يف ن�رشات االأخبار يف ال�ساعات 

�سباحاً(،  وال�ساد�سة  والرابعة،  الثانية،  )ال�ساعة  رم�سان   18 ال�سبت  �سباح  من  االأوىل 

والذي اأعقب ما �سمي بجمعة تفوي�ص اجلي�ص ملواجهة “االإرهاب”. وكتبت �سها النقا�ص 

على �سفحتها مبوقع في�ص بوك اإنه “مل يتوفر لهذا املحتوى االإخباري احلد االأدنى من 

الدقة اأو التوازن اأو املهنية الذي يكفل تقدمي قدر كاف من املعلومات يعتمد عليه، تقدمه 

قناة م�رشية عامة عن اأحداث تقع على اأر�ص م�رش”. واأ�سافت “واأنا اإذ يحزنني كثرياً 

التلفزيونية  القناة  لالأخبار،  النيل  قناة  �سا�سة  على  يقدم  اإخباري  حمتوى  من  اأتباأ  اأن 

امل�رشية الوحيدة التي تقدم االأخبار على مدار 24 �ساعة، والتي �سهدت �سخ�سياً ن�ساأتها 

عام 1998 مع زمالء جيلي من الكفاءات االإعالمية املميزة، وكان يحدونا االأمل يف اأن يكون 

مل�رش على اأيدينا قناة اإخبارية تليق مبكانتها العالية”. وتابعت النقا�ص تقول: “واليوم، 

وبينما متر م�رش مبحنة يلعب فيها االإعالم دوراً حا�سماً، وددت اأن يكون اإعالين هذا نداء 

http://bit.ly/25WZUO9 :اجلزيرة.نت، 2015/3/30، انظر  
31
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ينبه اإىل االحتياج امللح، االآن اأكرث من اأي وقت م�سى، الأن يكون يف م�رش اإعالم اإخباري 

يوفر القدر ال�رشوري من املعلومات للم�ساهد باأكب قدر من املهنية والتوازن، م�ستمداً 

.
اأولوياته من امل�سلحة الوطنية العليا مل�رش”32

يتعداه  واإمنا  منه،  الر�سمي  اجلانب  على  امل�رشي  االإعالم  “�سقطات”  تقت�رش  ومل 

امل�سهد  يف  طرف  مع  املالحظ  التحيز  اإىل  فباالإ�سافة  اخلا�ص.  االإعالم  اإىل  اأكب  وب�سكل 

امل�رشي �سّد اآخر، واأخطاء ال تقت�رش على بّث مقاطع فيديو ملظاهرات �سابقة ملعار�سي 

اأن  امل�ساهد  اإيهام  اأجل  من  وذلك  مبا�رشة،  اأنها  على  مر�سي  حممد  املعزول  الرئي�ص 

احل�سود ما تزال تعار�سه يف ال�سارع، اأطلق عدد من االإعالميني اتهامات تكاد ال ت�سدق. 

اأن  ومن هذه االتهامات ما قاله االإعالمي حممد الغيطي يف برناجمه بقناة التحرير، عن 

اإن من يقراأ يف تاريخ  جماعة االإخوان امل�سلمني هي ال�سبب وراء �سقوط االأندل�ص! قائالً 

مطالباً  ذلك،  على  باهلل  واأق�سم  �سقوطها،  وراء  ال�سبب  هم  االإخوان  اأن  يعلم  االأندل�ص، 

امل�ساهدين بالتاأكد من ذلك عب كتب التاريخ، وذلك قبل اأن ي�رشع يف حملة �سّب متوا�سلة 

 430 اأكرث من  االأندل�ص �سقطت قبل  اأن  العلم  . مع 
33

االإخوان �سّد مر�سي وقادة جماعة 

عاماً من ن�ساأة جماعة االإخوان؟!

ومن اأكرث االأخطاء التي لفتت االأنظار ما بثته قناة �سي بي �سي اخلا�سة على اأنه نقل 

مبا�رش ملظاهرات يف ميدان التحرير يف 2013/7/26، يف اأثناء تغطيتها ملظاهرات دعا اإليها 

اأن املفاجاأة  اإال  “تفوي�ص اجلي�ص”،  وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي عرفت مبظاهرات 

اإىل  باالإ�سافة  �ساعة،  بربع  احلقيقي  موعده  قبل  املغرب  اأذان  �سوت  �سماع  يف  متثلت 

اأنها  اإىل  الن�سطاء  عزاه  ما  وهو  ارحل”،  “ارحل..  �سعار  ترفع  التي  املتظاهرين  اأ�سوات 

 لقطات �سابقة، من تظاهرات املعار�سني ملر�سي يف 30 حزيران/ يونيو. اأما قناة اأون تي يف

فنقلت م�سرية حا�سدة للمتظاهرين بالقرب من م�سجد اال�ستقامة مبحافظة اجليزة على 

يف  احلا�سدة  باالأعداد  ي�سيدان  و�سيفه  القناة  مذيع  واأخذ  ال�سي�سي،  لدعوة  موؤيدة  اأنها 

املظاهرة، قبل اأن يتنبها اإىل اأنها مظاهرة موؤيدة ملر�سي، وعلى الفور توقف بّث اللقطات. 

التحرير ممتلئ باملتظاهرين،  التلفزيون امل�رشي الر�سمي لقطات بالطائرة مليدان  وبّث 

اإال اأن الن�سطاء قالوا اإنها قدية، واأكدوا اأن اللقطات التي بثت كانت نهارية حيث مل تكن 

املرجع نف�سه.  
32

املرجع نف�سه.  
33
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احل�سود بامليدان كبرية. ودلل الن�سطاء على �سدق مقولتهم باأن ال�سا�سة ال�سخمة التي 

.
34

ظهرت بامليدان يف هذه اللقطات مل تكن موجودة من االأ�سا�ص

2. تعامل الإعالم مع ف�ّس اعت�شامي رابعة والنه�شة:

اإىل ف�ّص اعت�سامات موؤيدي عودة  تعالت يف ال�سحف واالإعالم داخل م�رش دعوات 

دماء  و�سفك  العنف  على  حتري�ساً  بع�سها  وت�سّمن  بالقوة،  مر�سي  حممد  الرئي�ص 

والعن�رشي.  التحري�سي  خطابه  ب�سبب  عنيفة  انتقادات  االإعالم  وواجه  امل�رشيني. 

حيث  والنه�سة؛  رابعة  ميداين  يف  املعت�سمني  �سّد  ال�سيطنة  حمالت  االإعالم  وتبنّى 

امل�سلحني”، بـ“االإرهابيني  اأخرى  وتارة  ذهنياً،  واملخطوفني  باملغيبني  تارة   و�سفهم 

حتت  جثامينهم  ودفن  املواطنني  بتعذيب  يقومون  الذين  املجرمني  بالقتلة  ثالثة  وتارة 

ت�سفه  ما  اإىل  با�ستغراب  م�رشية  ثقافية  اأو�ساط  ونظرت   .
35

رابعة ميدان  من�سة 

الثقايف واالإعالمي يف م�رش.  امل�سهد  التي تت�سدر  النخب  الفكرية لدى بع�ص  بال�سحالة 

واأعربت اأو�ساط حقوقية وثقافية م�رشية ودولية عن خماوفها مما و�سفته باأنه اإمعان 

من  وا�سعة  �رشائح  اإهانة  حّد  و�سل  م�رشية  اإعالم  و�سائل  يف  والكراهية  التحري�ص  يف 

 .
36

ال�سعب امل�رشي

املظاهرات  لفعاليات  تغطيتها  وخا�سة  ر�سمية  م�رشية  قناة   28 نحو  وخ�س�ست 

الدفاع وزير  دعوة  مع  جتاوباً  االأخرى  واملحافظات  القاهرة  العا�سمة  يف  خرجت   التي 

اأ�سماه  ما  مواجهة  اأجل  من  لتفوي�سه  امليادين  اإىل  بالنزول  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

املعتادة،  الرم�سانية  براجمها  واخلا�سة  الر�سمية  القنوات  هذه  واألغت  بـ“االإرهاب”. 

�سعارات  حتت  القنوات  هذه  وخرجت  املظاهرات.  تلك  فعاليات  على  تغطيتها  وركزت 

“م�رش  هو:  موحداً  �سعاراً  الر�سمية  امل�رشية  القنوات  ا�ستخدمت  فبينما  موحدة،  �سبه 

.
37

�سّد االإرهاب”، خرجت غالبية القنوات اخلا�سة ب�سعارات م�سابهة

�سبقت جمزرة ف�ّص اعت�سامي رابعة والنه�سة حالة من التمهيد االإعالمي للجماهري، 

بهدف اإقناعها ب�رشورة الف�ص العنيف لالعت�سامات، حتى لو اأدى ذلك لوقوع خ�سائر 

http://bit.ly/1ZQ4NS0 :اجلزيرة.نت، 2013/7/26، انظر  
34

http://rassd.com/153271.htm :سبكة ر�سد، 2015/8/14، انظر�  
35

http://bit.ly/1WNhhM8 :اجلزيرة.نت، 2013/8/1، انظر  
36

اجلزيرة.نت، 2013/7/26.  
37
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وحتى  االنقالب  منذ  امل�رشي  لالإعالم  االأ�سا�سي  الهدف  كان  لذا  االأرواح.  يف  كبرية 

لهم  عديدة  اتهامات  وتلفيق  املعت�سمني  مع  تعاطف  اأّي  على  الق�ساء  هو   ،2013/8/14

احلراك  ت�سويه  عملية  وبداأت  امل�رشيني.  ماليني  يتمناها  اأمنية  منهم  اخلال�ص  جتعل 

له، لكنها ت�ساعدت يوماً  االأوىل  االأيام  العدوية منذ  املناه�ص لالنقالب واعت�سام رابعة 

مبا�رشة،  االعت�سام  ف�ص  عملية  قبل  ذروته  االإعالمي  التحري�ص  و�سل  حتى  يوم  بعد 

:
38

وُيكن ح�رش اأبرز حماوالت الت�سويه فيما يلي

يف البداية ن�رشت ال�سحف اأخباراً عديدة عن رغبة املعت�سمني يف مغادرة ميدان رابعة   .1

العدوية، لكن قيادة االعت�سام متنعهم من اخلروج.

املعت�سمني  قيام  عن  باأخبار  االإعالم  و�سائل  بع�ص  خرجت  باالأطفال:  االجتار   .2

اأن االأطفال كانوا  اأطفال املالجئ ودور االأيتام ملقر االعت�سام، بالرغم من  باإح�سار 

ذاهبني مع اأحد م�سوؤويل اجلمعيات اخلريية ل�رشاء مالب�ص العيد لهم، لكن مّت القب�ص 

عليهم وتلفيق تهم كاذبة ال�ستغاللها يف ت�سويه االعت�سام.

بني  املعدية  االأمرا�ص  بانت�سار  تفيد  �سائعة  ن�رش  االإعالم  حاول  االأمرا�ص:  انت�سار   .3

املعت�سمني، وذلك لتخويف املتعاطفني واملت�سامنني مع املعت�سمني من الذهاب اإليهم. 

وحتدث اإبراهيم عي�سى عن “اجلرب” الذي انت�رش بني املعت�سمني.

نكاح اجلهاد: ظهر حممد الغيطي على قناة التحرير وهو يّدعي وجود عالقات جن�سية   .4

غري  اجلهاد”،  “نكاح  م�سمى  حتت  ال�سوريات  ال�سيدات  من  وعدد  املعت�سمني  بني 

بالثورة  مرتبطة  اأخرى  �سائعة  على  اعتمد  لكنه  االإ�سالمي،  الدين  يف  اأ�سالً  املوجود 

ال�سورية.

اأ�سلحة كيماوية: يف 2013/8/6 خرجت ال�سفحة االأوىل من �سحيفة االأخبار امل�رشية،   .5

حاملة عنواناً رئي�سياً يوؤكد اأن املعت�سمني يف ميداين رابعة والنه�سة يتلكون اأ�سلحة 

بنقل  قامت  االإخوان  جماعة  اأن  لتوؤكد  اخلط  اإىل  الوطن  �سحيفة  ودخلت  كيماوية، 

اأ�سلحة كيماوية و�سواريخ من �سورية فجراً اإىل ميادين االعت�سام.

جمل�ص حرب يف رابعة: ن�رشت �سحيفة ال�رشوق يف �سفحتها االأوىل يف 2013/8/6 خباً   .6

رئي�سياً، نقالً عن م�سادر جمهولة، بعنوان “ر�سد اأ�سلحة ثقيلة يف اعت�سام االإخوان 

يوؤخر ف�سه”.

http://bit.ly/1S4VPtT :العربي اجلديد، 2015/8/22، انظر  
38
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ميدان  من�سة  عن  كثرية  حكايات  االإعالم  تناقل  رابعة:  من�سة  اأ�سفل  وقتلى  تعذيب   .7

رابعة، كان اأبرزها قيام قيادات االعت�سام بتعذيب عدد من االأ�سخا�ص وقتلهم ودفنهم 

اأ�سفل املن�سة، واأكد اأحمد مو�سى املذيع بقناة التحرير وقتها اأن املن�سة حتتوي اأ�سفلها 

على “كرة اأر�سية” لدفن اجلثث.

ف�ّص  مّت  حتى  الت�سويه  و�سائل  من  ع�رشات  عب  ال�سعواء  احلملة  هذه  وا�ستمرت 

االعت�سام مبجزرة تعّد االأ�سواأ يف تاريخ م�رش احلديث. وحتى بعد عملية ف�ّص امليدان 

غري  رمز  اأنه  واأكدوا  “رابعة”،  رمز  االإعالميني  بع�ص  هاجم  ال�سحايا،  اآالف  و�سقوط 

الف�ص  عملية  امل�رشي  االإعالم  وعّد  املجزرة.  مع  اإن�ساين  تعاطف  اأّي  لتجرمي  م�رشي، 

كاأنها اإجناز قومي، ومل يَر يف هذه العملية اإال عملية نظيفة، وحاول تقدمي امل�رشفني عليها 

اإىل ال�سعب على اأنهم فدائيون واأبطال. وتعمدت و�سائل االإعالم امل�رشية ال�سحن والتعبئة 

ودّق طبول احلرب م�ستخدمة كافة االأ�ساليب، حيث تفننت يف الكذب مثل االدعاء بوجود 

جثث اأ�سفل من�سة رابعة، وهو االأمر الذي مل يثبت �سحته، وذهبت بع�ص التحليالت اإىل 

تاأكيد “فبكة” تلك ال�سور وتزيفها، مروراً باالدعاء بوجود اأ�سلحة ثقيلة مثل �سواريخ 

.
اجلراد Grad واالأ�سلحة الكيماوية، وو�سوالً اإىل “جهاد النكاح”39

ون�رشت �سحيفة ال�رشوق حتقيقاً يف 2013/8/19 بعنوان: “ف�ّص رابعة والنه�سة.. 

قائد  مع  حواراً  الوفد  �سحيفة  اأجرت  حني  يف  املركزي”،  االأمن  عيون  يف  نظيفة  عملية 

عملية ف�ّص اعت�سام رابعة املقدم بهاء ال�رشيف بال�سفحة ال�سابعة، يف اليوم نف�سه، جاء 

يف عناوينه املن�سوبة اإليه: “الغاز واملياه ال�سالح امل�ستخَدم يف ف�ّص االعت�سام.. القنا�سة 

للمزيد انظر هذه النماذج:  
39

https://youtu.be/MGPRuLzG494

https://youtu.be/aOtwKDyvUJI

https://youtu.be/74F_75a_1PE

https://youtu.be/oUmlqcEyaeo

https://youtu.be/PkmPtYmqj7c

https://youtu.be/zJmdy5ShpG8

https://youtu.be/k3yFZ4hFd3Y

https://youtu.be/gI7XEVRy8DI

https://youtu.be/PkmPtYmqj7c

https://youtu.be/lPecPg1xDB8



326

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

االإخوان  قنا�سة  �ساعة..   15 الف�ص  عملية  ا�ستمرار  وراء  االإن�ساء  حتت  العمارات  يف 

�سحفياً  حتقيقاً  االأهرام  �سحيفة  ون�رشت   .
�سابطني”40 وقتلوا  النار  باإطالق  بادروا 

يف  الرمز  ي�ستخدمون  ال�سيطان  عبدة  واأن  ما�سوين،  الرمز  اأن  فيه  توؤكد   ،2013/9/6 يف 

طقو�سهم، واأن اأع�ساء الكني�ست Knesset االإ�رشائيلي قاموا برفع اأيديهم برمز رابعة. 

“رابعة  ا�سم  باإطالق  قامت  “اإ�رشائيل”  اأن   2013/10/28 يف  االأخبار  �سحيفة  وزعمت 

العدوية” على اأحد ال�سوارع مبدينة القد�ص ت�سامناً مع االإخوان، بالرغم من اأن ال�سارع 

.
41

موجود باال�سم نف�سه منذ ثمانينيات القرن املا�سي

القنوات  تغطية  عن  كبري  حّد  اإىل  ملر�سي  املوؤيدة  املظاهرات  تغطية  غابت  املقابل  يف 

حمدودة  لقطات  عر�ص  على  تغطيتها  يف  اقت�رشت  والتي  واخلا�سة،  الر�سمية  امل�رشية 

من ميدان رابعة العدوية �سمن مظاهرات اأخرى موؤيدة لدعوة ال�سي�سي، وكان الرتكيز 

رابعة  اعت�سامي  ا�ستمرار  من  بالرغم  وذلك   ،
42

التحرير ميدان  على  تغطيتها  يف  االأكب 

والنه�سة الأكرث من اأربعني يوماً بح�سود هائلة.

خام�صًا: الإعالم يف عهد عبد الفتاح ال�صي�صي

              )منذ 2014/6/8(:

امل�رشية  للرئا�سة  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  ا�ستالم  بعد  امل�رشي  االإعالمي  االأداء  �سهد 

وراوح  ومنفلتة.  حادة  ممار�سات  �سهد  حيث  كبرياً،  تراجعاً   2014 يونيو  حزيران/  يف 

وتوا�سلت  والعائد،  واالأداء  التنظيم  �سعيد  على  عميق،  نفق  يف  مكانه  امل�رشي  االإعالم 

االنتهاكات بحق عدٍد من و�سائل االإعالم واالإعالميني وال�سحفيني؛ وهي انتهاكات تنوعت 

املنظمات احلقوقية،  الق�سائي، بح�سب عدٍد من  بني االحتجاز، واالعتداء، واال�ستهداف 

وبني املنع، والتقييد، وفق عدٍد من الوقائع املوثقة. ومن بني االنتهاكات التي مّت ر�سدها، 

ا�ستمرار غلق القنوات وال�سحف التابعة للتيار االإ�سالمي، ومنع بع�ص الكتاب واملذيعني 

�سبكة ر�سد، 2015/8/14.  
40

العربي اجلديد، 2015/8/22.  
41

اجلزيرة.نت، 2013/7/26.  
42
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من تقدمي براجمهم، وم�سادرة بع�ص اأعداد ال�سحف واإجبارها على تغيري عناوين معينة 

.
43

اأو اإزالة مقاالت

االإعالم  دور  ب�ساأن  املتكررة،  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ص  ت�رشيحات  وعك�ست 

ال�سلطة، روؤيًة تنظر لالإعالم بو�سفه  الدولة اجلديدة، حتى قبل توليه  بناء  واأهميته يف 

احلكومة  باإجنازات  العام  الراأي  اإقناع  خالل  من  ل�رشعيتها  ومكرِّ�ساً  لل�سلطة  خادماً 

كان  النا�رش  “عبد  اأن  عن  ال�سهري  ت�رشيحه  ولعل  خلفها.  لل�سعب  والتعبئة  واحل�سد 

االإطار. فهذه   ت�رشيح كا�سف يف هذا 
حمظوظاً؛ الأنه كان بيتكلم واالإعالم كان معاه”44

الت�رشيحات املتكررة حول اأهمية دور االإعالم وخطورته و�رشورة اأن يكون يف �سّف 

للنظام  م�سانداً  االإعالم  هذا  يكون  اأن  ب�رشورة  ال�سي�سي  لدى  هاً  توجُّ ُتظهر  ال�سعب، 

املوؤيدين  ال�سي�سي من خالل تعزيز عالقاته باالإعالميني  . كما �سعى 
45

لقراراته وداعماً 

له ولقاءاته املتكررة معهم، اإىل حماولة �سبط اأداء االإعالم، كما يرى البع�ص، وفق روؤية 

القيادة ال�سيا�سية وجتاوباً مع ت�سخي�سها للم�سالح الوطنية. كما ُتظهر تاأكيدات ال�سي�سي 

املتكررة على احلاجة اإىل ا�سطفاف وطني يف مواجهة املخاطر التي تواجه الدولة امل�رشية 

اال�سطفاف.  هذا  تعزيز  يف  حموري  بدور  االإعالم  قيام  ب�رشورة  لديه  هاً  وتوجُّ رغبة 

وقف  قرارات  تكرار  يف  متثَّل  ما  وهو  ناقد،  �سوت  باأي  �سيقاً  اأكرث  ال�سلطة  بدت  لذلك، 

طباعة ال�سحف وم�سادرتها والتدخل يف حمتواها، فقد تكرر هذا االأمر مع �سوت االأمة، 

وال�سباح، وامل�رشيون، والد�ستور، والتحرير، والوطن، بل و�سل االأمر حدَّ اإتالف ن�سخ 

اإحدى ال�سحف بعد طباعتها، وقد دفع ذلك جلنة احلريات بنقابة ال�سحفيني للتحذير من 

.
46

عودة الرقابة على ال�سحف وتهديد حرية ال�سحافة يف م�رش

يا�رش عبد العزيز، حالة االإعالم امل�رشي يف ال�سنة االأوىل من حكم ال�سي�سي، موقع املركز االإقليمي للدرا�سات   
43

http://bit.ly/1U7Ua9n :اال�سرتاتيجية، القاهرة، 2015/7/28، انظر

�سحيفة امل�رشي اليوم، القاهرة، 2014/8/5، انظر:  
44

http://www.almasryalyoum.com/news/details/495094

يا�رش عبد العزيز، مرجع �سابق.  
45

للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  مالية،”  �سائقة  جمرد  من  اأكب  مب�رش:  اخلا�ص  االإعالم  “اأزمة  عو�ص،  �سحاتة   
46

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/10/20151022104153294847.htm :2015/10/22، انظر

وانظر اأي�ساً: حممد �سومان، اأزمة االإعالم امل�رشي اإىل اأين؟، �سحيفة احلياة، لندن، 2015/5/6.
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وعلى �سوء الروؤية التي عبَّ عنها ال�سي�سي لدور االإعالم، يكن تف�سري غلبة الطابع 

الدعائي لو�سائل االإعالم �سواء احلكومية اأم اخلا�سة مل�سلحة النظام و�سيا�ساته، بعيداً 

عن االلتزام باأي معايري مهنية، وما ا�ستتبع ذلك من تغييب الأي �سوت معار�ص لل�سلطة؛ 

واالإعالميني  ال�سحفيني  من  العديد  بحق  واالنتهاكات  الت�سييق  حمالت  اإىل  باالإ�سافة 

وما  االإعالم،  و�سائل  يعّد  ال�سي�سي  فاإن  اأي�ساً  الروؤية  هذه  ووفق  للنظام.  املعار�سني 

توفره له من دعم وتاأييد، بديالً عن املوؤ�س�سات ال�سيا�سية كاالأحزاب اأو حتى موؤ�س�سات 

عليه  ترتَّب  ما  وهو  ال�سلطة،  يد  يف  �سيا�سية  اأداة  االإعالم  من  جعل  ما  كالبملان؛  الدولة 

املهني، الدور  ح�ساب  على  الدعائي  الطابع  و�سيطرة  الواحد  ال�سوت  اإعالم   هيمنة 

ال �سيّما يف ظّل دعوات اال�سطفاف الوطني �سّد خطر “االإرهاب”. وجلاأ نظام ال�سي�سي اإىل 

�سيا�سة الع�سا واجلزرة مع االإعالم، فاالإعالم املوؤيِّد للنظام هو اإعالم وطني وخمل�ص، 

والعمالة باخليانة  واأن�سارها  ال�سلطة  نظر  يف  متهم  اإعالم  هو  املعار�ص  االإعالم   بينما 

وال بّد من التعامل معه ب�سورة خ�سنة ترتاوح بني م�سادرة ال�سحيفة، اأو وقف طباعتها، 

.
47

اأو منع االإعالنات عنها، اأو اعتقال ال�سحفي نف�سه

كما ك�سفت ت�رشيبات من�سوبة للواء عبا�ص كامل، مدير مكتب ال�سي�سي، والعقيد اأحمد 

للدفاع  االإعالميني  اإىل  تعليمات  االأول  توجيه  عن  اجلي�ص،  با�سم  ال�سابق  املتحدث  علي، 

مع  اجتماعه  ال�سي�سي  مكتب  مدير  وذكر  للرئا�سة.  تر�سحه  حملة  خالل  ال�سي�سي  عن 

عدد من االإعالميني ملطالبتهم بدعم ال�سي�سي يف االنتخابات الرئا�سية، من بينهم اأ�سامة 

واأحمد  عي�سى،  واإبراهيم  احل�سيني،  ويو�سف  م�سلم،  وحممود  عمارة،  ونائلة  كمال، 

واإبالغهم  خر�سا،  وروال  م�سطفى،  وعزة  االأبرا�سي،  ووائل  �سعد،  وحممود  مو�سى، 

النا�ص تعمل فيه كده”، بعد ت�سحيته من  اإن  “م�ستاء جداً و�سعبان عليه  ال�سي�سي  باأن 

و�سفه  كما  لل�ستات،  )اجلاذب  الع�سكري  املتحدث  عبا�ص  يلقن  املحادثة  وخالل  اأجلهم. 

ال�سي�سي(، اخلطة الكاملة حلملة اإعالمية، لـ“تهييج” النا�ص مل�سلحة ال�سي�سي. وحتدث 

لل�سعب.  “التهييجية”  احلملة  يف  �سي�ساركون  الذين  “بتوعنا”،  االإعالميني  عن  عبا�ص 

يتقال  عل�سانكم  �سحى  اللي  يعجبكم  ويقولوا  النا�ص  يهيجوا  االإعالميني  “الزم  وقال: 

بتتكلم  اللي  والنا�ص  كده،  حالة  ويعملوا  النا�ص  يحفزوا  “الزم  اأنه  واأ�ساف  كده”،  عليه 

عن العجلة عيب”. ثم تابع عبا�ص اإمالءاته للعقيد قائالً: “الزم يحفزوا النا�ص ويقولولهم 

�سحاتة عو�ص، “اأزمة االإعالم اخلا�ص مب�رش: اأكب من جمرد �سائقة مالية”.  
47
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احموا املر�سح بتاعكم. احموا البطل بتاعكم. الراجل اللي �سحى بده ]بهذا[ كله عل�سانكم 

ت�سيبوه يتعمل فيه كده، كان يقدر يقعد يف اجلي�ص حمد�ص يقدر يقرب له، لكنه اختار غري 

.
كده وي�سحي عل�سانكم”48

كما اأكد االإعالمي توفيق عكا�سة وجود عالقة وتعاون بني اإعالميني واأجهزة االأمن 

 ،2015 �سنة  انتخابات  يف  امل�رشي  البملان  يف  مبقعد  فاز  الذي  عكا�سة،  وقال  امل�رشية، 

جميع  اإن   ،2015 دي�سمب  االأول/  كانون  يف  يف،  تي  اأون  قناة  على  �سيفاً  ظهوره  خالل 

للمرحلة  اإ�سارة  يف  باالإخوان”،  يطيحوا  عايزين  وكانوا  االأمن  “اأ�سدقاء  هم  االإعالميني 

اأن دوره  النظام يتعامل معه االآن على  اأن  اإىل  الرئي�ص مر�سي، م�سرياً  التي �سبقت عزل 

والتوقف  مراجعتها  واأنا�سدكم  اأخطاء  “هناك  االإعالميني  خماطباً  واأ�ساف  انتهى.  قد 

.
اأمامها”49

“الواقع  ال�سيا�سي امل�رشي حممد اجلوادي، خالل برنامج  الباحث واملوؤرخ  واأ�سار 

العربي” على قناة اجلزيرة الف�سائية، اإىل اأن االإعالم امل�رشي جزء من جهاز املخابرات، 

الذي لي�ص جهازاً اأمنياً �رشفاً، واإمنا يقوم على اإعداد خطابه االأمني، وت�سويقه من خالل 

اأدواته للراأي العام. ولفت النظر اإىل اأن تعويق االنت�سار الذي ب�رشت به الثورة كان هدفاً 

.
50

للمخابرات عب تالعب بالعقول تنفذه و�سائل االإعالم

كما ات�سعت قائمة املحرومني من الظهور االإعالمي بعد عام من حكم ال�سي�سي، �سواء 

يف  بداأوا  يونيو   30 النقالب  موؤيدين  لت�سمل  اخلا�سة،  اأم  الر�سمية  االإعالم  و�سائل  يف 

توجيه انتقادات لنظام ال�سي�سي. ومنع ع�سام االأمري، رئي�ص احتاد االإذاعة والتلفزيون، 

اخلا�سة.  الف�سائيات  فعلت  وباملثل  ال�سا�سة،  على  الظهور  من  لل�سي�سي  معار�ص  اأّي 

اأّي  ظهور  ومنع  ال�سيوف،  اأ�سماء  على  يومي  ب�سكل  االطالع  االأمري،  قرارات  و�سمت 

30 يونيو،  املعار�سني النقالب  اإىل  اإ�سافة  االإخوان،  اأو حتى متعاطف مع  �سيف موؤيد 

اأو الذين ينتقدون اأداء موؤ�س�سات الدولة. و�سمت قائمة املمنوعني، القائمة التي تو�سف 

وقيادات  ون�سطاء،  و�سيا�سيني،  اأدباء،  والتلفزيون،  االإذاعة  احتاد  يف  “االأ�سخم”  باأنها 

�سحيفة القد�س العربي، لندن، 2015/1/22.  
48

http://bit.ly/1Uu4yMg :اجلزيرة.نت، 2015/12/30، انظر  
49

http://bit.ly/1UbMfNt :اجلزيرة.نت، 2015/9/17، انظر  
50
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وعالء  هويدي،  وفهمي  حمزاوي،  وعمرو  ف�سل،  بالل  االأ�سماء  تلك  ومن  حزبية. 

املنعم وعبد  فوزي،  واأحمد  العليمي،  وزياد  ماجد،  ورمي  يو�سف،  وبا�سم   االأ�سواين، 

.
51

اأبو الفتوح، وحممد �سليم العوا، وخالد داوود

امل�رشية  ال�سلطات  اأن   2015 يونيو  حزيران/  يف  ال�سحفيني  حماية  جلنة  وذكرت 

حتتجز 18 �سحفياً على االأقل يف ال�سجون امل�رشية الأ�سباب مرتبطة بتغطيتهم ال�سحفية، 

جلنة  بح�سب  وهذا،  امل�سلمني،  االإخوان  جلماعة  باالنتماء  اتهامات  معظمهم  ويواجه 

اأعلى عدد لل�سحفيني ال�سجناء  1990، و“هذا  حماية ال�سحفيني، رقم قيا�سي منذ �سنة 

يف م�رش منذ بداأت جلنة حماية ال�سحفيني يف عام 1990 ت�سجيل بيانات حول ال�سحفيني 

املحتجزين”. وقالت اللجنة “غالباً ما يكون اعتقال ال�سحفيني يف م�رش عنيفاً، ويت�سمن 

.
ال�رشب، واإ�ساءات اأخرى، ومداهمات لبيوتهم وم�سادرة مقتنياتهم”52

و�شائل الإعالم تهاجم مر�شي وتربر لل�شي�شي:

بعد مرور مئة يوم من حكم ال�سي�سي، حتدثت و�سائل االإعالم امل�رشية عن اإجنازاته 

ب�سفته ممثالً عن ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية، وحتدثت من نقطة البداية عن اإجنازات 

فيما  اآخر،  عهد  اأّي  يف  حتقيقها  ي�ستحيل  االإجنازات  هذه  اأن  راأَى  من  فمنهم  ال�سي�سي، 

قدرة  عن  يعّب  ختامي  ح�ساب  اأو  نهائي  حكم  مبثابة  لي�ست  يوم  املئة  اأن  اآخرون  راأى 

اأعلنت  “ب�رشاحة”  برنامج  من   2014/9/14 حلقة  ففي  البالد.  اإدارة  على  ال�سي�سي 

“االإجنازات  وقالت  ال�سي�سي،  يف  مبا�رش  ب�سكل  راأيها  عن  الدين،  عز  اإيان  االإعالمية 

ال�سمايل،  ال�ساحل  تنمية  مب�رشوع  مروراً  ال�سوي�ص،  قناة  مع  بدايتها  وكانت  ُتعّد،  ال 

“ما  اأن  مو�سحة   ،”]2
كم األف   16 ]نحو  فدان  ماليني   4 وا�ست�سالح  الذهبي،  واملثلث 

حدث هو نتاج طبيعي للثقة املتبادلة بني امل�رشيني وقائدهم الذي مل يتعهد باأي �سيء، 

واأكملت و�سفها.  بح�سب  فاأخلف”،  وعد  الذي  مر�سي  حممد  االأ�سبق  الرئي�ص   بخالف 

قائلة:

http://bit.ly/2395TKp :موقع م�رش العربية، 2015/7/15، انظر  
51

هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2015/6/25، انظر:  
52

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/06/150625_egypt_journalists_under_threat
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الرئي�ص كان لديه القدرة على تخفيف الدعم على املواد البرتولية على خالف 

اإلغاء الدعم،  ما حدث مع الرئي�ص ال�سادات، مع كامل االحرتام له عندما حاول 

من  اأحد  ي�ستطع  مل  يومها  ومن  القرار،  عن  فرتاجع  املظاهرات  �سّده  خرجت 

ال�سي�سي بتحديد احلد  اتخاذ قرار  الدعم، ف�سالً عن  اأن يقرتب من  امل�سوؤولني 

االأق�سى واالأدنى من االأجور، وهو ما يعك�ص اأنه رئي�ص قوي ال يخ�سى انقالب 

كبار موظفي الدولة عليه.

واأ�سافت اأنه “و�سع منظومة جديدة للخبز والتموين تثبت جناحها يوماً بعد االآخر”، 

.
53

على حّد قولها

اإبراهيم  األقى   ،2014/9/8 يف  يف،  تي  اأون  ف�سائية  عب   ”30/25“ لبنامج  حلقة  ويف 

اأنه و�سع نف�سه يف “مزنق”  عي�سى اللوم على الرئي�ص املعزول حممد مر�سي، مو�سحاً 

تر�سحا  عندما  �سباحي  وحمدين  ال�سي�سي  من  كالً  االأخطاء  تلك  من  وتعلم  يوم،  املئة 

ملن�سب الرئا�سة، الأنهما مل يعدا ال�سعب ب�سيء، واأظهرا حقيقة الو�سع ال�سعب التي متر 

به م�رش ب�سفافية. ويف حلقة 2014/9/15 من برنامج “القاهرة اليوم” املذاع عب �سبكة اأو 

اأ�ص اأن الف�سائية، قال عمرو اأديب، اإنه “من اأهم ال�سلبيات التي واجهت الرئي�ص ال�سي�سي، 

خالل املئة يوم املا�سية، هي ظاهرة انقطاع الكهرباء”. اإال اأن االإعالمية رانيا بدوي، التي 

�ساركت اأديب تقدمي البنامج، اأ�سافت، “مر�سي هو من ت�سبب يف ورطة املئة يوم، عندما 

“ي�سعب تقييم الرئي�ص ال�سي�سي يف مئة  اأنه  اإىل  اأعلن عن برناجمه الرئا�سي”. واأ�سارت 

يوم، وهو يدير دولة بحجم م�رش، مبا متر به من اأزمات وظروف �سيا�سية م�سطربة، 

قد  امل�ستقبل  من  القلق  ن�سبة  واأن  الفرتة،  تلك  خالل  الظروف  حت�سن  عن  حتدثنا  واإذا 

انخف�ست لدى امل�رشيني، ال ن�ستطيع اأن نقيِّم ثالثة اأ�سهر فقط من احلكم، وندعي اأنها 

.
اإجنازات”54

ويف حلقة 2014/9/19 من برنامج “من االآخر”، الذي يقدمه االإعالمي تامر اأمني، عب 

ف�سائية روتانا م�رشية، قال اإن “املئة يوم االأوىل من عمر اأي رئي�ص جديد ال تعد منا�سبة 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= :سحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2014/9/22، انظر�  
53 

22092014&id=1611e701-d754-4c38-8b22-5c408770f87c

املرجع نف�شه.  
54
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مهمة، ولكن لها داللة �سيا�سية اأكرث منها تاريخية، وذلك الأن معظم احلكومات والروؤ�ساء 

عندما يتولون منا�سب مهمة جديدة جرى العرف على اإقامة اإح�سائيات خا�سة بهم”. 

واأو�سح اأمني اأن “املئة يوم مبثابة ترمومرت لالجتاه العام للرئي�ص اجلديد يف اإدارة الدولة، 

وبالتايل، فاإن نتاج هذه الفرتة لي�ص له اأهمية”، م�سرياً اإىل اأن “حّل االأزمات امل�ستع�سية يف 

م�رش ال يكن اأن تظهر يف مئة يوم، الأنها حتتاج �ساحراً من ال�سماء، ولكنها تعّد بو�سلة، 

.
ملعرفة اجتاه الرئي�ص يف احلكم ناحية ال�سواب اأو اخلطاأ”55

ويف حلقة 2014/9/19 من برنامج “�سّح النوم” عب ف�سائية التحرير، قال االإعالمي 

اأن  املوؤكد  ومن  ومر�سي،  ال�سي�سي  حلكم  يوم  املئة  بني  قارنوا  “كثريون  الغيطي  حممد 

الفرق �سا�سع”. واأ�ساد الغيطي بال�سي�سي، مو�سحاً اأن “مظاهر احلياة يف م�رش اختلفت 

اأن “طوابري اخلبز واأزمات اأنابيب البوتاجاز اختفت، ف�سالً  خالل املئة يوم”، مو�سحاً 

لالإخوان”،  الدويل  التنظيم  �سدم  الذي  اجلديدة،  ال�سوي�ص  قناة  حفر  م�رشوع  بدء  عن 

.
56

بح�سب و�سفه

وقال وحيد عبد املجيد، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية، اإن “املئة يوم ال تكفي للتقييم، الأنها 

الذي مت�سي فيه  االأحيان، وال تكفي لتحديد االجتاه  عادة تكون فرتة رمادية يف معظم 

البالد، وبالتايل ال يجب على االإعالم التعامل مع ما يرتتب على املئة يوم من نتائج واآثار 

كقاعدة عامة”. واأ�ساف عبد املجيد اأن “م�رش متر باأ�سعب مراحل التحول الديوقراطي 

املحفوف باملخاطر الداخلية واالإقليمية، االأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل �سعوبة التقييم يف هذه 

.
الفرتة الق�سرية لكي يت�سح االجتاه ولكي تتبلور ال�سيا�سات”57

واأ�سادت و�سائل االإعالم بالعام االأول لل�سي�سي وما حتقق فيه من “اإجنازات”. وهو 

ما يبدو متناق�ساً مع ما قام به االإعالميون اأنف�سهم يف عهد مر�سي، لكنه يف احلقيقة يعتمد 

اإن  اإذ  ال�سي�سي.  على ما مّت بثه من �سائعات �سّد االأخري، جتعله ال يدخل يف مقارنة مع 

يف  يتمثل  داهم  خطر  من  البالد  خلّ�ص  وطني  رجل  االإعالميني،  لهوؤالء  وفقاً  ال�سي�سي، 

يف  واإدخالها  اجلي�ص،  وتفكيك  البالد،  بيع  يريدون  كانوا  الذين  واالإ�سالميني،  مر�سي 

املرجع نف�شه.  
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دوامة من احلرب االأهلية، وبالتايل يجب احلديث معه على هذا االأ�سا�ص واإعطاء الفر�سة 

“اجلا�سو�ص  امللفات اخلدمية، الأن مر�سي  لو كان هناك تق�سري فادح يف  له حتى  كاملة 

خالد واعرتف  بكثري.  اأخطر  الأ�سباب  بل  االأ�سباب،  لهذه  عزله  يتم  مل  العميل”   املتخابر 

اأبو بكر، اأحد هوؤالء االإعالميني، بهذا االأمر عندما اأكد اأنه ال توجد اأي مو�سوعية يف تعامل 

االإعالم مع ال�سي�سي، واأنهم بالفعل يتجاهلون الكثري من ال�سلبيات يف عهده بالرغم من 

كانوا  اأنهم  اإىل  ذلك  �سبب  ُمرجعاً  نف�سها،  املو�سوعات  يف  مر�سي  على  ال�سديد  الهجوم 

عك�ص جماعته،  مل�سلحة  واإمنا  م�رش  مل�سلحة  يعمل  “ال  الأنه  مر�سي”،  يطيقون   “ال 
.
ال�سي�سي”58

ون�رشت  ال�سي�سي،  عهد  يف  تد�سينها  مّت  التي  الكبى  بامل�رشوعات  التنويه  مّت  كما 

ال�سحف ما �سمتها “اإجنازات ال�سي�سي” على عدة اأجزاء لالإيحاء بكرثتها، واحتوت على 

Selfie” مع ال�سباب باعتبارها اإجنازاً. بل  “�سلفي  اأ�سياء مثل التقاط ال�سي�سي ل�سورة 

وقال اأحد اإعالميي االنقالب اإنه “لي�ص من العدل اأن نحا�سب ال�سي�سي بعد عام واحد فقط 

من حكمه”، عك�ص ما حدث مع مر�سي! وقال عمرو اأديب بو�سوح اإن املعرت�سني على 

اآخر،  املقبلة النتخاب رجل  الرئا�سية  االنتخابات  االنتظار حتى  ينبغي عليهم  ال�سي�سي 

اأخرى من برناجمه معرت�ساً على ت�رشيح لالأخري يقول  ال�سي�سي يف حلقة  كما خاطب 

فيه اإنه م�ستعد للرحيل اإذا كانت هناك اعرتا�سات كثرية عليه، موؤكداً اأن ذلك ال ينبغي اأن 

يكون، واأنه يجب االنتظار ملدة اأربعة اأعوام كاملة حتى يكن احلديث عن رحيل ال�سي�سي 

االأخرى، االإعالمية  ال�سائعات  من  العديد  على  االإعالم  و�سائل  واعتمدت  عدمه.   من 

:
59

وهي

توجيه اللوم اإىل ال�سعب ولي�ص اإىل ال�سي�سي، واأنه ال يجب حما�سبة ال�سي�سي بعد عام   .1

واحد من حكمه، بل يجب حما�سبة ال�سعب. واأن من ال يعجبه الو�سع عليه اأن يرتك 

البالد ويبحث عن دولة اأخرى يعي�ص بها.

التحذير من رحيل ال�سي�سي، والفو�سى التي �ستنت�رش نتيجة لذلك، لدرجة اأن م�رش   .2

�ست�سبح مثل �سورية والعراق.

اأ�سامة الر�سيدي، �سالح ال�سائعات )2-2(.. �سيناريوهات وهميّة لعمليات عنف قبل ذكرى الثورة، العربي   
58

http://bit.ly/1XWfzsM :اجلديد، 2015/7/30، انظر
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القادمة  الفرتة  باأن  واحلديث  ال�سب،  اإىل  ودعوته  ال�سعب،  طموحات  من  التقليل   .3

اأن  اإىل  احلالية  االأو�ساع  ل  وحتمُّ اال�ستهالك  تر�سيد  يجب  لذلك  �سعبة،  �ستكون 

تتح�سن.

اأما العالقة مع “اإ�رشائيل”، فقد جتاهل االإعالم امل�رشي الدفاع امل�ستميت لـ“اإ�رشائيل” 

الذي  اخلطاب  جتاهل  ومّت  االإ�رشائيلي،  االإعالم  يف  به  الدائمة  واالإ�سادة  ال�سي�سي،  عن 

 ،Benjamin Netanyahu وجهه ال�سي�سي لرئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو

ي�سكره فيه على تهنئته “الدافئة” له مبنا�سبة فوزه باالنتخابات الرئا�سية يف �سنة 2014، 

من االإعالم واالإعالميني اأنف�سهم الذين هاجموا مر�سي على ر�سالة من وزارة اخلارجية 

يف عهده اإىل الرئي�ص االإ�رشائيلي �سمعون برييز Shimon Peres، مبنا�سبة اختيار ال�سفري 

.
عاطف حممد �سامل �سيد االأهل، ليكون �سفرياً فوق العادة يف “اإ�رشائيل”60

واأظهرت اأزمة انقطاع التيار الكهربائي، وما اأحدثته من فو�سى يف معظم اأنحاء م�رش 

حدة  اأقل  اأزمات  مع  امل�رشي  االإعالم  تعامل  يف  التباين  حجم   ،2014 �سبتمب  اأيلول/  يف 

�سهدها عهد الرئي�ص مر�سي. فعلى الرغم من اأن فرتة حكم مر�سي �سهدت اأزمة كبرية يف 

الوقود، وانقطاع الكهرباء، قال عنها اأن�سار مر�سي باأنها مفتعلة، فاإن الو�سع مل يتغري 

يف عهد ال�سي�سي، فبالن�سبة للكهرباء ا�ستمرت اأزمة االنقطاع وتفاقمت، و�سهدت م�رش 

اأيام مظلمة، وظهرت اإ�ساعات باأن احلكومة �سوف ت�سدر قراراً باإلغاء الدعم اخلا�ص به. 

اأكرث  االأزمة حتدث يف  تلك  واأن  لل�سي�سي،  االأزمة  اإىل تبير  املطالبة بتنحي مر�سي  فمن 

الدول املتقدمة، ومطالبة النا�ص بال�سب على تلك االأزمة، كما ذهب بع�ص االإعالمني اأبعد 

.
61

من ذلك باتهام االإخوان اأنهم وراء ذلك

املرجع نف�شه.  
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للمزيد انظر فيديو تباين يف تعامل االإعالم امل�رشي مع اأزمة انقطاع الكهرباء، يف:  
61

https://youtu.be/5MstKhDXu60
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62
الإعالم امل�رشي بعد ثورة 25 يناير

الإعالم امل�رشي قبل ثورة

25 يناير
حالة املوؤ�ش�شات الإعالمية بعد 

رحيل مبارك

�شمات اخلطاب الإعالمي بعد 

عزل مر�شي

هام�ص ن�سبي من احلرية
انفالت اإعالمي دون �سوابط

اأو قواعد حتكمه

اإعالم ال�سوت الواحد املوؤيد 

لعزل مر�سي

درجة معقولة من املهنية 

االحرتافية

ظهور ع�رشات القنوات

الف�سائية وال�سحف اخلا�سة

ت�ساعد خطاب الكراهية �سّد 

اجلماعات االإ�سالمية

�سعى االإعالم اخلا�ص مللء 

الفراغ ال�سيا�سي

انق�سام وحتيز اإعالمي بني 

االأحزاب والتيارات ال�سيا�سية
تراجع وغياب القواعد املهنية

معظم مالكي القنوات اخلا�سة 

رجال اأعمال ارتبطت م�ساحلهم 

بالنظام

غياب املهنية

ات�ساع دائرة اال�ستهداف لرموز 

ثورة 25 يناير من غري االإخوان 

امل�سلمني

فقدان التوزان خالل اأيام الثورة
الدعاية والراأي على ح�ساب 

اخلب واملعلومة

اأخبار جمهولة امل�سدر

ا�ستخدام �سالح اخلوف 

وت�سخيم اخلطر

النزعة االنتقامية

ظاهرة املذيع اخلطيب

خال�صة:

فيما  الرئي�ص مر�سي، خ�سو�ساً  االنقالب على  يف  مهماً  امل�رشي دوراً  االإعالم  لعب 

و�سائل  اعتمدت  فقد  امل�سلمني.  االإخوان  وعلى  عليه،  امل�رشيني  نقمة  باإ�سعال  يتعلق 

االإعالم امل�رشية الهجوم املنظم وامل�ستمر على الرئي�ص مر�سي وجماعة االإخوان طوال 

الفرتة، حيث حر�ست على  تلك  االإعالمي يف  اآلية حتليل اخلطاب  عهده، واعتمدت على 

حتميل مر�سي واالإخوان م�سوؤولية اأّي اإخفاق اأو �سلبيات، حتى لو كانت مزمنة ومتوارثة 

�سحاتة عو�ص، “االإعالم امل�رشي بعد 30 يونيو: اأزمة بنيوية اأم مرحلة عابرة؟”.  
62
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منذ عهد مبارك. وانت�رشت �سائعات مل تهدف فقط اإىل اإ�سقاط االإخوان وتهيئة ال�ساحة 

لل�سي�سي لت�سّدر امل�سهد، بل ال�ستخدامها بعد ذلك عند اللزوم يف تثبيت حكم ال�سي�سي 

وحماولة احتواء اأّي اإخفاقات يواجهها. 

مر�سي،  الرئي�ص  عزل  بعد  عموماً  مهني  غري  امل�رشي  االإعالمي  امل�سهد  اأ�سبح 

وبالغت معظم و�سائل االإعالم امل�رشية يف دعم نظام ما بعد مر�سي، يف ظّل وجود ب�سعة 

ا�ستثناءات فردية حتاول احلفاظ على بع�ص التوازن. ويف العموم، امتالأت موجات االإذاعة 

والتلفزيون باالأغاين والبامج احلوارية التي متجد اجلي�ص. ولعب االإعالم امل�رشي دوراً 

موؤثراً يف امل�سهد ال�سيا�سي امل�رشي، ال يقت�رش على التحيّز فقط، واإمنا يتخطاه اإىل ما يقول 

عنه مراقبون ون�سطاء اإنه “فبكة وتزييف حقائق”.

مل ُيظِهر النظام امل�رشي بقيادة عبد الفتاح ال�سي�سي الكثري من االهتمام بجعل و�سائل 

تراجعاً  امل�رشي  االإعالمي  االأداء  و�سهد  وديوقراطية.  انفتاحاً  اأكرث  احلكومية  االإعالم 

كبرياً، حيث �سهد ممار�سات حادة ومنفلتة. وعلى عك�ص مما كان ياأمل ثوار 25 يناير يف 

ال�سي�سي  نظام  اأن  اإىل  املوؤ�رشات  تدل  االإعالم،  و�سائل  لقمع  تخفيف  من  اإليه،  الو�سول 

للنظام،  والناقدة  املعار�سة  البامج  عر�ص  اإلغاء  مّت  حيث  �سابقيه،  من  ق�سوًة  اأكرث  كان 

التوا�سل  �سبكات  لر�سد  برجميات  ل�رشاء  عرو�ص  بطلب  الداخلية  وزارة  قامت  كما 

االجتماعي على االإنرتنت.

عموماً، يت�سم االإعالم يف م�رش بعد اأكرث من خم�ص �سنوات على ثورة 25 يناير بدعمه 

للنظام، فما زال االإعالم احلكومي يف خدمة النظام ال ال�سعب، وما زال االإعالم اخلا�ص 

يخدم يف املقام االأول م�سالح رجال االأعمال الذين يلكونه، والذين يدعمون بقوة النظام 

فرتة  خالل  وات�ساعها  وتف�سيها  االأزمات  ا�ستمرار  من  الرغم  فعلى  ال�سي�سي.  بقيادة 

ال�سي�سي، دافعت و�سائل االإعالم هذه عن ال�سي�سي، وراأت باأن ما قام به اإجناز ال يتكرر، 

وي�ستحيل حتقيقه يف اأّي عهد اآخر. كما �سورت وعود ال�سي�سي ب�سكل مبالغ فيه، وبنت 

اآماالً كبرية على ال�سي�سي.



الف�صل ال�صابع

ال�صيا�صة اخلارجية
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مقدمة:

انفردت موؤ�س�سة الرئا�سة امل�رشية بتحديد ال�سيا�سة اخلارجية امل�رشية، وتوجهاتها 

العامة، مبا يتنا�سب مع م�سلحة نظام احلكم؛ حيث احتكرت الرئا�سة العديد من امللفات 

التي تراها حيوية.

كما �سكلت الق�سية الفل�سطينية رافداً �سعبياً للنظام امل�رشي. فم�رش تربطها بفل�سطني 

عالقة جيو-�سيا�سية من نوع خا�ص جداً، حيث تربطها روابط دينية وقومية وتاريخية. 

واختلفت طريقة تعامل االأنظمة يف م�رش مع الق�سية الفل�سطينية، وتنوعت ما بني داعم 

للق�سية الفل�سطينية، ومدافع عن حقوقها التاريخية، م�رشِّع مقاومة ال�سعب الفل�سطيني 

الفل�سطينية  الدولة  م�رشوع  �سالح  يف  ت�سبُّ  ال  املقاومة  اأن  يرى  من  وبني  لالحتالل، 

وان�سحاب االحتالل. لذلك فقد اختلفت املواقف من خالل تتبع امللفات التي تربط الق�سية 

الفل�سطينية مب�رش.

الفتاح  عبد  والرئي�ص  مر�سي  حممد  الرئي�ص  من  كل  وا�سرتاتيجية  طريقة  اختلفت 

ال�سي�سي يف التعامل مع الدول العربية واالإ�سالمية والغربية، ففيما حاول االأول اأن يقيم 

عالقات مع الدول الفاعلة تقوم على مبداأ الندية والتكافوؤ، وتعود باملنفعة والفائدة على 

م�رش اأوالً وعلى الدول امل�ستهدفة ثانياً، وّظف الثاين حالة اال�ستهداف والرف�ص وعدم 

التعاون التي اتبعتها معظم الدول، خ�سو�ساً املت�رشرة من �سعود “التيار االإ�سالمي”، 

الواقع لتنفيذ خمطط االنقالب  ال�سي�سي هذا  النظام امل�رشي يف عهد مر�سي، وّظف  مع 

بدعم من دول عربية واإ�سالمية وغربية. كما ارتبطت منطلقات ال�سيا�سة اخلارجية لنظام 

ا�ستمراريته، وك�سب االعرتاف  تاأمني  النظام ذاته يف  االأول مب�سلحة  املقام  ال�سي�سي يف 

العربي واالإ�سالمي والدويل به.

ال�سلطات امل�رشية خالل عهدي مر�سي وال�سي�سي،  النظر بني  كما اختلفت وجهات 

عنوان  حتت  امل�سادة،  للثورات  داعم  وبني  ال�سعوب،  وحرية  للثورات  موؤيد  بني 

تطور من  ومواقفهما  الرئي�سني،  ت�رشيحات  يف  وا�سحاً  ذلك  وظهر  االإرهاب.   حماربة 

االأحداث.
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ثورة بعد  امل�رشية  اخلارجية  ال�سيا�سة  ملف  على  الف�سل  هذا  يف  ال�سوء   ن�سلط 

25 يناير. حيث نتناول االأداء امل�رشي جتاه الق�سية الفل�سطينية، وتطوراتها، كما نتحدث 

عن العالقة امل�رشية - االإ�رشائيلية بعد ثورة 25 يناير. ونناق�ص يف هذا الف�سل ال�سيا�سة 

اخلارجية امل�رشية مع اأبرز الدول العربية واالإ�سالمية والدولية.

اأوًل: الق�صية الفل�صطينية:

النظام  ومنها  العربية،  االأنظمة  من  للعديد  �سعبياً  رافداً  الفل�سطينية  الق�سية  �سكلت 

وتبنيها الق�سية   ،1952/7/23 امل�رشي، خ�سو�ساً مع جناح ثورة ال�سباط االأحرار يف 

الفل�سطينية. فم�رش تربطها بفل�سطني عالقة جيو-�سيا�سية من نوع خا�ص جداً، حيث 

ثّم   ،1948 �سنة  حرب  يف  م�رش  �ساركت  وقد  وتاريخية؛  وقومية  دينية  روابط  تربطها 

اإدارة قطاع غزة، حتى تاريخ �سقوطه حتت االحتالل االإ�رشائيلي يف  حتملت م�سوؤولية 

 Camp David ديفيد  كامب  اتفاقية  “اإ�رشائيل”  مع  م�رش  وّقعت  وعندما   .1967 �سنة 

كيان  لقيام  للتمهيد  الذاتي”،  “احلكم  ملحق  االتفاق  نت  �سمَّ  ،1978 �سنة  يف   Accords

.
1
فل�سطيني على قطاع غزة وال�سفة الغربية

اجليو-�سيا�سي،  العامل  ولعب  الفل�سطيني.  ال�ساأن  يف  مركزياً  دوراً  م�رش  لعبت 

م�رش  بني  العالقة  بناء  يف  مهماً  دوراً  العربي،  امل�رشي  الريادي  بالدور  م�سحوباً 

الفل�سطيني  القرار  القاهرة يف �سناعة  اأدركت مدى تاأثري  التي  الفل�سطينية،  والتنظيمات 

العالقات  العربية، بل والعاملية. ومّرت  لل�رشعية  والعربي، والتي راأت يف م�رش مدخالً 

وكان  والع�سكرية،  ال�سيا�سة  الظروف  بح�سب  متغريات  بعدة  الفل�سطينية  امل�رشية 

للتغريات ال�سيا�سية الداخلية التي �سهدتها م�رش بعد ثورة 25 يناير اأثر كبري يف حتديد 

هذه العالقة.

التي كانت  الداخلية قبل اخلارجية  التحديات وامل�ساكل  اأحد، حجم  على  لي�ص خافياً 

تعانيها م�رش قبل ثورة 25 يناير، والتي ورثها العهد اجلديد؛ مما جعله ي�سّخر جّل جهده 

ووقته يف �سبيل معاجلتها، موؤجالً امللفات االأقل اإحلاحاً اإىل حني توفر الظروف املنا�سبة. 

ونتيجة لذلك مل يكن �سقف التوقعات مرتفعاً فيما يتعلق مبعاجلة اأغلب امللفات.

الزيتونة  مركز  موقع   ،)2( ا�سرتاتيجي  تقدير  �سل�سلة  غزة،”  قطاع  عن  احل�سار  رفع  واحتماالت  “م�رش   
1

للدرا�سات واال�ست�سارات، حزيران/ يونيو 2008.
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1. عالقة م�رش باملقاومة:

بينها  ومن  فل�سطينية،  اأطراف  اتهام  مبارك  ح�سني  املخلوع  الرئي�ص  نظام  تعّمد   

حركة املقاومة الفل�سطينية )حما�ص(، يف التورط ببع�ص االأحداث التي �سهدتها م�رش مع 

حما�ص  حركة  الر�سمي  امل�رشي  التلفزيون  اتهم   2011/2/1 ففي  يناير.   25 ثورة  بداية 

بامل�ساركة يف الثورة، من خالل م�ساركة املعت�سمني يف ميدان التحرير املطالبني باإ�سقاط 

. اإال اأن �سالح البدويل، القيادي يف حما�ص، نفى �سحة ما ن�رش، واأكد اأن 
2
نظام مبارك

دولة  الأّي  الداخلي  ال�ساأن  يف  التدخل  “عدم  وهي  الثابتة،  �سيا�ستها  على  باقية  حما�ص 

. كما 
اأّي �ساحة اأخرى”3 عربية اأو غري عربية، وعدم نقل املعركة من داخل فل�سطني اإىل 

ادعى حبيب العاديل، وزير الداخلية امل�رشي، يف 2011/1/22، اأن عنا�رش من تنظيم جي�ص 

االإ�سالم الفل�سطيني، التابع لتنظيم القاعدة يف غزة، وراء حادث تفجري كني�سة القدي�سني 

العام امل�رشي عبد املجيد حممود  النائب  اأن  . غري 
42011 االإ�سكندرية ليلة راأ�ص �سنة  يف 

.
5
اتهم العاديل يف 2011/2/7 بالتورط يف تفجري كني�سة القدي�سني

وبعد تنحي الرئي�ص مبارك يف 2011/2/11، وتوكيل املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة 

، اأجرى رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص يف 2011/2/13، 
6
باإدارة �سوؤون البالد

ات�ساالً هاتفياً مع وزير اخلارجية امل�رشي اأحمد اأبو الغيط، لالطمئنان على جمريات االأمور 

يف م�رش، ومتنى عبا�ص لقيادة م�رش ممثلة باملجل�ص الع�سكري االأعلى واحلكومة، ولل�سعب 

. كما اأكدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، 
7
امل�رشي، اال�ستقرار والنهو�ص

يف 2011/2/12، اأن “ال�سعب الفل�سطيني والقيادة الفل�سطينية ي�ساندان ال�سعب امل�رشي 

حركة  عن  النائب  واأ�ساد   .
الديوقراطية”8 وتر�سيخ  التغيري  حتقيق  يف  وقراره  واإرادته 

.
9
 التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح( االأ�سري مروان البغوثي مبا حققته ثورة 25 يناير

وكالة قد�ص بر�ص لالأنباء، 2011/2/2.  
2

�سحيفة القد�س العربي، لندن، 2011/2/7.  
3

�سحيفة النهار، القاهرة، 2011/1/23.  
4

�سحيفة الأخبار، بريوت، 2011/2/8.  
5

�سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2011/2/12.  
6

�سحيفة اخلليج، ال�سارقة، 2011/2/14.  
7

وكالة االأنباء واملعلومات الفل�سطينية )وفا(، 2011/2/12.  
8

اخلليج، 2011/2/15.  
9
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واأكد االأمني العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني االأ�سري اأحمد �سعدات اأن االإجناز الذي 

موؤ�س�سات  جممل  وت�سفية  لالإطاحة  احلقيقية  البداية  “ي�سكل  امل�رشي،  ال�سباب  حققه 

وجيوب النظام القدمي التي �سكلت �سنداً ال�ستبداده وف�ساده، مما يف�سح املجال لبناء دولة 

. وقال ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الديوقراطية 
ديقراطية ع�رشية على اأنقا�سه”10

�سّد  ال�سعب  انت�سار  هو  يجري  “ما  اإن  ليلى(  )اأبو  الكرمي  عبد  قي�ص  فل�سطني  لتحرير 

يتمحورون،  حمور  اأّي  عن  النظر  ب�رشف  واال�ستفراد  والف�ساد،  واال�ستبداد،  الطغاة، 

.
فلتحدد ال�سعوب م�سريها وم�ستقبلها بحرية”11

كما رحبت احلكومة الفل�سطينية يف غزة بهذه اخلطوة، وقال رئي�ص احلكومة اإ�سماعيل 

كما   .
يرتنح”12 بداأ  غزة  على  احل�سار  واإن  لالأمة  جديداً  تاريخاً  تكتب  م�رش  “اإن  هنية 

اأكد خالد م�سعل، رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص، حر�ص حركته على �رشورة 

م�رش  مع  للتن�سيق  “م�ستعدون  وقال:  املنطقة،  يف  الريادي  لدورها  م�رش  ا�ستعادة 

ا�سرتاتيجياً وتكتيكياً، فاإحدى م�سوؤوليات م�رش اجلديدة التي ناأملها، ر�سم ا�سرتاتيجية 

جديدة لل�رشاع”. واأ�ساف: “فخورون مبا جرى يف م�رش من ثورة انعك�ست على روح 

 .
التفاهم الفل�سطيني التي جاءت بامل�ساحلة، وناأمل اأن ت�ستعيد م�رش عافيتها ودورها”13

مرور ذكرى  يف  بدم�سق  م�رش  �سفارة  احتفال  يف   2011/7/24 يف  م�سعل  �سارك   كما 

59 عاماً على ثورة 23 يوليو، وقال م�سعل: “اإن كّل عربي يتطلع اليوم اإىل م�رش لت�ستعيد 

اأن  اأمله يف  عن  العربية”، معرباً  الدول وال�سعوب  اإىل جنب مع كلِّ  القيادي جنباً  دورها 

حتّقق ثورة يناير مل�رش “مزيداً من الديقراطية والرَّخاء وقوة اجلبهة الداخلية، وبالتايل 

 .
مقّدمة اإىل مزيد من املواقف ال�سيا�سية والدور العربي واالإقليمي والدويل”14

اخلارجية  وزير  انتقد  �رشف،  ع�سام  برئا�سة  امل�رشية  للحكومة  الفت  موقف  ويف 

ال�سنوات  خالل  لبالده  اخلارجية  ال�سيا�سة   ،2011/4/3 يف  العربي،  نبيل  امل�رشي 

من م�رش  مبوقف  ذلك  على  مدلالً  الق�سور،  بع�ص  �سابها  اأنها  موؤكداً   املا�سية، 

قد�ص بر�ص، 2011/2/20.  
10

�سحيفة القد�س، القد�ص، 2011/2/18.  
11

موقع فل�سطني اأون الين، 2011/2/12.   
12

موقع املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2011/5/6.  
13

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2011/7/25.  
14
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ح�سار  يف  �ساركنا  الأننا  اأخجلني  امل�سني  املوقف  “هذا  وقال:   ،2009/2008 غزة  حرب 

.
املدنيني، وهو ما يرقى اإىل م�ستوى جرائم احلرب”15

يف  اجلهات  بع�ص  ا�ستمرت  يناير،   25 ثورة  عهد  يف  م�رش  دخول  من  الرغم  وعلى 

م�رش يف حمالت التحري�ص �سّد قطاع غزة وحركة حما�ص لتوظيفها يف الداخل امل�رشي 

يف  ال�سيا�سي  امل�رشح  يف  م�رش،  يف  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  دور  بروز  بعد  خ�سو�ساً 

م�رش يف هذه املرحلة. ففي 2011/6/6 نفى نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص 

مو�سى اأبو مرزوق ما تردد يف و�سائل االإعالم عن اإلقاء القب�ص على عنا�رش من حما�ص 

بتهمة تهريب �سالح اإىل م�رش. و�سدد على اأنه ال �سلة حلما�ص مبا حدث يف �سبه جزيرة 

.
16

�سيناء خالل اأو قبل ثورة 25 يناير من اأعمال عنف

التي  الرئا�سية،  االنتخابات  انطالق  قبل  امل�رشي  الناخب  على  للتاأثري  حماولة  ويف 

ال�رشوق  �سحيفة  زعمت  امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  عن  مر�سي  حممد  لها  تر�سح 

يف  االإعادة  جولة  خالل  اال�ستقرار  ل�رشب  خمطط  وجود   ،2012/6/14 يف  امل�رشية 

االنتخابات الرئا�سية، وادعت دخول 23 عن�رشاً من كتائب الق�سام اإىل م�رش عن طريق 

اأن  اإال   .
17

الفو�سى من  حالة  واإحداث  م�رش،  داخل  “اإرهابية”  اأعمال  الرتكاب  االأنفاق، 

وتلفيق باطلة  اأكاذيب  “جملة  عن  عبارة  ال�سحيفة  اأوردته  ما  باأن  ردت  الق�سام   كتائب 

.
حم�ص”18

غزة  قطاع  من  موقفها  اإي�ساح  اإىل  م�رشية  و�سخ�سيات  وقوى  اأحزاب  �سارعت 

االإخوان  جلماعة  العام  املر�سد  نائب  فقال  يناير.   25 ثورة  بعد  الفل�سطينية  والق�سية 

اأولويات  �سلّم  على  �ستكون  الفل�سطينية  الق�سية  اإن  البيومي  ر�ساد  م�رش  يف  امل�سلمني 

ب�سكل حثيث  �ستعمل  اأن اجلماعة  اإىل  النظر  البيومي  القادمة. ولفت  املرحلة  جماعته يف 

على دعم قطاع غزة املحا�رش منذ اأربعة اأعوام، وفتح معب رفح ب�سكل دائم اأمام حركة 

امل�سلمني  االإخوان  جلماعة  االإر�ساد  مكتب  ع�سو  مر�سي،  حممد  دعا  كما   .
19

امل�سافرين

�سحيفة الراي، الكويت، 2011/4/4.  
15

موقع العربية.نت، 2011/6/7.  
16

�سحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2012/6/15.  
17

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2012/6/16.  
18

فل�سطني اأون الين، 2011/3/12.  
19
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واملتحدث االإعالمي با�سمها، اإىل دعم املقاومة الفل�سطينية باملال وال�سالح والعتاد حتى 

اأ�سبح رئي�ساً حلزب احلرية  الذي  اأكد مر�سي،  . كما 
20

تت�سدى لالعتداءات االإ�رشائيلية

والعدالة، خالل ا�ستقباله خالد م�سعل، اأن حزبه �سيعمل من اأجل اإقامة الدولة الفل�سطينية 

على كامل االأرا�سي املحتلة �سنة 1967 وعا�سمتها القد�ص ال�رشيف، وكذلك حّق العودة 

واإنهاء  الفل�سطينية،  امل�ساحلة  لدعم  امل�رشية  اخلطوات  دعم  كله  ذلك  وقبل  لالجئني، 

. كما �سدد مر�سي، خالل تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية، على �رشورة بقاء 
21

االنق�سام

اإىل  “ن�سعى  وقال:  االأ�سبوع،  اأيام  طيلة  يومياً  �ساعة   24 مفتوحاً  احلدودي  رفح  معب 

دعم اأبناء غزة املحا�رشين، وتقوية العالقة بحما�ص ب�سكل خا�ص والفل�سطينيني ب�سكل 

.
عام”22

 2012/5/23 يف  جرت  التي  م�رش  يف  الرئا�سية  االنتخابات  مر�سحي  مواقف  عن  اأما 

جتاه الق�سية الفل�سطينية، فقد اأكد عبد املنعم اأبو الفتوح اأن “ال�سعب الفل�سطيني ي�ستحق 

العي�ص بكرامة وحرية، لذا يجب اإنهاء ح�سار غزة، وفتح بوابة رفح ب�سكل طبيعي، واأالّ 

. اأما حمدين �سباحي فاأكد اأنه 
يكون الأحد �سلطة عليها �سوى امل�رشيني والفل�سطينيني”23

اأحمد �سفيق  . وطالب 
24

“اإ�رشائيل”، ويفتح احلدود مع غزة �سيقطع الغاز الطبيعي عن 

الناخبني امل�رشيني باأن يقرروا م�سري بلدهم و�رشعيتهم، واأن يختاروا الدولة الع�رشية 

التي يثلها وعا�سمتها القاهرة، كما كانت، ولي�ص فل�سطني كما يريد البع�ص. واأ�ساف 

�سفيق “من قلب عا�سمة م�رش �سوف اأ�سعى لتاأ�سي�ص دولة فل�سطينية م�ستقلة عا�سمتها 

تذوب  ولن  االأخرى،  يف  اأيهما  تذوب  لن  مقد�ستان  كالهما  وفل�سطني  فالقاهرة  القد�ص، 

. واأكد عمرو مو�سى اأن الق�سية الفل�سطينية يجب اأن تكون يف مقدمة 
كالهما يف اإمارة”25

جدول اأعمال املنطقة واالأمم املتحدة United Nations. واأكد اأن م�رش، يف ظّل اجلمهورية 

الثانية امل�ستقرة واملتقدمة والقوية، ت�ستطيع بالتعاون مع الدول العربية واملجتمع الدويل 

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2011/4/8.  
20

�سحيفة امل�رشيون، القاهرة، 2012/1/23.  
21

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2012/5/10.  
22

الر�سالة.نت، 2011/12/20.
 
موقع  

23

�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2012/4/19.  
24

اليوم ال�شابع، 2012/6/3.  
25
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لالإقرار  “اإ�رشائيل”  على  ُي�سغط  بحيث  اأخرى،  مرة  ال�سدارة  مركز  اإىل  الق�سية  اإعادة 

.
26

باإقامة الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ص

وبعد فوز مر�سح حزب احلرية والعدالة حممد مر�سي بانتخابات الرئا�سة امل�رشية، 

اأعربت ال�سلطة الفل�سطينية والف�سائل الفل�سطينية عن اأملها اأن ُيعيد فوزه الدور امل�رشي 

الّريادي يف دعم ون�رشة الق�سايا العربية واالإ�سالمية ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية، 

اإىل �سل�سلة اإجنازات الثورة امل�رشية”. فقد  “اإجنازاً جديداً ي�ساف  اأن فوزه ُيعّد  موؤكدة 

والقيادة  احرتامه  عن  معرباً  مر�سي،  الرئي�ص  عبا�ص  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ص  هناأ 

اإىل مر�سي قال  العظيم، وبعث عبا�ص ببقية تهنئة  امل�رشي  ال�سعب  الفل�سطينية خليار 

�ساأنه خدمة م�سالح  ما من  امل�سرتك يف كل  العمل  اإىل موا�سلة  “تطلعنا  لكم  نوؤكد  فيها: 

العادلة ومبا يحقق  اأمتنا  اأخوية متينة، وخدمة ق�سايا  اأوا�رش  اللذين جتمعهما  �سعبينا 

. فيما عّدت حركة فتح فوز الرئي�ص مر�سي يف االنتخابات امل�رشية 
اأهدافها ال�سامية”27

.
28

“�ساأناً داخلياً ال عالقة لها به”، موؤكدة اأنها �ستتعامل معه كرئي�ص لدولة عربية

مر�سي،  الرئي�ص  حما�ص،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  م�سعل،  خالد  وهاتف 

. كما �سارك رئي�ص احلكومة يف قطاع غزة اإ�سماعيل هنية يف امل�سريات 
29

وبارك له فوزه

هنية  وقام  مل�رش.  رئي�ساً  مر�سى  حممد  باإعالن  ابتهاجاً   ،2012/6/24 يف  انطلقت  التي 

امل�سريات  يف  امل�ساركني  على  احللوى  ووزع  والفل�سطيني،  امل�رشي  العلَمني  برفع 

فقد  حّماد  منر  الفل�سطينية  ال�سلطة  لرئي�ص  ال�سيا�سي  امل�ست�سار  اأّما   .
30

واالحتفاالت

ا�ستغرب ما اأ�سماه بـ“املبالغة” التي اأبداها قادة حما�ص يف الرتحيب بفوز مر�سي، واأكد اأن 

.
31

العالقات الفل�سطينية امل�رشية لن تتاأثر كثرياً بهذا الفوز

وباركت حركة اجلهاد االإ�سالمي مل�رش و�سعبها جناح االنتخابات الرئا�سية وانتخاب 

مر�سي رئي�ساً، متمنيًة اأن يتمكن من تنفيذ ما قطعه على نف�سه من وعود لل�سعب امل�رشي 

الأخبار، 2012/5/22.  
26

اليوم ال�شابع، 2012/6/25.  
27

فل�سطني اأون الين، 2012/6/24.  
28

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2012/6/24.  
29

اليوم ال�شابع، 2012/6/25.  
30

املرجع نف�شه.  
31
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واالأمة العربية. كما اأعربت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني عن �سعادتها بفوز مر�سي، 

 .
32

بالتحرير وطموحاته  الفل�سطيني  ال�سعب  اآمال  باالنتخابات  فوزه  يحقق  اأن  متمنية 

زيدان  �سالح  فل�سطني  لتحرير  الديوقراطية  للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  واأعرب 

الفل�سطينية،  للم�ساحلة  امل�رشي  الدعم  من  مزيد  اإىل  مر�سي  فوز  يوؤدي  اأن  يف  اأمله  عن 

.
33

باالإ�سافة اإىل االإ�سهام يف اإعمار قطاع غزة وفّك احل�سار املفرو�ص عليه

“موؤ�س�سة الرئا�سة تقف على م�سافة واحدة مع كل  اإن  باملقابل قال الرئي�ص مر�سي 

ال  م�رش  واأن  يريدون،  كما  امل�ستقلة  دولتهم  اإقامة  يف  وتوؤيدهم  الفل�سطينية،  الف�سائل 

اأن وقوف مر�سي على م�سافة واحدة من القوى  . غري 
اإراقة الدماء”34 اأو  تقبل العدوان 

الفل�سطينية، مل ينعه من انتقاد القيادي املف�سول من حركة فتح حممد دحالن، قائالً: 

الوطن وامل�رشيني”،  ُي�سمى حمّمد دحالن ما زال ي�سخ ب�سمومه �سّد  “هناك �سخ�ص 
يف  العاملني  من  الوطن،  اأبناء  من  “الكثري  يجد  اأن  مر�سي،  براأي  ذلك،  من  واالأغرب 

.
الف�سائيات، يروجون له”35

و�سكل فوز مر�سي نقطة حتول فارقة يف العالقة بني حما�ص واحلكومة يف غزة من 

جهة وم�رش من جهة اأخرى. فبعد اأن كانت قناة االت�سال الوحيدة بني حما�ص وم�رش 

باتت  مر�سي  الرئي�ص  عهد  يف  االت�سال  قنوات  فاإن  العامة،  املخابرات  جهاز  يف  تنح�رش 

من  كالً  مر�سي  الرئي�ص  ا�ستقبل  فقد  اجلانبني.  يف  العليا  ال�سيا�سية  امل�ستويات  تديرها 

2013/6/17، عالوة على االت�ساالت بني هنية ورئي�ص  خالد م�سعل واإ�سماعيل هنية يف 

هناك  واأ�سبح  ال�سي�سي.  الفتاح  عبد  الدفاع  ووزير  قنديل،  ه�سام  امل�رشية  احلكومة 

توا�سل مبا�رش بني الوزراء يف حكومتي غزة والقاهرة؛ اإذ قام عدد من وزراء غزة بزيارة 

م�رش والتقوا نظراءهم امل�رشيني، وتباحثوا حول �سبل حّل عدد من الق�سايا، ال �سيّما 

ق�سية اأزمة الكهرباء يف غزة. وتو�سلت احلكومة امل�رشية واحلكومة الفل�سطينية يف غزة 

التفاقات ب�ساأن ق�سايا ح�سا�سة، منها اتفاق ت�سكيل جلنة اأمنية م�سرتكة ملراقبة احلدود 

.
36

وتبادل املعلومات اال�ستخباراتية والتعاون االأمني

فل�سطني اأون الين، 2012/6/24.  
32

http://fparchive.mydannews.com/ar :موقع �سبكة فرا�ص بر�ص االإعالمية، 2012/7/16، انظر  
33

وكالة قد�ص نت لالأنباء، 2012/7/13.   
34

�سحيفة الد�شتور، القاهرة، 2013/6/27.  
35

�سالح النعامي، �سفحة جديدة يف العالقات بني م�رش وحما�ص بعد فوز مر�سي، ال�رشق الأو�شط، 2012/9/19.  
36
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وكذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب  من  جزءاً  كونها  حلما�ص،  دولته  احرتام  مر�سي  واأكد 

حركة فتح. وقال خالل لقاء تلفزيوين مع قناة اجلزيرة الف�سائية يف 2013/4/20: “نحن 

.
ن�ساعد ال�سعب الفل�سطيني، وهذا من اأجل اأمننا القومي، وهي م�سلحة عامة مل�رش”37

وبالرغم من العالقة االإيجابية بني احلكومتني يف غزة والقاهرة اإال اأن و�سائل اإعالم 

بع�ص  حتدث  حيث  حما�ص.  �سّد  حتري�ص  حملة  ب�سن  قامت  م�رشية  و�سخ�سيات 

املراقبني عن حماوالت توريط حما�ص وغزة يف بع�ص الق�سايا، وذلك للدفع باجتاه اإنهاء 

التجاوب املبكر الذي اأبداه مر�سي جتاه معاناة اأهايل القطاع، وخ�سو�ساً بعد وعوده باأال 

يعود احل�سار على القطاع اأبداً. وا�ستغلت بع�ص و�سائل االإعالم امل�رشية، احلادثة التي 

وقعت يف مدينة رفح امل�رشية يف اآب/ اأغ�سط�ص 2012، والتي قتل فيها 15 �سابطاً وجندياً 

. واتهمت جملة 
38

م�رشياً، ف�سنت هجوماً وا�سعاً على حما�ص ب�سفتها حتكم قطاع غزة

االأهرام العربي امل�رشية عدداً من قيادات اجلناح الع�سكري يف حما�ص بالتورط يف جمزرة 

“اأين  احلركة:  يف  امل�سوؤولني  من  ثالثة  هم  اجلرية  خلف  يقف  من  اأن  وزعمت  رفح، 

�سمالة  اأبو  اإبراهيم  وحممد  يناير،   25 ثورة  اأثناء  يف  املرج  �سجن  من  هرب  الذي  نوفل، 

العطار، وهو مهند�ص وخمطط ومنفذ عملية خطف اجلندي  باأبو خليل، ورائد  ال�سهري 

. اإال اأن قيادة اجلي�ص امل�رشي نفت تورط 
39”]Gilad Shalit[ االإ�رشائيلي جلعاد �ساليط

اأّي من عنا�رش حما�ص يف حادث رفح. وقالت يف بيان مقت�سب �سدر عنها يف 2013/3/28: 

.
“ال عالقة حلما�ص بحادثة مقتل جنود �سيناء”40

على  الثقة  وعدم  التوتر  من  حالة  خيّمت   2013/7/3 يف  مر�سي  الرئي�ص  عزل  وبعد 

العالقة بني م�رش وحما�ص. و�سهدت هذه الفرتة حملة حتري�ص كبرية �سّد قطاع غزة 

و�سخ�سيات  اإعالم  وو�سائل  اأحزاب  �سنتها  خا�ص،  ب�سكل  حما�ص  و�سّد  عام،  ب�سكل 

ال�ساأن  يف  بالتدخل  حما�ص  اجلديدة  امل�رشية  االإدارة  اتهمت  حيث  متعددة.  م�رشية 

امل�رشي، من خالل تهريب اأ�سلحة، واإر�سال عنا�رش فل�سطينية للم�ساركة باأحداث م�رش 

اأما احلركة  اأدلة حقيقية على ذلك.  اأّي  اأنها مل تقدم  بعد االنقالب، وذلك على الرغم من 

فل�سطني اأون الين، 2013/4/21.  
37

حمزة اإ�سماعيل اأبو �سنب، حما�ص وم�رش.. ال حت�رشوا العالقات باالإخوان، موقع �سبكة ر�سد االإخبارية،   
38

http://rassd.com :2012/9/11، انظر

http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/23823.aspx :جملة الأهرام العربي، م�رش، 2013/3/14، انظر  
39

فل�سطني اأون الين، 2013/3/29.  
40
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فردت ببطالن هذه االتهامات، وراأت اأنها تاأتي يف �سياق احلرب على االإ�سالم ال�سيا�سي، 

و�سددت على اأنها ال تتدخل يف ال�ساأن امل�رشي.

اأخطاء  “ارتكبت  باأنها  حما�ص  املوؤقت،  امل�رشي  الرئي�ص  من�سور،  عديل  اتهم  فقد 

. وادعى 
بدعمها جلماعة �سيا�سية تنظر اإليها فئات ال�سعب امل�رشي باعتبارها اإرهابية”41

عبد الفتاح ال�سي�سي، خالل حملته النتخاب الرئا�سة امل�رشية، اأن مواقف حما�ص اأفقدتها 

. كما وجه 
، ودعا احلركة اإىل ت�سحيح “اأخطائها”43

42
التعاطف من جانب ال�سعب امل�رشي

وزير الداخلية امل�رشي حممد اإبراهيم اتهامات حلما�ص بالتورط يف م�ساعدة اجلماعات 

. وزعم اأن التحقيقات 
44

امل�سلحة يف �سيناء، واتهمها باإيواء القيادي يف االإخوان حممود عزت

 .
45

ك�سفت عن اأن حما�ص قدمت الدعم اللوجي�ستي ملنفذي العديد من احلوادث االإرهابية

وادعى وزير االأوقاف امل�رشي حممد خمتار اأن “حما�ص تدعم هوؤالء االإرهابيني، وال بّد 

. كما زعم قائد اجلي�ص امل�رشي الثالث 
من وقفة حا�سمة جتاهها وجتاه حدودنا معها”46

النوع  من   ،Grad جراد  �ساروخ   19 �سبط   2013/7/17 ع�سكر  اأ�سامة  اللواء  امليداين 

الذي متتلكه كتائب الق�سام، “كانت يف طريقها اإىل القاهرة مل�ساعدة االإخوان �سّد ال�سعب 

تنظيم  امل�رشية، خالل حماكمتها مئتي عن�رش من  العامة  النيابة  . وزعمت 
امل�رشي”47

املتهمني  بع�ص  اإحلاق  من  “متكنوا  التنظيم  يف  قيادية  عنا�رش  اأن  املقد�ص،  بيت  اأن�سار 

مبع�سكرات تابعة لكتائب عّز الدين الق�سام الفل�سطينية يف قطاع غزة”. وزعمت “ارتباط 

.
اأن�سار بيت املقد�ص وعنا�رش خلية كتائب الفرقان املنبثقة منه، بحركة حما�ص”48

وعلى الرغم من ذلك، فقد اأكد وزير اخلارجية امل�رشي نبيل فهمي اأن بالده مل تقطع 

فاإنها  نواياها  ح�سن  باالأفعال  حما�ص  اأثبتت  اإذا  اأنه  واأ�ساف   ،
49

حما�ص مع  ات�ساالتها 

الراي، 2014/3/21.  
41

�سحيفة الأهرام، القاهرة، 2014/5/13.  
42

اليوم ال�شابع، 2014/5/21.  
43

القد�س العربي، 2013/9/2.  
44

الأهرام، 2014/1/3.  
45

�سحيفة الوطن، القاهرة، 2014/1/24.  
46

موقع اأ�سوات م�رشية، القاهرة، 2013/7/18.  
47

�سحيفة احلياة، لندن، 2014/5/11.  
48

�سحيفة الحتاد، اأبو ظبي، 2013/8/27.  
49
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�ستجد طرفاً م�رشياً حامياً لها، اأما “اإذا �سعرنا باأن هناك اأطرافاً يف حما�ص اأو اأطرافاً اأخرى 

. واأ�سار فهمي اإىل اأن 
حتاول امل�سا�ص باالأمن القومي امل�رشي، ف�سيكون ردنا قا�سياً”50

امل�سلماين،  اأحمد  . كما دعا 
الواقع به �سدام”51 اأر�ص  “املوقف بني م�رش وحما�ص على 

جتاه  امل�رشي  ال�سيا�سي  املوقف  بني  التفريق  اإىل  من�سور،  لعديل  االإعالمي  امل�ست�سار 

 .
52

اأو غريهم يف م�رش اأفراد من حما�ص  الفل�سطينية، واأّي حتقيقات جتري مع  الق�سية 

فيما قال م�سطفى حجازي، امل�ست�سار ال�سيا�سي ملن�سور، اإن هناك فارقاً بني التوا�سل 

اأما   .
53

مع حما�ص، وبني تهمة التخابر معها التي تعني االإ�رشار بامل�سلحة العليا للبالد

اللواء حممد فريد التهامي، رئي�ص املخابرات العامة امل�رشية، فاأكد اأن القاهرة ال تتعامل 

مع القطاع على اأ�سا�ص اأن كله حما�ص، واأنها تتوا�سل مع حما�ص يف اأوقات عديدة ب�سفتها 

.
54

االإدارة املوجودة يف غزة لتن�سيق املواقف ب�ساأن فتح املعابر

اأكد القيادي يف حما�ص �سالح البدويل اأن حركته على ات�سال م�ستمر  ومن جهته، 

ُتبث  التي  التحري�ص والكراهية  ب�ساأن عملية  يتعلق  الر�سمية فيما  امل�رشية  مع اجلهات 

اإن اجلهات  ال�سا�سة. وقال  امل�رشية وبع�ص  االإعالم  الفل�سطينيني من قبل و�سائل  �سّد 

امل�رشية نفت اإ�سدارها اأّي اتهام ر�سمي للفل�سطينيني اأو عنا�رش من حما�ص، م�سرياً اإىل 

اأنه يف الوقت نف�سه مل متار�ص �سغطاً حقيقياً على هذه الو�سائل التي “تبث ال�سموم ليل 

.
نهار”55

 2013/7/26 امل�رشي يف  الق�ساء  اإ�سدار  بعد  القاهرة وحما�ص  العالقة بني  وتوترت 

اأمراً بحب�ص الرئي�ص مر�سي بعد اتهامه بـ:

على  والهجوم  البالد،  يف  عدائية  باأعمال  للقيام  حما�ص  حركة  مع  التخابر 

وتخريب  امل�رشية  ال�سجون  واقتحام  واجلنود،  وال�سباط  ال�رشطية  املن�ساآت 

وفراره  الفرار،  من  ال�سجناء  ومتكني  النطرون  وادي  �سجن  واإحراق  مبانيها، 

 �سخ�سياً من ال�سجن، واإتالف الدفاتر وال�سجالت اخلا�سة بال�سجون، واقتحام

احلياة، 2013/9/24.  
50

قد�ص بر�ص، 2013/9/15.  
51

الحتاد، 2013/7/30.  
52

ال�رشوق، 2013/7/28.  
53

�سحيفة امل�رشي اليوم، القاهرة، 2013/11/21.  
54

فل�سطني اأون الين، 2013/7/15.  
55
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اأق�سام ال�رشطة وتخريب املباين العامة واالأمالك، وقتل بع�ص ال�سجناء وال�سباط 

.
56

واجلنود عمداً مع �سبق االإ�رشار، واختطاف بع�ص ال�سباط واجلنود

نائب  ال�ساطر،  خريت  حب�ص   2013/10/21 يف  امل�رشية  الدولة  اأمن  نيابة  قررت  كما 

املر�سد العام جلماعة االإخوان امل�سلمني، و�سعد الكتاتني، رئي�ص جمل�ص ال�سعب امل�رشي، 

 .
واأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئي�ص مر�سي، بتهمة “التخابر مع حركة حما�ص”57

واأحال الق�ساء امل�رشي يف 2013/12/23 حممد مر�سي و132 قيادياً من االإخوان امل�سلمني 

 .
58

وحما�ص وحزب اهلل اللبناين للمحاكمة، بتهمة اقتحام ال�سجون خالل ثورة 25 يناير

. واأعلن 
59

وهو ما ا�ستنكرته حما�ص، ودعت الق�ساء امل�رشي اإىل الرتاجع عن هذا االتهام

مو�سى اأبو مرزوق اأن احلركة م�ستعدة لفتح ملف اقتحام ال�سجون خالل ثورة 25 يناير 

مع املخابرات امل�رشية وت�سويته ب�سكل نهائي. اإال اأن اأبو مرزوق عّد هروب اأين نوفل، 

.
القيادي بحما�ص، الذي كان معتقالً ب�سجن وادي النطرون، “�رشعياً”60

لالأمور  القاهرة  حمكمة  قيام  بعد  �سوءاً  وحما�ص  القاهرة  بني  العالقة  ازدادت 

داخل م�رش، وكذلك حظر كل ما  اأن�سطة حما�ص موؤقتاً  2014/3/4 بحظر  امل�ستعجلة يف 

ينبثق منها من جماعات، اأو جمعيات، اأو تنظيمات، اأو موؤ�س�سات، متفرعة منها اأو تابعة 

اإليها، اأو من�ساأة باأموالها، اأو تتلقى منها اأّي نوع من اأنواع الدعم، وذلك حلني الف�سل يف 

اأن قرار احلظر  . وراأت حما�ص 
61

الدعاوى اجلنائية املنظورة واملتعلقة بجماعة االإخوان

حتري�سية  حملة  مع  ت�ساوقاً  جاء  القرار  هذا  واأن  الفل�سطينية،  للمقاومة  عداًء  ُيكّر�ص 

اإعالمية م�رشية طويلة �سّد الفل�سطينيني وحما�ص، وقال مو�سى اأبو مرزوق اإن “القرار 

اأ�سالً ال متتلك  االأر�ص، الأن حما�ص  انعكا�ص فعلي على  اأّي  له  �سيا�سي بامتياز، ولي�ص 

. كما رف�ست احلكومة يف غزة القرار الذي عّدته قراراً 
اأو اأن�سطة يف م�رش”62 اأّي تواجد 

احلياة، 2013/7/27.  
56

�سحيفة ال�شبيل، عّمان، 2013/10/21.  
57

ال�رشق الأو�شط، 2013/12/22.  
58

الأخبار، 2013/12/20.  
59

http://www.samanews.com/ar :وكالة �سما، 2014/1/3، انظر  
60

الأهرام، 2014/3/5.  
61

وكالة الراأي، 2014/3/10.  
62
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. واأكدت كتلة التغيري واالإ�سالح التابعة حلما�ص يف املجل�ص الت�رشيعي 
63

�سيا�سياً بامتياز

اأن القرار “�سابقة تاريخية وخطيئة ق�سائية، وحماكمة للمقاومة، مبا يتماهى مع املوقف 

.
ال�سهيوين واالأمريكي”64

وعّد ع�سو اللجنة القانونية حلزب احلرية والعدالة يف م�رش حممد ال�سي�سي احلكم 

. كما دانت اجلماعة االإ�سالمية يف 
65

“�سيا�سياً” ويهدف لت�سويه تنظيم االإخوان يف م�رش
“اإ�سدار مثل تلك االأحكام هو  . اأما حزب الو�سط امل�رشي فقال اإن 

66
م�رش قرار احلظر

. ودعا اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعات امل�رشية عبد اهلل 
اإدانة لل�سيادة امل�رشية”67

اأن احلكم كان ثمرة مبا�رشة  اإىل عدم تنفيذ حكم احلظر، وراأى  االأ�سعل الدولة امل�رشية 

. اأما ح�سن نافعة، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
68

ل�سحن اإعالمي ا�ستهدف حما�ص وقطاع غزة

واخلبري الدويل امل�رشي، فقال اإن احلكم “�سيت�سبب يف ارتباك عمل االأجهزة ال�سيا�سية يف 

 .
م�رش، ويتيح الفر�سة اإىل اإ�ساءة ا�ستخدامه الإف�ساد العالقات بني م�رش وقطاع غزة”69

.
وقال رئي�ص حترير �سحيفة امل�رشيون جمال �سلطان اإنه “يوم اأ�سود يف تاريخ م�رش”70

باملقابل رحبت قوى �سيا�سية و�سخ�سيات م�رشية باحلكم وعّدته مالم�ساً للواقع. 

امل�ستوى  اأن  احلريري  العّز  اأبو  اال�سرتاكي  التحالف  حزب  رئي�ص  نائب  ادعى  حيث 

فيما  امل�رشي.  ال�سعب  على  عدوان”  حالة  “يف  حما�ص  اأن  قناعة  لديه  تكونت  الق�سائي 

عّد �سكرتري عام حزب امل�رشيني االأحرار حممود العاليلي احلكم خطوة يف طريق وقف 

اأما امل�ست�سارة  “جرية” مثبتة على حما�ص.  اأّي  اإىل  اأن ي�سري  ، دون 
“جرائم حما�ص”71

الوطني، فعّدت قرار احلظر قراراً مبراً. كما زعم  الدفاع  تهاين اجلبايل، رئي�سة جبهة 

نبيل زكي، املتحدث الر�سمي با�سم حزب التجمع، اأن القرار جاء منطقياً على الرغم من اأنه 

وكالة الراأي، 2014/3/4.  
63

�سحيفة الغد، عّمان، 2014/4/5.  
64

اخلليج، 2014/3/5.  
65

موقع اجلزيرة.نت، 2014/3/5.  
66

قد�ص بر�ص، 2014/3/4.  
67

املرجع نف�سه.  
68

املرجع نف�سه.  
69

قد�ص بر�ص، 2014/3/5.  
70

اخلليج، 2014/3/5.  
71
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جاء متاأخراً. وقال امل�ست�سار يحيى قدري، نائب رئي�ص حزب احلركة الوطنية امل�رشية، 

اإن �سدور احلكم ُيعد تقريراً للواقع ووفقاً للقانون ب�سبب ت�رشفات هذه احلركة. وادعى 

“انحراف” حما�ص ودعمها  اأن احلكم متوقع بعد  ال�سهابي، رئي�ص حزب اجليل،  ناجى 

.
72

لـ“االإرهاب” يف م�رش

بالتورط  حما�ص  الديوقراطية،  اجلبهة  بحزب  القيادي  حمدان،  جمدي  اتهم  كما 

ل�سباب التنفيذي  املكتب  ع�سو  حماريق،  اأحمد  اأما   .
73

�سيناء يف  االإرهابية  العمليات   يف 

جبهة االإنقاذ، فقد اتهم احلركة بـ“التدخل ال�سافر” يف ال�ساأن امل�رشي، مطالباً بالتعامل 

التحالف  حزب  رئي�ص  �سكر،  الغفار  عبد  واأ�سار   .
74

معادية اإرهابية”  كـ“منظمة  معها 

ت�سنيف  بعد  اإرهابية”  “منظمة  بالتبعية  اأ�سبحت  حما�ص  اأن  اإىل  اال�سرتاكي،  ال�سعبي 

امل�رشي  احلزب  رئي�ص  الغار،  اأبو  حممد  اأما  اإرهابية”.  كـ“منظمة  االإخوان  جماعة 

العامل  يف  اإرهابية”  “منظمة  قبل  من  معلنة  حما�ص  اإن  فقال  االجتماعي،  الديوقراطي 

كله ب�سبب اعتداءاتها على اأمن “اإ�رشائيل”، م�سرياً اإىل اأن م�رش لي�ست يف حاجة الإعالنها 

ع�سمت  اأنور  حممد  والتنمية  االإ�سالح  حزب  رئي�ص  وزعم   .
اإرهابية”75 “منظمة 

حلزب العام  االأمني  وو�سف  “االإرهاب”.  عمليات  دعمت  التي  هي  حما�ص  اأن   ال�سادات 

ال�سعيد،  رفعت  اأما  االإرهابية”.  بـ“احلركة  حما�ص  فوزي  اأحمد  الديوقراطي  امل�رشي 

اأن االأدلة ت�سب يف �سلوع احلركة يف م�ساندة االإخوان  القيادي يف حزب التجمع، فراأى 

على  اأبادير  جنيب  االأحرار  امل�رشيني  حزب  يف  القيادي  �سدد  فيما  م�رش.  تخريب  يف 

. واتهم �سالح عديل، 
76

�رشورة اأال تقف م�رش مكتوفة االأيدي حيال ما تقوم به حما�ص

رئي�ص احلزب ال�سيوعي، حما�ص بالتطاول على الق�ساء امل�رشي. كذلك اتهم اأحمد دراج، 

القيادي يف اجلمعية الوطنية للتغيري، حما�ص بارتكاب اأعمال عنف من خالل الوقوف اأمام 

.
77

املعابر والتهديد بدخولها بالقوة

الأهرام، 2014/3/5.  
72

الأهرام، 2013/9/17.  
73

اليوم ال�شابع، 2013/12/29.  
74

الأهرام، 2013/12/30.  
75

�سحيفة عكاظ، جدة، 2014/1/27.  
76

اليوم ال�شابع، 2014/3/3.  
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اأما حمدين �سباحي، موؤ�س�ص التيار ال�سعبي، فقال “نحن �سّد توجيه �سالح حما�ص 

لكنه   .
نف�سها”78 حما�ص  عالقاتنا  يحدد  ومن  اإ�رشائيل،  �سّد  كفاحها  ونوؤيد  م�رش  �سّد 

حذر احلركة، خالل حملته لالنتخابات الرئا�سية، بقوله “عندما مت�ص اأمن م�رش فلي�ص 

. ورّد مو�سى اأبو مرزوق على ذلك بقوله “ال�سديق 
لها مني اإال اأن اأقطع يد من ي�سها”79

وعظام  واأيدي  اأرجل  مك�رشي  فريق  مع  يكون  ال  اأن  بو�سعه  كان  �سباحي  حمدين 

.
الفل�سطينيني”80

اأما ال�سخ�سيات امل�رشية التي �سنت حملة اتهامات وحتري�ص �سّد قطاع غزة وحما�ص 

فتعددت هي االأخرى، ونذكر على �سبيل املثال ال احل�رش؛ املحامي �سمري �سبي الذي 

الإ�سداره  مر�سي  الرئي�ص  �سّد  بركات  ه�سام  امل�ست�سار  العام  النائب  اإىل  ببالغ  تقدم 

اإىل ال�سوالر  من  جديدة  كميات  باإر�سال  للبرتول  العامة  الهيئة  رئي�ص  لنائب   تعليمات 

. كما تقّدم ع�سو جمل�ص ال�سعب ال�سابق حمدي الفخراين بدعوتني ق�سائيتني 
81

قطاع غزة

ق�سائي  حكم  باإ�سدار  فيهما  طالب  الدولة،  جمل�ص  يف  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اأمام 

وادعى   .
82

العاملية االإرهابية  اجلماعات  من  وحما�ص  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  باعتبار 

الكاتب ال�سحفي م�سطفى بكري وجود �سباب حما�ص داخل ميدان رابعة العدوية الذين 

. وزعم �سمري غطا�ص،
83

 يقومون بن�رش بوؤر “االإرهاب” يف �سيناء وجميع حمافظات م�رش

الذراع  هي  حما�ص  حركة  اأن  اال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  االأو�سط  ال�رشق  منتدى  رئي�ص 

.
84

امل�سلح لتنظيم االإخوان

قناة  �سا�سة  على  مو�سى  اأحمد  امل�رشي  االإعالمي  بها  قام  م�سبوقة  غري  حملة  ويف 

رفح  معب  باإغالق  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  فيها  طالب  يريد”  ال�سعب  “برنامج  التحرير 

اأن فزعم  اأديب  الدين  عماد  امل�رشي  االإعالمي  اأما   .
85

غزة قطاع  �سكان  وجه  يف   نهائياً 

امل�رشي اليوم، 2014/3/21.  
78

الوطن، 2014/5/9.  
79

القد�س العربي، 2014/5/13.  
80

�سحيفة الوفد، اجليزة، 2013/8/30.  
81

ال�شفري، 2013/8/1.  
82

الوفد، 2013/7/31.  
83

الوفد، 2013/9/11.  
84

وكالة �سما، 2013/9/11.  
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“حركة حما�ص قامت بطباعة ثمانني مليون دوالر اأمريكي مزورة يف قطاع غزة، واأنزلتهم 
اإىل االأ�سواق امل�رشية عب االأنفاق، و�رشاء �سلع وب�سائع بها، حتى اكت�سف البنك املركزي 

حممد  ال�سحفي  الكاتب  اأما   .
م�سدرها”86 حتديد  ومّت  املزيفة،  الدوالرات  تلك  امل�رشي 

اأن هناك  اإال  من وجود حماقات من بع�ص عنا�رش حما�ص،  “رغماً  فقال  ح�سنني هيكل 

.
منهم من هو حري�ص على العالقة الطيبة مع م�رش والقوات امل�سلحة”87

اأقامت  مر�سي  الرئي�ص  حكومة  اأن  �سيناء،  قبائل  م�سايخ  �سيخ  فريج،  علي  وزعم 

�سادق حممد  اللواء  وحّذر   .
88

مب�رش الفل�سطينيني  لت�سكني  �سيناء  يف  خيمة  األف   50 

. اأما اأحمد
89

 وكيل جهاز اأمن الدولة ال�سابق من خطورة حما�ص على االأمن القومي مل�رش

اأبو الغيط، وزير اخلارجية االأ�سبق، فقال اإن حما�ص عندما تطلق �سواريخ نحو “اإ�رشائيل” 

فهي تطالب بذلك تل اأبيب بالقيام بعمل ع�سكري �سّدها كي تدفع م�رش للتدخل اإىل جانب 

. ووافقه اللواء ح�سام �سويلم، اخلبري الع�سكري، 
90

احلركة، م�سيفاً اأن هذه لعبة مفهومة

الدائر ال�رشاع  يف  م�رش  الإدخال  التوتر  ت�ستغل  اأن  تريد  حما�ص  اأن  مدعياً  ذلك   يف 

 .
91

بينهما

�سّد  حتري�ص  حمالت  امل�رشية  االإعالم  وو�سائل  ال�سحف  من  العديد  �سنت  كما 

اأخطر  تفا�سيل  على  ح�سلت  اأنها  زعمت  التي  العربي  االأهرام  جملة  ومنها  حما�ص، 

خمطط للتنظيم الدويل لالإخوان، لتهريب الرئي�ص مر�سي اإىل خارج م�رش بالتعاون مع 

. وزعمت �سحيفة اليوم ال�سابع اأن القيادي باالإخوان امل�سلمني حممود 
92

حما�ص يف غزة

. وقالت �سحيفة امل�رشي اليوم اإن احلكومة يف عهد مر�سي 
93

عزت هرب اإىل قطاع غزة

وال�سم�رشة  التوريد  باأعمال  لتقوم  العرب”  “املقاولون  �رشكة  على  �سغوطاً  مار�ست 

الوفد، 2013/9/18.  
86

وكالة �سما، 2013/6/25.   
87

الوفد، 2013/9/26.  
88

الوفد، 2013/12/2.  
89

ال�رشوق، 2014/3/13.  
90

الوطن، 2014/3/12.  
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. فيما زعم التلفزيون امل�رشي اأن حما�ص قامت بتدريب 
94

حلما�ص يف غزة بتمويل قطري

 اإ�سالميني م�رشيني على تلغيم ال�سيارات، وزودت جماعات م�رشية بنحو اأربعمئة لغم

.
95

اأر�سي

يف املقابل، دافع العديد من االأحزاب وال�سخ�سيات امل�رشية عن العالقة مع قطاع غزة 

مل اأنه  �سيناء،  �سمال  اأمن  مدير  امل�رشي  �سالح  اأكد   2013/7/20 ففي  حما�ص.   وحركة 

يثبت باملطلق تورط عنا�رش من حما�ص بتنفيذ اأعمال عنف، اأو ا�ستهداف اجلنود امل�رشيني 

ال�سلطات امل�رشية �سّد  التي تخو�سها  اأن احلرب  االأ�سعل  اهلل  . فيما راأى عبد 
96

ب�سيناء

 .
97

قطاع غزة جتري حتت يافطة �رشب حما�ص على خلفية عالقتها باالإخوان امل�سلمني

ويف رّده على املطالبات بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء بحجة اأنها توؤدي اإىل اإ�سعاف 

جابر  للكهرباء  القاب�سة  امل�رشية  ال�رشكة  رئي�ص  قال  م�رش،  داخل  الكهربائية  التغذية 

الد�سوقي: “كنا وما زلنا ن�سدر الكهرباء اإىل غزة، ولكن لي�ص بال�سورة التي يت�سّورها 

البع�ص، فكمية الطاقة امل�سّدرة اإىل غزة تكفي الإ�ساءة �سارع واحد من �سوارع القاهرة، 

حممد  ال�سيا�سي  املوؤرخ  اأما   .
اأ�سيع”98 كما  الطاقة  من  الكبرية  الكميات  بتدفق  ولي�ص 

جوادي فراأى اأن “�ساحب فكرة اتهام الرئي�ص حممد مر�سي بالتخابر مع حما�ص مدمن 

. فيما اأكد �سيف الدين عبد الفتاح، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، 
ح�سي�ص”99

بتهمة  للجنايات  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  قيادات  من  وعدد  مر�سي،  الرئي�ص  اإحالة  اأن 

.
100

التخابر مع حما�ص تثري ال�سحك وال�سخرية

 .
101

 يف مقابل ذلك نفت حركة حما�ص هروب بع�ص قيادات االإخوان امل�سلمني اإىل غزة

امل�رشية  االإعالم  و�سائل  م�سعل  خالد  حما�ص  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  واتهم 

امل�رشي اليوم، 2013/10/31.  
94

احلياة، 2013/9/13.  
95

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2013/7/20.  
96

قد�ص بر�ص، 2013/9/2.  
97

فل�سطني اأون الين، 2013/11/26.  
98

�سبكة ر�سد، 2013/12/19.  
99

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2013/12/20.  
100

فل�سطني اأون الين، 2013/7/24.  
101
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اأن احلركة ال  . واأكد القيادي يف حما�ص حممود الزهار 
102

بارتكاب جرية بحّق احلركة

�سفقة  وجود  عن  احلديث  مرزوق  اأبو  مو�سى  وو�سف   .
103

امل�رشي ال�ساأن  يف  تتدخل 

متت بني الرئي�ص مر�سي وحما�ص للتنازل لها عن جزء من �سيناء بهدف تو�سيع القطاع 

اإىل  امل�رشية  ال�سلطات  ودعا   .
104

وافرتاء كذب  باأنه  غزة  يف  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 

. اأما 
105

ت�سكيل جلنة حتقيق حيادية تنظر يف كّل التهم املوجهة لها وك�سف احلقيقة كاملة

االأ�سري ح�سن �سالمة، الذي زجت النيابة امل�رشية با�سمه بزعم تورطه يف اأعمال عنف يف 

م�رش، فقال “ال ي�سدق عقل اأن اأ�سرياً مقيداً منذ 18 عاماً لدى االحتالل، يتهم بكل هذه 

.
االتهامات غري الواقعية”106

اأما الرئي�ص الفل�سطيني حممود عبا�ص فقال يف 2013/11/10 اإن “االنطباع الذي خرج 

قال  اأنه  وذكر  �سغله”.  “�سايف  واأنه  عظيم”،  قائد  اأنه  ال�سي�سي  مع  االأول  اللقاء  من  به 

لل�سي�سي اإن “النا�ص مل تعرف خطورة حركة حما�ص اإال بعد �سقوط االإخوان يف م�رش، 

واأن اأرباح جتارة االأنفاق كانت اأكرث من خيالية، واأدت اإىل وجود 1,800 مليونري يف غزة، 

يهربون من االأنفاق كل �سيء من ال�سجائر اإىل ال�سواريخ، واحل�سي�ص، وماكينات تزوير 

.
العمالت”107

“جهة  باأنه  غزة  قطاع  القاهرة  اعتبار  قاطع  ب�سكل  فل�سطينية  ف�سائل  ورف�ست 

معادية”، وهو ما جاء يف اإطار الئحة االتهام التي وجهها الق�ساء امل�رشي ملر�سي. وعّد 

القيادي يف حركة اجلهاد االإ�سالمي اأحمد املدلل االتهام امل�رشي “جناية على املقاومة”. 

 .
وعّدت حركة االأحرار االتهام “قراراً م�سموماً وي�سب يف �سالح العدو ال�سهيوين”108

. ودعت حركة 
لكن حركة فتح قالت اإن هذا “اأمر يكن ت�سويته بني حما�ص وامل�رشيني”109

الر�سالة.نت، 2013/7/20.  
102

ال�رشوق، 2013/7/23.  
103

http://www.elshaab.org :جريدة ال�سعب اجلديد االإلكرتونية، م�رش، 2013/9/17، انظر  
104

فل�سطني اأون الين، 2014/1/19.  
105

الر�سالة.نت، 2014/1/30.  
106

ال�رشوق، 2013/11/10.  
107

فل�سطني اأون الين، 2013/7/28.  
108

فل�سطني اأون الين، 2013/7/28.  
109
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. وقال املتحدث الر�سمي 
110

فتح حركة حما�ص اإىل فّك ارتباطها بجماعة االإخوان امل�سلمني

وانحيازها  امل�رشي  ال�سعب  معاداة  على  حما�ص  اإ�رشار  اإن  ع�ساف  اأحمد  فتح  با�سم 

.
111

جلماعة االإخوان امل�سلمني تاأكيد على اخرتاقها لل�ساأن الداخلي امل�رشي

2. عملية تبادل الأ�رشى )�شفقة وفاء الأحرار(:

مل متر �سوى اأيام على عملية اأ�رش اجلندي االإ�رشائيلي جلعاد �ساليط يف 2006/6/25؛ 

و“اإ�رشائيل”  حما�ص  حركة  بني  املبا�رشة  غري  املفاو�سات  الإطالق  اجلهود  بداأت  حتى 

اأن  اإال  الطرفني،  بني  الو�سيط  دور  لعبت  التي  االأطراف  تعددت  وقد  �رشاحه،  الإطالق 

. وبعد جوالت عديدة من املفاو�سات غري 
112

الو�سيطني االأكرث تاأثرياً كانا م�رش واأملانيا

املبا�رشة بني “اإ�رشائيل” وحما�ص، عب و�سطاء من دول عربية وغربية، مع بقاء الو�سيط 

امل�رشي، الطرف الرئي�سي، مل تكلل املفاو�سات بالنجاح ب�سبب التعنت االإ�رشائيلي. ومع 

 بداية الثورة امل�رشية يف 2011/1/25 توقفت املفاو�سات توقفاً تاماً. ولكن تنحي مبارك

 ،
113

البالد �سوؤون  الإدارة  امل�سلحة”  للقوات  االأعلى  “املجل�ص  وتكليفه   ،2011/2/11 يف 

بذل  املرحلة  هذه  يف  م�رش  وحاولت  االأ�رشى،  �سفقة  مفاو�سات  م�سار  على  انعك�ص 

نائب  تاأكيد  مع  ذلك  تزامن  االأ�رشى.  ملف  يف  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأجل  من  كبري  جمهود 

رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص مو�سى اأبو مرزوق على ف�سل الو�ساطة االأملانية 

.
114

يف �سفقة التبادل

ديفيد  االإ�رشائيلي  املفاو�ص  تويل  من  اأيام  وبعد   ،2011 مايو  اأيار/  �سهر  بداية  ويف 

ميدان David Midan مهامه، بداأت القيادة امل�رشية اجلديدة باإجراء ات�ساالت لتحريك 

ملف املفاو�سات غري املبا�رشة حول االأ�رشى، مع مالحظة اأن م�رش اأخذت تتفهم موقف 

.
115

حما�ص ومطالبها حول ال�سفقة

وكالة معاً االإخبارية، 2013/12/26.  
110

القد�س العربي، 2013/9/7.  
111

احلياة، 2006/7/2.  
112

امل�رشي اليوم، 2011/2/12.  
113

احلياة، 2011/4/2.  
114

�سحيفة البيان، دبي، 2011/5/2.  
115
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وبعد جوالت عديدة من املفاو�سات غري املبا�رشة بني حما�ص و“اإ�رشائيل” ا�ستمرت 

اأكرث من خم�سة اأعوام، اأعلنت كل من حما�ص و“اإ�رشائيل” عن االتفاق بو�ساطة م�رشية 

عن  االإفراج  مقابل  الفل�سطينية  املقاومة  لدى  االأ�سري  االإ�رشائيلي  اجلندي  اإطالق  على 

م�سعل  خالد  حما�ص  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  وتوجه  فل�سطينياً؛  اأ�سرياً   1,027

بال�سكر اإىل كتائب الق�سام والف�سائل الفل�سطينية املقاومة، كما �سكر ال�سعب الفل�سطيني 

“م�رش  اأي�ساً  م�سعل  و�سكر  احل�سار”،  من  �سنوات  خم�ص  حتّمل  الذي  غزة  قطاع  “يف 
و�سخ�سيات  دول  من  ال�سفقة،  هذه  يف  �ساعد  من  وكل  العامة،  خمابراتها  وجهاز 

.
خ�سو�ساً قطر و�سورية وتركيا والو�ساطة االأملانية”116

3. امل�شاحلة الفل�شطينية: 

�سكل احلياد امل�رشي يف مرحلة ما بعد �سقوط نظام مبارك اأحد اأهم االأ�سباب الدافعة 

امل�رشية.  الورقة  للتوقيع على  الوا�سحة  الفل�سطينية والتهيئة  امل�ساحلة  الإن�ساج ملف 

اإنتاج دوره جتاه  الراعي مل�سرية امل�ساحلة ي�ستعيد مكانته، ويعيد  وبداأ الدور امل�رشي 

 .
117

الفل�سطينيني بني  امل�ساحلة  تطبيق  اأولوية  من  تفر�سه  وما  الفل�سطينية  الق�سية 

امل�ساحلة من جهاز  بتحويل ملف  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  قام   2011/3/7 ففي 

متتابعة  لقاءات  على  امل�رشيون  واأ�رشف   .
118

اخلارجية وزارة  اإىل  امل�رشية  املخابرات 

و�سوالً   ،2011 اأبريل  وني�سان/  مار�ص،  اآذار/  نهاية  وفتح  حما�ص  حركتي  بني  جادة 

اإىل حلظة االإعالن املفاجئ عن توقيع اتفاق امل�ساحلة باالأحرف االأوىل بني احلركتني يف 

القاهرة يف 2011/4/27، ثّم التوقيع الر�سمي يف 2011/5/3، اإال اأن تطبيق اتفاق امل�ساحلة 

.
119

عانى من التعرث

مر�سي  الرئي�ص  اأكد   ،2012/6/30 يف  اليمني  حلف  عقب  االأول،  الر�سمي  خطابه  ويف 

 .
الفل�سطينية”120 الوطنية  امل�ساحلة  اإمتام  “على  �ستعمل  الرئا�سة  موؤ�س�سة  اأن  على 

وعلى الرغم من تاأكيد الرئي�ص مر�سي يف كلمته، خالل افتتاحية “قمة عدم االنحياز” يف 

فل�سطني اأون الين، 2011/10/11.  
116

حم�سن حممد �سالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2011 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�سات   
117

واال�ست�سارات، 2012(، �ص 35–36.

امل�رشيون، 2011/3/8.  
118

حم�سن �سالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2011، �ص 36-35.  
119

اليوم ال�شابع، 2012/6/30.  
120
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الفل�سطيني،  ال�سف  امل�ساحلة لدعم وحدة  “يف رعاية  اأن م�رش �ست�ستمر   ،2012/8/29

واأحث االأخوة الفل�سطينيني مبختلف توجهاتهم على اأن ُيتموا امل�ساحلة، واأن ينتقلوا اإىل 

تنفيذ ما مّت التو�سل اإليه موؤخراً دون االلتفات اإىل خالفات �سيقة، حتى يكنهم الرتكيز 

، غري اأن ملف امل�ساحلة 
على ق�سيتهم االأ�سا�سية وهي مقاومة االحتالل والتحرر منه”121

الفل�سطينية مل ي�سهد تقدماً يذكر يف عهد الرئي�ص مر�سي.

امل�ساحلة  ملف  على  مر�سي  الرئي�ص  عزل  بعد  م�رش  يف  االأحداث  وانعك�ست 

الفل�سطينية، خ�سو�ساً بعد توتر العالقات بني االإدارة امل�رشية اجلديدة وحما�ص. واأكد 

الو�سع امل�رشي  اأن   2013/8/4 اأبو مرزوق يف  ال�سيا�سي حلما�ص مو�سى  املكتب  ع�سو 

اللجنة  ع�سو  عليه  اأكد  ما  وهذا   .
122ً

حاليا الفل�سطينية  امل�ساحلة  ال�ست�سافة  جاهز  غري 

“ات�سلت باالأخ  املركزية حلركة فتح وم�سوؤول ملف امل�ساحلة عزام االأحمد حيث قال: 

للجمع بني حركتي فتح  اأبلغتنا عدم جاهزيتها  باأن م�رش  واأبلغته  اأبو مرزوق،  مو�سى 

احلايل  الوقت  ي�سمح  ال  فقالوا:  امل�رشيني  االأخوة  من  وا�ستف�رشنا  القاهرة،  يف  وحما�ص 

.
بعقد اجتماعات بني الطرفني”123

اأن تكون م�رش قد ان�سحبت  ويف املقابل نفى نبيل فهمي، وزير اخلارجية امل�رشي، 

من امل�ساحلة بني حما�ص وفتح، م�سدداً على اأن م�رش عازمة على اإجناز امل�ساحلة بني 

الف�سيلني الفل�سطينيني، ولكنه ال يوجد طرف اآخر غري م�رش يدفع اجلانبني للم�ساحلة، 

حما�ص  اأن�سطة  م�رشية  حمكمة  حظر  قرار  على  وتعليقاً   .
124

االأمر من  ي�سّعب  ما  وهو 

امل�ساحلة  لتحقيق  جهودها  �ستوا�سل  “م�رش  اأن  فهمي  اأكد  مكاتبها،  وغلق  م�رش  يف 

ا�ستعداد  عدم  ب�سبب  واإمنا  ال�سادر،  احلكم  ب�سبب  يكون  لن  وتوقفها  الفل�سطينية، 

.
الطرفني”125

 ،
وخالل توقيع اتفاق امل�ساحلة بني فتح وحما�ص يف خميم ال�ساطئ يف 1262014/4/23

والذي نتج عنه ت�سكيل حكومة وفاق وطني برئا�سة رامي احلمد اهلل يف 2014/6/2، �سكر 

وكالة �سفا، 2012/8/30.  
121

القد�س العربي، 2013/8/5.  
122

�سحيفة احلياة اجلديدة، رام اهلل، 2013/8/6.  
123

وكالة �سما، 2014/2/16.  
124

قد�ص بر�ص، 2014/3/4.  
125

وكالة الراأي، 2014/4/23.  
126
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رحبت  كما   .
127

امل�ساحلة رعاية  يف  م�رش  دور  هنية  اإ�سماعيل  غزة  يف  احلكومة  رئي�ص 

م�رش بت�سكيل حكومة الوفاق، واأكد املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية امل�رشية 

ال�سفري بدر عبد العاطي دعم م�رش امل�ستمر للقيادة الفل�سطينية برئا�سة حممود عبا�ص 

 2014/9/24 القاهرة يف  . وا�ستقبلت 
1282011 ل�سنة  القاهرة  اتفاق  اإطار متابعة تنفيذ  يف 

؛ نتج 
129

جل�سة حوار بني فتح وحما�ص، ب�سبب تعرث تطبيق بع�ص بنود اتفاق امل�ساحلة

الوزير  امل�رشية  املخابرات  جهاز  رئي�ص  برعاية   ،2014/9/25 يف  احلركتني  توقيع  عنه 

.
130

حممد فريد التهامي، على ورقة تفاهمات لتنفيذ ما تعرث من بنود اتفاق امل�ساحلة

4. موقف م�رش من احل�شار على غزة:

اأ. معرب رفح:

25 يناير على عملية فتح معب رفح، حيث كان يفتح ب�سكل  اأحداث ثورة  انعك�ست 

جزئي ولي�ص ب�سكل كامل. اإال اأنه يف 2011/5/25، قررت م�رش فتح معب رفح ابتداًء من 

اأيام اجلمعة والعطالت الر�سمية للدولة امل�رشية، وذلك  2011/5/28 ب�سكل دائم ما عدا 

اإطار االإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات  من التا�سعة �سباحاً وحتى اخلام�سة م�ساًء، يف 

االآلية  وفق  امل�رشية،  املنافذ  من  الفل�سطينيني  املواطنني  مرور  حركة  لت�سهيل  امل�رشية 

.
التي كان معموالً بها قبل �سنة 1312007

اأن رئي�ص احلكومة يف غزة  اإال  الرغم من قرار ت�سغيل معب رفح ب�سكل كامل،  على 

“الو�سع يف معب رفح غري طبيعي الأن اجلانب  اأن   ،2011/6/28 اأكد، يف  اإ�سماعيل هنية 

الفل�سطيني مل ي�سعر باأي حت�سينات على املعب حتى االآن بعد اإعالن ال�سلطات امل�رشية 

. كما اأكد هنية على اأن ال�سعب الفل�سطيني يتطلع اإىل اأن تتحول االإرادة امل�رشية 
عنها”132

االأزمة  “عنوان  كونه  رفح  معب  وفتح  احل�سار  باإنهاء  يق�سي  �سيا�سي”  “قرار  اإىل 

.
الوحيد”133

وكالة وفا، 2014/6/2.  
127

وكالة وفا، 2014/6/2.  
128

ال�رشق الأو�شط، 2014/9/25.  
129

ال�رشق الأو�شط، 2014/9/26.  
130

اجلزيرة.نت، 2011/5/25.  
131

فل�سطني اأون الين، 2011/6/29.  
132

فل�سطني اأون الين، 2011/7/7.  
133
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اأما على �سعيد مرور القوافل االإن�سانية والت�سامنية، ا�ستمرت ال�سلطات امل�رشية يف 

عهد املجل�ص الع�سكري بال�سماح بدخول بع�سها اإىل قطاع غزة عب معب رفح، كما كانت 

يف عهد مبارك، فقد منعت يف 2012/4/28، “قافلة اإعمار غزة امل�رشية” التي اأر�سلتها نقابة 

، ومنعت يف 2012/5/6 وفداً عربياً من دخول غزة، 
134

املهند�سني امل�رشين من دخول غزة

 .
135

يتكون من رجال اأعمال وبرملانيني ينتمون لـ 14 دولة عربية

فوزه  بعد  غزة،  قطاع  على  احل�سار  �سّد  وا�سحاً  موقفاً  مر�سي  الرئي�ص  واتخذ 

، وقال، يف كلمة له اأمام املوؤمتر الرابع حلزب العدالة والتنمية الرتكي يف 
136

برئا�سة م�رش

اأنقرة يف 2012/9/30: “ال يكن اأن يقف امل�رشيون عاجزين اأمام ح�سار غزة، اإن املعابر 

بيننا وبني غزة مفتوحة لتقدمي ما يحتاجه اأهل غزة من غذاء ودواء وتعليم وتوا�سل بني 

 .
العائالت، فاحلدود واملعابر مفتوحة لنقوم بدورنا وبواجبنا جتاه اأ�سقائنا يف غزة”137

كما قال، اأمام الدورة الـ 24 للقمة العربية يف الدوحة يف 2013/3/26، “ال يجب اأن نقبل، 

.
وال اأن يقبل ال�سمري الب�رشي با�ستمرار هذا احل�سار اجلائر”138

وبعد اأيام قليلة من عزل الرئي�ص مر�سي يف 2013/7/3، بداأ التغيري يف �سيا�سة ال�سلطة 

اجلديدة يف م�رش جتاه قطاع غزة يظهر ب�سكل ملحوظ؛ وذلك من خالل ازدياد وترية 

هدم االأنفاق بني القطاع و�سيناء من جهة، وقرار �سلطات م�رش باإغالق معب رفح، بعد 

قرب  امل�رشي  املركزي  االأمن  لقوات  مع�سكر  �سّد   2013/7/5 يف  م�سلح  هجوم  وقوع 

. وعاد النظام اجلديد اإىل 
139

مطار العري�ص، اأدى اإىل مقتل جندي م�رشي واإ�سابة اآخرين

�سيا�سة الغلق والفتح غري املنتظمة ملعب رفح، والتي كان نظام مبارك ينتهجها. وتعددت 

القاهرة الإغالق املعب، كاالأ�سباب االأمنية املرتبطة مبحاربة  االأ�سباب التي تذرعت فيها 

اأو  غزة،  يف  احلكومة  مع  التن�سيق  ك�سعف  واإدارية،  تنظيمية  اأو  �سيناء،  يف  “االإرهاب” 
حتت ذريعة االإغالق ب�سبب اأيام العطل الر�سمية يف م�رش. 

قد�ص بر�ص ، 2012/4/29.  
134

قد�ص بر�ص، 2012/5/6.  
135

الر�سالة.نت، 2012/6/28.   
136

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2012/9/30.  
137

�سحيفة الراية، الدوحة، 2013/3/27.  
138

احلياة، 2013/7/6.   
139
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الأنها  القطاع  ل�سكان  االأ�سا�سية  املواد  بتوفري  “اإ�رشائيل”  القاهرة  طالبت  وفيما 

القاهرة ال  اإن  نبيل فهمي  امل�رشي  قال وزير اخلارجية   ،
140

تقع على عاتقها م�سوؤولية 

توؤمن بح�سار غزة، واأنها تبحث عن كيفية تقدمي ال�سلع واخلدمات لغزة بطريقة مقبولة 

ال�سلطة  ال�سفري امل�رشي لدى  اأما   .
141

جلميع االأطراف املعنية، ولي�ص من خالل االأنفاق

الفل�سطينية يا�رش عثمان فاأكد اأن بع�ص االإجراءات امل�رشية اال�ستثنائية على احلدود مع 

غزة لي�ست موجهة اإىل ال�سعب الفل�سطيني، بل هي فقط حلماية االأمن القومي امل�رشي يف 

. ويف موازاة ذلك مل ت�سمح ال�سلطات امل�رشية جلميع القوافل والوفود 
142

ظرف ا�ستثنائي

بدخول قطاع غزة عب معب رفح.

راأت  غزة،  وقطاع  رفح  معب  جتاه  م�رش  اتخذتها  التي  اجلديدة  االإجراءات  نتيجة 

حما�ص اأن “النظام امل�رشي احلايل باإغالقه معب رفح واإطالق العنان حلمالت الت�سويه 

جتاه  حموري  دور  اأّي  عن  تخليها  باجتاه  م�رش  ياأخذ  الفل�سطينيني...  على  والت�سييق 

. كما اتهمت حما�ص يف 
الق�سايا العربية بوجه عام والق�سية الفل�سطينية ب�سكل خا�ص”143

2014/3/18 ال�سلطات امل�رشية بارتكاب “جرية �سّد االإن�سانية” باإغالقها معب رفح، 

بعد  ذلك  وجاء   ،2014/3/4 يف  اأموالها  وم�سادرة  حما�ص  ن�ساط  حظر  م�رش  قرار  بعد 

.
“اإغالق معب رفح لليوم 39 على التوايل”144

و�سفها  التي  االإجراءات،  اأن  اإىل  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�ص  اأ�سار  كما 

بـ“االأمنية”، التي اتخذها على احلدود مع قطاع غزة، ال تهدف اإىل االإ�رشار بالفل�سطينيني. 

اأجل تاأمني حدودها ال�رشقية تتم بتن�سيق  “االإجراءات التي تتخذها م�رش من  اإن  وقال 

بالفل�سطينيني  االإ�رشار  اإىل  اأن تهدف  الفل�سطينية، وال يكن  الوطنية  ال�سلطة  كامل مع 

يف قطاع غزة”. واأكد اأن هذه االإجراءات “تهدف اإىل حماية احلدود امل�رشية، وامل�ساهمة 

يف احلفاظ على االأمن القومي امل�رشي والفل�سطيني”. واأ�سار ال�سي�سي اإىل “اأهمية عودة 

.
ال�سلطة الفل�سطينية للقطاع، واأن تتوىل االإ�رشاف على املعابر”145

وكالة �سما، 2013/9/25.  
140

وكالة رويرتز لالأنباء، 2013/11/3.  
141

اخلليج، 2013/7/24.  
142

الد�شتور، 2014/3/6.  
143

القد�س العربي، 2014/3/19.  
144

http://bit.ly/1FAGrGk :موقع عربي 21، 2015/9/27، انظر  
145
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من  طلبت  م�رش  اأن   2016/1/7 يف  االإ�رشائيلية   Haaretz هاآرت�ص  �سحيفة  وذكرت 

التو�سل  بهدف  تركيا،  مع  جتريها  التي  املباحثات  �سري  ب�ساأن  تو�سيحات  “اإ�رشائيل” 
ت عن  اإىل اتفاق م�ساحلة بينهما. وقال م�سوؤولون اإ�رشائيليون اإنَّ احلكومة امل�رشية عبَّ

حتفظها على منح تركيا دوراً يف قطاع غزة، وطلبت معرفة ما اإذا كانت “اإ�رشائيل” تعهدت 

اإن  قوله  اإ�رشائيلي  م�سوؤول  عن  ال�سحيفة  ونقلت  غزة.  عن  احل�سار  بتخفيف  لالأتراك 

للم�ساحلة بني  اتفاق نهائي  اإىل  التو�سل  التي تعرقل  العوامل  اأحد  معار�سة م�رش تعد 

تنازل  اأّي  تقدمي  من  يخ�سى  نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�ص  واإن  و“اإ�رشائيل”،  تركيا 

لالأتراك ب�ساأن غزة حتى ال ي�رش ذلك بالعالقات اال�سرتاتيجية مع م�رش. وقال املتحدث 

با�سم اخلارجية االإ�رشائيلية عمانوئيل نحا�سون Emmanuel Nahshon اإن “املو�سوع 

.
الرتكي ياأخذ حيزاً يف احلوار القائم مع م�رش”146

غزة،  يف  الداخلية  وزارة  بح�سب  رفح  ملعب  كامل  �سبه  اإغالقاً   2015 �سنة  و�سهدت 

للحاالت  متفرقة،  فرتات  على  فقط،  يوماً   21 فتحته  امل�رشية  ال�سلطات  اإن  قالت  التي 

.
147

االإن�سانية

ت�شغيل معرب رفح خالل ال�شنوات 2013–1482015

201320142015ال�شنة

263اأيام الفتح
قبل 2013/6/30: 175

بعد 2013/6/30: 88

12321

101اأيام الإغالق
قبل 2013/6/30: 5

بعد 2013/6/30: 96

241343

ب. الأنفاق:

البحث  عملية  يف  مل�رش  الع�سكري  املجل�ص  حكم  فرتة  خالل  امل�رشي  اجلي�ص  ا�ستمر 

عن االأنفاق وتدمريها على طول احلدود مع قطاع غزة، واأعلن حر�ص احلدود امل�رشية يف 

Haaretz newspaper, 7/1/2016, http://www.haaretz.com/israel-news/1.696080  
146

موقع وزارة الداخلية الفل�سطينية، 2014/2/18، انظر: http://www.moi.gov.ps/news/48650/K؛ وموقع   
147

وزارة الداخلية الفل�سطينية، 2015/11/29، انظر:

http://www.moi.gov.ps/Download/file_store/87a91f9b-f6a5-48fc-acdd-df4c1a351f68.pdf

http://bit.ly/1p6s313 :وانظر اأي�ساً: اجلزيرة.نت، 2016/1/10، يف

املراجع نف�سها.  
148
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. وعلى الرغم من عمليات 
149

2011/10/17 اأنه متكن من تدمري 196 نفقاً بني غزة ورفح

تدمري االأنفاق يف هذه املرحلة اإال اأن حجم التدمري مل يكن ذا تاأثري كبري على عمليات تهريب 

الب�سائع اإىل غزة من خالل االأنفاق. وبعد حادثة رفح، التي وقعت يف اآب/ اأغ�سط�ص 2012، 

�سنت  م�رشياً،  وجندياً  �سابطاً   15 �سحيتها  وراح  للرئا�سة،  مر�سي  ا�ستالم  بعد  اأي 

القوات امل�رشية حملة اأمنية يف �سيناء، ا�ستهدفت تدمري االأنفاق مع قطاع غزة، حيث اأكد 

العقيد اأركان حرب اأحمد علي، املتحدث الر�سمي با�سم القوات امل�سلحة، يف 2012/10/2، 

اأنه مّت تدمري 104 اأنفاق. وعن مطالبة حما�ص مل�رش بوقف تدمري االأنفاق، قال علي: “اإن 

وعازمون  م�رشون  فنحن  االأنفاق  تدمري  اأما  للدولة،  ال�سيا�سية  القيادة  يخ�ص  اأمر  هذا 

يف اأ�سقائنا  دعم  عن  نتوانى  ال  ونحن  الوطن،  توؤمن  التي  التدابري  جميع  اتخاذ   على 

.
فل�سطني”150

بحملة   2014/7/3 يف  مر�سي  الرئي�ص  على  االنقالب  بعد  امل�رشي  اجلي�ص  با�رش  كما 

اجلي�ص  دفع  وقد   ،
151

و�سيناء غزة  قطاع  بني  االأنفاق  معظم  اأ�سابت  وا�سعة  تدمري 

امل�رشي مبزيد من التعزيزات الع�سكرية على طول احلدود الفا�سلة مع القطاع، وزعم 

قائد اجلي�ص الثاين امليداين امل�رشي اللواء اأركان حرب اأحمد و�سفي اأن هناك 100 مليون 

. وك�سف تقرير ن�رشه موقع انتليجن�ص 
152

مليونري �سنوياً يف غزة ب�سبب جتارة االأنفاق

اأونالين Intelligence Online اال�ستخباري عن �رشاكة م�رشية اأمريكية لهدم االأنفاق 

عقداً  منح  االأمريكي  اجلي�ص  مهند�سي  فيلق  اإن  التقرير  وقال  غزة.  وقطاع  م�رش  بني 

 Raytheon Technologies بقرابة ع�رشة ماليني دوالر ل�رشكة رايثيون للتكنولوجيات

يف 2013/8/28 مل�ساعدتها يف الك�سف عن اأنفاق حتت االأر�ص بني �سيناء وقطاع غزة التي 

.
“ت�ستخدمها حما�ص ال�سترياد الب�سائع واالأ�سلحة”153

فاقمت حملة تدمري االأنفاق معاناة اأهايل قطاع غزة اقت�سادياً ومعي�سياً، وبات القطاع 

عن  امل�رشيني  حديث  حما�ص  وعّدت  حياة.  �رشيان  بدون  احل�سار  تبعات  يعاين  الذي 

اأن م�ساألة اإنهاء االأنفاق على احلدود مع غزة ُتعّد م�ساألة اأمن قومي “مبر غري مقنع”، 

وكالة وفا، 2011/10/18.  
149

الأهرام، 2012/10/3.  
150

وكالة �سما، 2013/7/5.  
151

http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/34616.aspx :الأهرام العربي، 2013/10/10، انظر  
152

ال�شبيل، 2013/9/16.  
153
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رفح  معب  وفتح  البديل،  توفري  مّت  اإذا  اخلطوة  هذه  “لتفهم  م�ستعدة  احلركة  اإن  وقالت 

حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  اأما   .
الب�رش”154 وتنقل  التجارة  اأمام  كامل  ب�سكل 

عبا�ص فاأكد، يف 2013/7/29، على “اأهمية اإيجاد حّل لهذه امل�ساألة قانونياً مع اال�ستمرار يف 

اإدخال الب�سائع من خالل املعابر ال�رشعية، مع تاأكيدنا على اأن االأنفاق غري مقبولة وهذا 

قلناه منذ �سبعة اأعوام وطالبنا دائماً باإغالقها، �رشيطة اأال يتاأثر اإمداد اإخواننا يف القطاع 

اإىل  نرجع  اأن  م�ستعدون  “نحن  واأ�ساف  ال�رشورية”.  واالحتياجات  االأ�سا�سية  باملواد 

.
اتفاق 2005 لنطبقه”155

ال�رشيط  اأمنية” على  “منطقة  “منطقة عازلة” �سّماها  باإقامة  با�رش اجلي�ص امل�رشي 

احلدودي مع قطاع غزة، على عمق 1 كم داخل احلدود امل�رشية، وعلى طول 12 كم على 

. كما قامت مدرعتان تابعتان للجي�ص امل�رشي بالدخول 
156

خّط املواجهة مع قطاع غزة

تدخل  مرة  اأول  وهي  امل�رشية،  واالأرا�سي  غزة  قطاع  بني  املال�سق  االأول  اخلط  على 

اتفاقية كامب ديفيد �سنة  اإىل هذه املنطقة منذ توقيع  اآليات ع�سكرية م�رشية ثقيلة  فيها 

املجال  خاللها  انتهكت  طلعات  بعدة  امل�رشية  احلربية  الطائرات  قامت  كما   .
1571978

اجلوي لقطاع غزة.

حياة  مت�ص  “لن  اإجراءات  اأّي  اأن  فهمي  نبيل  م�رش  خارجية  وزير  اأو�سح  املقابل  يف 

يفهم  ال  فهو  وال�سيادة  احلدود  اأمر  يف  نت�ساهل  اأننا  يت�سور  من  ولكن  غزة  يف  ال�سكان 

وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  العاطي،  عبد  بدر  واأكد   .
امل�رشية”158 ال�سخ�سية 

باالأمن  م�سا�ص  “اأّي  اإن  قائالً  �سيناء،  يف  القومي  اأمنها  بحماية  م�رش  مت�سك  اخلارجية، 

القومي �سيكون الرد عليه قا�سياً، وهذه ر�سالة موجهة للجميع ولي�ست حلركة حما�ص 

العربية على ل�سان نبيل فهمي  اإحدى ال�سحف  العاطي، ما ذكرته  وحدها”. ونفى عبد 

مل  “الوزير  اإن  قائالً  حما�ص”،  حركة  مع  الع�سكري  اخليار  ا�ستخدام  الوارد  “من  باأنه 

ت�سمح  لن  م�رش  اأن  عن  حتدث  واإمنا  حما�ص،  حركة  جتاه  ع�سكري  عمل  عن  يتحدث 

قد�ص بر�ص، 2013/9/4.  
154

وكالة وفا، 2013/7/30.  
155

احلياة، 2013/9/5.  
156

ال�شبيل، 2013/9/13.  
157

وكالة معاً، 2013/9/26.  
158
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حلركة حما�ص بامل�سا�ص باأمنها القومي، ويف الوقت نف�سه ترف�ص جتويع �سكان القطاع، 

.
ولكن لن ت�سمح باأعمال التهريب”159

وخالل اآب/ اأغ�سط�ص 2015 اأعلن اجلي�ص الثاين امل�رشي عن انتهائه من تركيب اأنبوب 

مائي عمالق قطره ع�رشون بو�سة، على طول احلدود مع قطاع غزة، لغمر الرتبة مبياه 

2015 بداأت قوات اجلي�ص امل�رشي  اأيلول/ �سبتمب  . ويف 
160

البحر بهدف تدمري االأنفاق

. وجاء حفر القناة ليزيد عدد االأنفاق التي دمرها اجلي�ص امل�رشي خالل 
161

يف �سّخ املياه

الفرتة املمتدة ما بني متوز/ يوليو 2013 واآذار/ مار�ص 2016 عن اأكرث من ثالثة اآالف نفق، 

�سواء بالتفجري اأم باالإغراق مبياه املجاري، وكذلك تدمري مدينة رفح امل�رشية بالكامل، 

بدعوى وقف ت�سلل امل�سلحني من غزة اإىل �سيناء، وباتت خطة ال�سي�سي، املتمثلة يف ف�سل 

.
162

قطاع غزة عن اجلزء ال�سمايل من �سيناء، هدفاً ا�سرتاتيجياً له

من  الآالف  الق�رشي  التهجري  عمليات  اأكب  من  بواحدة  امل�رشي  اجلي�ص  قام  فقد 

عائالت مدينة رفح امل�رشية، يف �سمال �سيناء، واملتاخمة للحدود امل�رشية الفل�سطينية، 

بهدف اإن�ساء منطقة عازلة على احلدود �سمن خطة مل تكن وليدة اللحظة، واإمنا هي من 

عهد الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، كان يراد لها التنفيذ ب�سغط اأمريكي اإ�رشائيلي منذ 

اجلي�ص  وقام  ال�سي�سي.  بقيادة  امل�رشي  النظام  بف�سل  حقيقة  اأ�سبحت  حتى  �سنوات 

امل�رشي بعملية نوعية للتمهيد الإقامة منطقة عازلة بالتدريج بدعوى هدم االأنفاق، التي 

تكمن حتت منازل اأهايل رفح امل�رشية، وهي الدعاوي التي نفاها اأهايل املدينة، ومل يثبتها 

اجلي�ص، واإمنا ا�ستمر بالقوة اجلبية يف هدم املنازل، وتهجري ال�سكان امل�رشيني. وقال 

ال�سيخ اإبراهيم املنيعي، رئي�ص احتاد قبائل �سيناء، اإنها عملية يف غاية اخلطورة والهمجية، 

واأن اجلي�ص يفجر املنازل بال فرتة حتذير كافية، وين�سفها فوق ممتلكات ومتاع االأهايل 

بال تعوي�سهم باأي �سيء. ففي الفرتة املمتدة ما بني متوز/ يوليو 2013 واآب/ اأغ�سط�ص 

2015 هدمت القوات امل�سلحة امل�رشية 3,255 مبنًى على االأقل، تنوعت بني مبان �سكنية 

وجتارية واإدارية وجمتمعية، وطردت بالقوة عدة اآالف من امل�رشيني القاطنني يف رفح 

امل�رشي اليوم، 2013/9/25.  
159

وكالة معاً، 2015/8/16.  
160

�سحيفة العربي اجلديد، لندن، 2015/9/18.  
161

�سحيفة ال�رشق، القاهرة، 2014/11/7؛ وقد�ص بر�ص، 2015/6/14؛ واجلزيرة.نت، 2016/3/23، انظر:  
162

http://bit.ly/23dhOqK
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من   )
2
كم  6.85( هكتاراً   685 تدمري  فيها  ومّت  مراحل،  ثالث  على  متت  عملية  امل�رشية، 

.
163

االأرا�سي الزراعية اخل�سبة

يكن ف�سل ما حدث يف �سمال �سيناء، ورفح امل�رشية باالأخ�ص، اإىل فرتتني زمنيتني، 

ما قبل عملية تنظيم اأن�سار بيت املقد�ص �سّد اجلي�ص امل�رشي يف 2014/10/24 وما بعدها، 

31 جندياً، بعد العملية اأ�سدر  ففي ذلك التاريخ قام التنظيم بتنفيذ هجومني ُقتل فيهما 

تقدر طولية  م�ساحة  واإخالء  بعزل  مر�سوماً  حملب  اإبراهيم  امل�رشي  الوزراء   رئي�ص 

 على احلدود مع عمق بني 5–7 كم داخل �سيناء، منطقة ي�سكنها نحو 78 األف 
2
بـ 79 كم

م�رشي هم اأهايل رفح امل�رشية، وبعد هذا املر�سوم �رشح اللواء اأركان حرب عبد الفتاح 

رقم  وهو  فقط،  منزالً   122 هدمت  امل�سلحة  القوات  اأن  �سيناء،  �سمال  حمافظ  حرحور، 

نفته هيومن رايت�ص ووت�ص Human Rights Watch بتحليلها ل�سور االأقمار ال�سناعية 

يف الفرتة الزمنية املحددة لتجد اأن اجلي�ص ن�سف 540 منزالً يف الفرتة ما بني عزل الرئي�ص 

مر�سي وبني اإ�سدار املر�سوم، وهو ما يثل اأربعة اأ�سعاف الرقم الر�سمي امل�رشي بال 

.
164ً

اأّي داٍع، اأما ما بعد العملية فقد ن�سف اجلي�ص امل�رشي 2,715 منزال

كما ك�سفت القوات امل�رشية يف حزيران/ يونيو 2015 عن حفرها خندقاً مائياً بعمق 

20 مرتاً وعر�ص 10 اأمتار، ويتد على م�سافة 2 كم من احلدود مع غزة، لوقف “عميات 

اإن قوات حر�ص احلدود و�سالح املهند�سني باجلي�ص  الت�سلل”، بح�سب تعبريها. وقالت 

الثاين امليداين متكنوا من حفر اخلندق. كما ذكرت اأن هدفها اال�ستمرار يف حفر اخلندق 

بطول  مراقبة  اأبراج  ببناء  �سيقوم  امل�رشي  اجلي�ص  واأن  مرتاً،   30 لعمق  ي�سل  حتى 

2015/9/18 بداأ اجلي�ص امل�رشي ب�سخ كميات كبرية من مياه البحر يف  . ويف 
165

اخلندق

اأنابيب عمالقة ت�سم مئات الثقوب، مددها يف وقت �سابق على طول احلدود بني قطاع غزة 

. واأ�سار وزير 
166

وم�رش، يف حماولة لتدمري اأنفاق التهريب اأ�سفل احلدود، عب اإغراقها

ال�سي�سي  اأن  اإىل   Yuval Steinitz �ستاينت�ص  يوفال  االإ�رشائيلي  والطاقة  التحتية  البنى 

.
“غمر االأنفاق على حدود بالده مع قطاع غزة باملياه، بناًء على طلب من اإ�رشائيل”167

الق�رشية يف رفح امل�رشية،” موقع منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص،  االإخالء  اآخر: عمليات  “ابحثوا عن وطن   
163

https://www.hrw.org/ar/report/2015/09/22/281494 :2015/9/22، انظر

املرجع نف�سه.  
164

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=783539 :وكالة معاً، 2015/6/22، انظر  
165

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=799308 :وكالة معاً، 2015/9/18، انظر  
166

http://bit.ly/1rrv50V :وكالة االأنا�سول لالأنباء، 2016/2/6، انظر  
167
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�سل�سلة  اإن  نقرية  اأبو  اأ�سامة  الفل�سطينية  رفح  بلدية  يف  الطوارئ  جلنة  رئي�ص  وقال 

من االنهيارات واالنزالقات يف الرتبة وقعت يف مناطق قريبة من منازل املواطنني؛ بفعل 

ا�ستمرار �سّخ املياه يف اخلندق املائي امل�رشي على ال�رشيط احلدودي مع م�رش. وذكر 

وامتدادها  حجمها  واأن  املناطق،  تلك  يف  وا�سعة  منطقة  دمرت  االنهيارات  اأن  نقرية  اأبو 

خلارج ال�رشيط احلدودي موؤ�رش قوي على خطورة ما و�سلت اإليه نتائج �سّخ احلكومة 

يفاقم �سعوبة معاجلة  ما  امل�رشية، وهو  الفل�سطينية  البحر على احلدود  ملياه  امل�رشية 

.
168

االآثار املرتتبة على عملية ال�سخ

5. املوقف امل�رشي خالل العدوان على غزة:

اأ. العدوان على قطاع غزة 2012:

بداأ الكيان االإ�رشائيلي عدوانه على قطاع غزة باغتيال القيادي يف كتائب الق�سام اأحمد 

2012/11/14 على الرغم من التو�سل اإىل م�سودة اتفاق تهدئة مع املقاومة  اجلعبي يف 

بو�ساطة م�رشية. ا�ستنفرت موؤ�س�سة الرئا�سة وقيادة القوات امل�سلحة يف م�رش من اأجل 

قنديل،  ه�سام  وزرائه  رئي�ص  مع  مر�سي  الرئي�ص  واجتمع  االإ�رشائيلي.  العدوان  وقف 

دان  الر�سمي  التلفزيون  اأذاعها  بكلمة  االجتماع  مر�سي  وا�ستهل  وم�ساعديه،  ووزرائه 

العدوان  ملنع  اإمكاناتها  بكل  تقف  واحلكومة  والقيادة  ال�سعب  اإن  وقال  العدوان،  فيها 

يوؤثر  الذي  العدوان  نقبل  ال  اأننا  يدركوا  اأن  االإ�رشائيليني  “على  م�سيفاً:  الدماء،  واإراقة 

على  العدوان  وقف  ب�رشورة  مر�سي  وطالب  املنطقة”.  يف  واال�ستقرار  االأمن  يف  �سلباً 

“العدوان تكرر يف �سكل غري مقبول... ونتوا�سل مع  قطاع غزة يف �سكل عاجل، وقال: 

قطاع غزة باأكمله ومع الفل�سطينيني، ونقف معهم حتى مننع هذا العدوان، فنحن ال نقبل 

واأو�سح  غزة”.  لقطاع  امل�ستمر  والتهديد  العدوان  هذا  ا�ستمرار  االأحوال  من  حال  باأّي 

اأنه ات�سل باالأمني العام للجامعة العربية وطلب منه عقد اجتماع وزاري طارئ يف اأقرب 

وقت لبحث �سبل منع العدوان على غزة، كما ات�سل باالأمني العام لالأمم املتحدة بان كي 

هذا  منع  جتاه  امل�سوؤولية  الدولية  املنظمة  تتحمل  اأن  منه  وطلب   Ban Ki-moon مون 

العدوان و�سمان عدم تكراره، م�سرياً اإىل اأن بان تفهم املوقف واأكد نقل هذه الر�سالة اإىل 

 اجلانب االإ�رشائيلي. واأ�سار مر�سي اإىل اأنه ات�سل اأي�ساً بالرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما

ال�سالم  و�سمان  تكراره  وعدم  العدوان  هذا  وقف  ب�رشورة  واأبلغه   Barack Obama

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=829312 :وكالة معاً، 2015/2/18، انظر  
168
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م�ساكل  دون  “من  وال�سالم  التهدئة  حتقيق  �سبل  يف  معه  بحث  كما  املنطقة،  يف  واالأمن 

“حر�ص م�رش على العالقات مع الواليات املتحدة والعامل ورف�سها  م�ستقبلية”، موؤكداً 

م�رش  تتوا�سل  اأن  على  “اتفقنا  واأ�ساف:  الفل�سطينيني”.  وح�سار  للعدوان  التام 

.
والواليات املتحدة ملنع الت�سعيد اأو ا�ستمرار العدوان يف هذا ال�سكل”169

يف  مر�سي  اأ�سدر  والكيان،  م�رش  بني  العالقات  م�ستوى  على  الفت  تطور  ويف 

2012/11/14 قراراً ب�سحب ال�سفري امل�رشي لدى “اإ�رشائيل”، على خلفية العدوان على 

. وو�سف مر�سي  ما يحدث يف غزة باأنه “اأمر خطري وعدوان �سافر”، حمذراً من 
170

غزة 

اليوم خمتلفة  “م�رش لن ترتك غزة وحدها، فاإن م�رش  اإن  العدوان، وقال  تداعيات هذا 

االأم�ص متاماً”، و�سدد على  اليوم خمتلفون عن عرب  االأم�ص متاماً، والعرب  عن م�رش 

 .
وحدها”171 لي�ست  غزة  اإن  تقول  ال�سخمة  واإمكاناتها  القوية  باإرادتها  “م�رش  اأن 

اأن  “لن يكون لكم علينا �سلطان وال على غزة”، م�سدداً على  “اإ�رشائيل”:  وقال خماطباً 

طرف  من  �سالم  دعاة  ل�سنا  ولكننا  حرب،  دعاة  ول�سنا  اأحد،  مع  حرباً  تريد  ال  “م�رش 
على  العدوان  لوقف  ت�سعي  زالت  ما  “م�رش  اإن  وقال  مرفو�ص”،  يحدث  وما  واحد، 

غزة  قطاع  اإىل  ذهب  امل�رشي  الوزراء  رئي�ص  اأن  مر�سي  وذكر   .
الدماء”172 وحقن  غزة 

ليوؤكد “اأننا مت�سامنون مع اأهل غزة ومعهم يف خندق واحد، واأن ما ي�سيبهم ي�سيبنا”. 

ا�ستمر اإذا  النتائج  يتحمل  اأن  وعليه  لعدوانه  باهظ  الثمن  اإن  للمعتدي:  “اأقول   وتابع 

.
العدوان”173

وكان رئي�ص الوزراء امل�رشي ه�سام قنديل قد و�سل اإىل قطاع غزة يف اأثناء العدوان 

ا�ستغرقت  زيارة  يف  اأمنية  وقيادات  وزراء  ي�سم  كبري  وفد  راأ�ص  على   ،2012/11/16 يف 

الفل�سطيني، وتوجه قنديل فور  ال�سعب  اأعلن خاللها ت�سامن بالده مع  ثالث �ساعات، 

و�سوله اإىل مقر احلكومة بغزة حيث التقى هناك رئي�سها اإ�سماعيل هنية وعدداً اآخر من 

.
174

م�سوؤوليها

احلياة، 2012/11/16.  
169

الأهرام، 2012/11/15.  
170

الأهرام، 2012/11/17.  
171

املرجع نف�شه.  
172

املرجع نف�شه.  
173

اجلزيرة. نت، 2012/11/16.  
174
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بعد لقاءات رئي�ص اال�ستخبارات امل�رشية عقدها اللواء راأفت �سحاتة مع رئي�ص املكتب 

ال�سيا�سي حلركة حما�ص خالد م�سعل واالأمني العام حلركة اجلهاد االإ�سالمي رم�سان 

املقاومة  ف�سائل  �رشوط  االإ�رشائيلي  اجلانب   2012/11/18 يف  �سحاتة  �سلّم  اهلل،  عبد 

امل�رشي  اخلارجية  وزير  اأعلن   2012/11/21 ويف   .
175

تهدئة اتفاق  الإبرام  الفل�سطينية 

االأمريكية هيالري كلينتون  حممد كامل عمرو، يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع نظريته 

Hillary Clinton تو�سل الف�سائل الفل�سطينية و“اإ�رشائيل”، برعاية م�رشية، اإىل اتفاق 

.
176

للتهدئة

غزة،  قطاع  مع  تت�سامن  م�رشية،  �سيا�سية  وقوى  الأحزاب  مهمة  مواقف  برزت 

حدث  ما  اإن  م�رش  يف  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  وقالت  القطاع،  على  العدوان  وتدين 

ويحدث يف غزة من تَعٍد �سارخ على االأرواح واملمتلكات وانتهاك للقانون الدويل ُيعّب عن 

. ودان حزب احلرية والعدالة عملية اغتيال اأحمد 
177

اأكذوبة ال�سالم ال�سهيوين املزعوم

. ودعت جماعة االإخوان وذراعها ال�سيا�سية حزب احلرية والعدالة اإىل قطع 
178

اجلعبي

 .
العالقات مع “اإ�رشائيل”179

�سباحي،  حمدين  قال  “اإ�رشائيل”  من  امل�رشي  ال�سفري  �سحب  على  تعليقه  ويف 

اإجراءات  حزمة  �سمن  جادة  اأوىل  خطوة  ال�سفري  �سحب  اإن  ال�سعبي،  التيار  موؤ�س�ص 

الر�سمي  الناطق  . وقال 
180

العربي يف فل�سطني ال�سهيوين �سّد �سعبنا  العدوان  ملواجهة 

اإ�رشائيل من  ال�سفري امل�رشي وطرد �سفري  “اإن �سحب  اد  النور ي�رشي حَمّ با�سم حزب 

الو�سائل  اإخواننا يف غزة ع�سكرياً من خالل  “بتقوية  اد  لي�ص كافياً”، وطالب حَمّ م�رش 

 .
املتاحة عربياً، واأن االأمر يحتاج اإىل قلب اأ�سد وت�سميم موؤمنني بذلك”181

اأما ناجي ال�سهابي، رئي�ص حزب اجليل، فقال اإن قرار الرئي�ص مر�سي ب�سحب ال�سفري 

قرار اإيجابي. واأكد ح�سام اخلويل، ال�سكرتري العام امل�ساعد حلزب الوفد، اأن �سحب ال�سفري 

احلياة، 2012/11/19.  
175

القد�س العربي، 2012/11/22.  
176

اليوم ال�شابع، 2012/11/13.  
177

ال�شبيل، 2012/11/15.  
178

الأهرام، 2012/11/16.  
179

اليوم ال�شابع، 2012/11/14.  
180

احلياة، 2012/11/15.  
181
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على  االإ�رشائيلية  لالعتداءات  امل�ستمر  الت�سعيد  مع  طبيعي  اأمر  اأبيب  تل  من  امل�رشي 

قطاع غزة. وقال عالء الروبي، نائب رئي�ص حزب التغيري، اإن الو�سع يحتم على م�رش 

وا�ستخباراتياً  ع�سكرياً  االأ�سعدة  جميع  على  قوتها  اأدوات  ال�ستكمال  بقوة  ت�سعى  اأن 

ال�سلفية  التحديات. وا�ستنكرت اجلبهة  االإقليمي ومواجهة  لتعزيز و�سعها  واقت�سادياً 

. وقال عادل 
182

االإ�رشائيلي على قطاع غزة الذي �سنته قوات االحتالل  الغادر  الهجوم 

على  ويجب  خطرياً  اأ�سبح  الو�سع  اإن  اال�سرتاكي،  العربي  م�رش  حزب  رئي�ص  القال، 

الرئي�ص االإن�سات ل�سوت العقل واأن يوؤّمن جميع احلدود امل�رشية، مع �رشورة وقف 

ت�سدير الغاز لـ“اإ�رشائيل”.

غزة  على  الغا�سم  االإ�رشائيلي  العدوان  املوؤمتر،  حزب  رئي�ص  مو�سى  عمرو  ودان 

من  العدوان.  هذا  وخطورة  تتنا�سب  اإجراءات  باتخاذ  العربية  اجلامعة  وطالب  واأهلها، 

ال�سفري امل�رشي  اإن �سحب  التجمع،  الرازق، نائب رئي�ص حزب  جانبه، قال ح�سني عبد 

ال�سفري  طرد  مثل  اأخرى  خطوات  تتلوها  اأن  بّد  وال  �سحيحة  خطوة  “اإ�رشائيل”  من 

الرئي�ص  التجمع  حزب  وطالب   .
183

ديفيد كامب  اتفاقية  يف  النظر  واإعادة  االإ�رشائيلي، 

مر�سي وحكومته باتخاذ �سل�سلة من اخلطوات املرتابطة لردع العدوان االإ�رشائيلي على 

غزة الذي يهدد االأمن امل�رشي، ت�سمل طرد �سفري “اإ�رشائيل” من م�رش، وجتميد جميع 

.
االتفاقات التجارية واالقت�سادية وال�سيا�سية املوقعة مع “اإ�رشائيل”184

عند  امل�رشي،  القوية  م�رش  حزب  موؤ�س�سي  وكيل  الفتوح،  اأبو  املنعم  عبد  وطالب 

دخوالً  الفل�سطينيني  لكل  كامل  ب�سكل  رفح  معب  بفتح  العدوان،  خالل  لغزة  زيارته 

. كما طالب حزب م�رش القوية، يف بيان له، بطرد ال�سفري 
185

وخروجاً وعلى مدار ال�ساعة

االإ�رشائيلي من م�رش.

يف  وامل�ستقلني  ال�سيا�سية،  والقوى  ال�سعبي،  والتيار  الكرامة،  حزب  من  كّل  ووجه 

م�رش  مع  يتنا�سب  م�رشف  موقف  باتخاذ  فيه  مطالبني  مر�سي،  للرئي�ص  بياناً  �سيناء، 

اجلديدة بعد ثورة 25 يناير �سّد العدوان االإ�رشائيلي على غزة، وطالبوا خالل اجتماع 

الأهرام، 2012/11/16.  
182

املرجع نف�شه.  
183

اليوم ال�شابع، 2012/11/19.  
184

وكالة �سما، 2012/11/16.  
185
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ال�سفري  طرد  �رشورة  على  اأكدوا  كما  امل�رشي،  ال�سفري  ب�سحب  االكتفاء  بعدم  لهم 

يف وامل�رشية  القاهرة  يف  االإ�رشائيلية  ال�سفارتني  وغلق  العالقات  وقطع   االإ�رشائيلي، 

. كما دان حزب 
186

تل اأبيب، واإلغاء معاهدة كامب ديفيد، ورف�ص جميع اأ�سكال التطبيع

على  االإ�رشائيلي  العدوان  خريي،  اأحمد  با�سمه  الناطق  ل�سان  على  االأحرار،  امل�رشيني 

.
غزة، وا�سفاً اإياه بـ“اجلرية �سّد االإن�سانية”187

اأما اأحمد الطيب �سيخ االأزهر ال�رشيف فقد ا�ستنكر العمل الببري الذي قامت به قوات 

. واأ�سدر وزير االأوقاف امل�رشي، طلعت عفيفي، بياناً 
188

االحتالل االإ�رشائيلي على غزة

�رشبات  ال�سهيوين  العمق  ل�رشب  �سفها،  “جتمع  باأن  الفل�سطينية  املقاومة  فيه  طالب 

موجعة”، داعياً الرئي�ص مر�سي اإىل “الوفاء مبا وعد به بعدم ال�سماح بقتل الفل�سطينيني”. 

والدول  م�رش  مطالبة  غزة،  على  االإ�رشائيلي  العدوان  م�رشية،  نقابية  فعاليات  ودانت 

.
189

العربية باتخاذ موقف حا�سم من ذلك العدوان

ب. العدوان على قطاع غزة 2014:

مل ي�سهد اتفاق التهدئة الذي ُوقع بو�ساطة م�رشية يف 2012/11/21 يف اأعقاب العدوان 

االإ�رشائيلي على غزة يف 2012/11/14 والذي ا�ستمر ثمانية اأيام، خروقات كبرية يف الفرتة 

التي اأعقبت عزل الرئي�ص مر�سي، اإال اأنه ويف اأعقاب مقتل ثالثة م�ستوطنني كانوا قد خطفوا 

2014/7/8 عملية ع�سكرية  2014/6/12 يف مدينة اخلليل، �سّن اجلي�ص االإ�رشائيلي يف  يف 

 .
190”Operation Protective Edge سّد قطاع غزة، اأطلق عليها ا�سم “اجُلرف ال�سامد�

دانت وزارة اخلارجية امل�رشية العدوان االإ�رشائيلي واأعربت عن رف�سها الكامل جميع 

. واأعربت م�رش يف بيان 
191

اأعمال العنف التي توؤدي اإىل اإزهاق اأرواح املدنيني من اجلانبني

لوزارة اخلارجية عن رف�سها للق�سف االإ�رشائيلي على قطاع غزة، وو�سفته باأنه “غري 

القد�س العربي، 2012/11/16.  
186

املرجع نف�شه.  
187

الأهرام، 2012/11/15.  
188

القد�س العربي، 2012/11/16.  
189

اجلزيرة.نت، 2014/7/8.  
190

الأهرام، 2014/7/8.  
191
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اأن  اإال   .
الع�سكرية”192 للقوة  املبر  وغري  املفرط  اال�ستخدام  اإطار  يف  و“ياأتي  م�سوؤول” 

يدفع  الفل�سطيني  “ال�سعب  اإن  قال  العاطي  عبد  بدر  امل�رشية  اخلارجية  با�سم  املتحدث 

املواطن  م�سلحة  يف  ت�سب  ال  داخلية،  اأغرا�ص  خلدمة  حتاك  ومغامرات،  اعتداءات  ثمن 

الع�سكرية يف قطاع  “االأعمال  امل�رشية تعبري  ا�ستعملت اخلارجية  . كما 
الفل�سطيني”193

غزة” يف حديثها عن العدوان، ومل ُت�سمِّ طريف ال�رشاع، بل قالت “ندعو االأطراف املعنية 

.
بقبول وقف اإطالق النار”194

وو�سف الرئي�ص امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي العدوان على غزة بـ“االقتتال”، خالل 

حديثه عن املبادرة امل�رشية لوقف النار يف غزة يف 2014/8/23، وجتنب ذكر طريف ال�رشاع 

. كما مل ي�رش ال�سي�سي يف كلمته، التي األقاها يف افتتاح جل�سة 
حركة حما�ص و“اإ�رشائيل”195

 General Assembly of the النقا�ص العام للدورة الـ 69 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

 .
196

United Nations يف 2014/9/24، اإىل العدوان االإ�رشائيلي على غزة

ا�ستثنائي  ب�سكل   2014/7/9 يف  البي  رفح  معب  فتح  امل�رشية  ال�سلطات  وقررت 

االإ�رشائيلي،  العدوان  جراء  غزة  قطاع  من  القادمني  الفل�سطينيني  اجلرحى  ال�ستقبال 

.
197

لعالجهم يف امل�ست�سفيات امل�رشية والإدخال معونات طبية اإىل القطاع

وطالب االأمني العام ال�سابق جلامعة الدول العربية، رئي�ص جلنة اخلم�سني يف م�رش 

جمل�ص  ع�سو  اأما   .
198

الفل�سطيني ال�سعب  �سمود  بدعم  العربية  االأمة  مو�سى،  عمرو 

ال�سعب امل�رشي ال�سابق م�سطفى بكري فقال “لي�ص معنى خالفنا مع حما�ص اأن ن�سمت 

ال�سفري امل�رشي  . وطالبت حركة مترد ب�سحب 
ال�سهيوين”199 العدوان االإجرامي  اأمام 

وجتدر   .
200

العدوان على  رداً  القاهرة،  من  االإ�رشائيلي  ال�سفري  وطرد  اأبيب،  تل  من 

اليوم ال�شابع، 2014/7/11.  
192

اجلزيرة.نت، 2014/7/12.  
193

احلياة، 2014/8/24.  
194

القد�س العربي، 2014/8/24.  
195

الأهرام، 2014/9/25.  
196

فل�سطني اأون الين، 2014/10/9.  
197

الغد، 2014/7/12.  
198

امل�رشي اليوم، 2014/7/9.  
199

اخلليج، 2014/7/11.  
200
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االإ�سارة هنا اإىل اأن ردود الفعل من االأحزاب امل�رشية كانت �سعيفة وباهتة مقارنة باأيام 

للمقاومة  مر�سي  وفره  الذي  املرتفع  لل�سقف  ي�سري  مما   ،2012 عدوان  اأثناء  يف  مر�سي 

ومنا�رشيها.

وتعر�ص قطاع غزة وحركة حما�ص، خالل العدوان، اإىل حملة حتري�ص غري م�سبوقة 

عكا�سة  توفيق  االإعالمي  قال  فقد  امل�رشيني،  واالإعالميني  ال�سيا�سيني  بع�ص  قبل  من 

 .
201

اإ�رشائيليني ثالثة  خطف  على  اأقدمت  اأن  بعد  بالعدوان  ت�سببت  من  هي  حما�ص  اإن 

اأن ما  اإذ راأت  الفراعني، من ف�سائل املقاومة،  الدرديري، املذيعة يف قناة  و�سخرت حياة 

“اإ�رشائيل”  �سّد  ال�سواريخ  اإطالق  الأن  امل�رشي  القومي  لالأمن  تهديداً  يثل  به  تقوم 

“اإ�رشائيل”  مب�ساعدة  امل�رشي  اجلي�ص  مطالبة  املنطقة،  يف  اال�ستقرار  غياب  اإىل  يوؤدي 

للتنكيل باملقاومة الفل�سطينية. وقالت يف حلقة اأذيعت من برنامج “م�رش اليوم” على قناة 

قواته  من  يقبل  لن  املوؤامرات،  هذه  لكل  واعياً  اأ�سبح  الذي  امل�رشي  “ال�سعب  الفراعني: 

اإال �رشب بوؤر االإرهاب يف غزة، وتدمري حما�ص بعمليات ع�سكرية”. وتابعت:  امل�سلحة 

يف  و�ساركت  امل�رشية،  ال�سيادة  على  حما�ص  اعتدت  حني  نن�سى  لن  كم�رشيني  “نحن 
. وو�سفت االإعالمية 

اقتحام ال�سجون، و�ساعدت يف قتل االأبرياء اأيام ثورة 25 يناير”202

امل�رشية،  يف  تي  اأون  قناة  على  اأون”  “�سباح  برنامج  مقدمة  اخلياط،  اأماين  امل�رشية 

اإغالق  با�ستمرار  احلكومة  ودعت  هزلية”  بـ“م�رشحية  غزة  لقطاع  “اإ�رشائيل”  �رشب 

معب رفح. وت�ساءلت اخلياط عب ح�سابها على تويرت Twitter: “ملاذا ال يق�سف جي�ص 

القتلى  كل  ملاذا  جيداً،  اأماكنها  يعلموا  وهم  االإرهابية  حما�ص  بوؤر  االإ�رشائيلي  االحتالل 

خلف،  حممود  اللواء  الع�سكري  اخلبري  وقال   .
املدنيني!”203 املواطنني  من  وامل�سابني 

امل�ست�سار باأكاديية نا�رش الع�سكرية العليا، اإن �سواريخ حما�ص “ال ي�سح ع�سكرياً اإال 

اأّي تاأثري حقيقي على االحتالل”. واأ�ساف  اأن يطلق عليها �سماريخ ظاهرة �سوتية بال 

اأنه ال يعّد حما�ص حركة مقاومة حقيقية بل هي ظاهرة �سوتية �سكلية، ال جتيد  خلف 

�سكوت  ظّل  يف  هذه  الت�سويه  حملة  وجاءت   .
204

اأمنية خمططات  اأّي  تنفيذ  وال  التخطيط 

القد�س العربي، 2014/7/16.  
201

القد�س العربي، 2014/7/18.  
202

القد�س العربي، 2014/7/18.  
203

الأهرام، 2014/7/18.  
204
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ور�سا من النظام امل�رشي، مما يطرح عالمات ا�ستفهام حول موقفه من العدوان، وحول 

عدم اتخاذه اإجراءات بحق هوؤالء الذين مار�سوا الكذب والتحري�ص على املقاومة، وتوفري 

الغطاء لهم.

وهذا ما دفع املمثل امل�رشي عمرو واكد، اإىل و�سف هذا االإعالم، عب �سفحته على 

االآية  انعك�ست  “متى وكيف  الفنان امل�رشي:  بـ“اإعالم اخلزي والعار”. وت�ساءل  تويرت 

.
لي�سبح املغت�سب �ساحب حّق واملقاوم اإرهابياً؟”205

عدوان  خالل  امل�رشي  النظام  موقف  من  االإ�رشائيلي  اجلانب  على  االرتياح  وبدا 

يدلني عامو�ص  ال�سابق  الع�سكرية  اال�ستخبارات  �سعبة  رئي�ص  قال  حيث   ،2014  غزة 

 .
Amos Yadlin “م�رش هذه املرة، بخالف م�رش يف عمود ال�سحاب، ال تدعم حما�ص”206

اإن  فقال  االأ�سبق،  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  نائب   Danny Danon دانون  داين  اأما 

الأن  املفاو�سات،  ومنع  حما�ص  �رشب  موا�سلة  اأ�سبوعني  قبل  منا  طلبوا  “امل�رشيني 
.
حما�ص مل تتاأمل مبا فيه الكفاية”207

 .
208

بغزة النار  الإطالق  فوري  بوقف  تطالب  مبادرة  م�رش  اأطلقت   2014/7/14 ويف 

واأ�ساد   .
2092014/7/15 يف  املبادرة  على  امل�سغر  االإ�رشائيلي  الوزاري  املجل�ص  و�سادق 

وزير املالية االإ�رشائيلية يائري البيد Yair Lapid ببنود املبادرة، وعّد اأنها حترم حما�ص 

. اإال 
210

من اأّي اإجنازات حقيقية على االأر�ص، يف حني �سمنت اأال تقدم تل اأبيب اأّي تنازالت

 .
اأن حما�ص “اعتذرت عن قبول املبادرة امل�رشية التي مّت طرحها عب و�سائل االإعالم”211

وراأى وزير خارجية م�رش �سامح �سكري اأن “حما�ص كان بو�سعها اإنقاذ اأرواح اأربعني 

م�رش  اقرتحته  الذي  النار  اإطالق  بوقف  قبلت  لو  غزة  �سكان  من  االأقل  على  فل�سطينياً 

.
ووافقت عليه اإ�رشائيل”212

ال�رشق، القاهرة، 2014/7/23.  
205

�سحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2015/9/10.  
206

الأخبار، 2014/8/9.  
207

الأهرام، 2014/7/14.  
208

موقع �سوت اإ�رشائيل والتلفزيون االإ�رشائيلي )عربيل(، 2014/7/15.  
209

عربي 21، 2014/7/15.  
210

�سحيفة القد�س، 2014/7/16.   
211

عكاظ، 2014/7/18.  
212
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اأن  اأكد عدد من االأحزاب والقوى ال�سيا�سية امل�رشية يف بيان م�سرتك لها،  يف املقابل 

احلياد من جانب االأنظمة العربية وعلى راأ�سها النظام امل�رشي بني اجلانب الفل�سطيني 

والكيان االإ�رشائيلي مرفو�ص متاماً، الفتة النظر اإىل اأن املبادرة امل�رشية غري كافية لوقف 

العدوان على غزة. ووقع على البيان كل من اأحزاب الد�ستور، وم�رش القوية، وامل�رشي 

الديوقراطي االجتماعي، وحزب الكرامة، والتحالف ال�سعبي اال�سرتاكي، وجبهة طريق 

.
213

الثورة، وحزب م�رش احلرية، وحزب العي�ص واحلرية حتت التاأ�سي�ص

وبعد عدة اأيام من املفاو�سات غري املبا�رشة بني الوفد الفل�سطيني واجلانب االإ�رشائيلي 

 ،
بو�ساطة م�رشية يف القاهرة، مّت التو�سل اإىل وقف اإطالق النار يف غزة يف 2142014/8/26

وجاء اإعالن التهدئة يف بيان اأ�سدرته وزارة اخلارجية امل�رشية، الذي جاء فيه: 

امل�رشية  للمبادرة  وا�ستناداً  للدماء،  وحقناً  االأبرياء،  اأرواح  على  حفاظاً 

وتفاهمات القاهرة عام 2012، تدعو م�رش الطرفني الفل�سطيني واالإ�رشائيلي اإىل 

وقف �سامل ومتبادل للنار، بالتزامن مع فتح املعابر بني قطاع غزة واإ�رشائيل 

اإعادة  وم�ستلزمات  واالإغاثية  االإن�سانية  امل�ساعدات  اإدخال  �رشعة  يحقق  مبا 

وا�ستمرار  كم[،   11.11[ بحرية  اأميال   6 من  انطالقاً  البحري  وال�سيد  االإعمار 

من  �سهر  خالل  االأخرى  املوا�سيع  يف  الطرفني  بني  املبا�رشة  غري  املفاو�سات 

.
215

تثبيت وقف النار الذي حدد له ال�ساعة ال�سابعة بتوقيت القاهرة

م�رشي  �ساأن  الأنه  االتفاق،  �سمن  اإدراجه  م�رش  رف�ست  فقد  رفح  معب  اأما 

االإن�سانية  املطالب  تلبية  عن  تتوانى  “لن  حكومته  اأن  ال�سي�سي  واأكد   .
216

فل�سطيني

لالأ�سقاء يف غزة من خالل معب رفح، )لكن( االأمر يتعلق يف الوقت نف�سه باالأمن القومي 

امل�رشي”. ورف�ص ق�رش اأزمة غزة على ق�سية معب رفح فقط، واأو�سح اأن “معب رفح 

مل يكن اأ�سالً يف بنود اتفاقات املعابر بني اإ�رشائيل وال�سلطة الفل�سطينية �سنة 2005 الأن 

.
هناك معابر كثرية”217

اليوم ال�شابع، 2014/7/17.  
213

احلياة، 2014/8/27.  
214

املرجع نف�شه.  
215

احلياة، 2014/8/26.  
216

احلياة، 2014/8/25.  
217
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ع بني اّدعاء اأن املبادرة امل�رشية لوقف اإطالق النار واإنهاء العدوان  تكاد االآراء تتوزَّ

ال�سي�سي، هي  الفتاح  امل�رشي اجلديد عبد  الرئي�ص  2014 يف زمن  �سنة  على قطاع غزة 

2012، والذي َتقدَّمت به م�رش  ن�سخة حرفية من اتفاق التهدئة الذي اأوَقف حرب �سنة 

خالل فرتة الرئي�ص ال�سابق حممد مر�سي، وبني راأي ُم�ساد ال يرى وجهاً للُمقارنة، بل 

ين�سب بنوداً �سلبية اأو اإيجابية، حا�رشة يف م�رشوع 2014، اأو غائبة عن اتفاق 2012، اأو 

:
218

العك�ص من ذلك، جند ذلك يف

حجم الديباجة واالآليات يف املبادرة امل�رشية 2014 �سار �ِسعف حجم ج�سم املبادرة   .1

نف�سها.

عملها  باأن  االعرتاف  الفل�سطينية  املنظمات  ُتطالِب   2014 امل�رشية  املبادرة  ديباجة   .2

ُعنف اقت�سى “ُعنفاً ُم�ساداً”.

املدنيني”  ا�ستهداف  “َوقف  اإىل   ،2012 يف  عامة  االأ�سخا�ص”  ا�ستهداف  “َوقف  ِمن   .3

الفل�سطينيني ح�رشاً يف 2014.

حتت  لت�سمل:   2014 مبادرة  يف  “اإ�رشائيل”  �سّد  العدائية  االأعمال  مفهوم  تو�سيع    .4

االأر�ص اأو االأنفاق، واإىل وِمن غزة باالجتاهني.

“عدم تقييد حركة ال�سكان”، واأ�ساف ربط فتح  2014 اأ�سقط  5.  امل�رشوع امل�رشي يف 

املعاِبر باال�ستقرار االأمني.

6.  تفاهم على “تهدئة – وقف اإطالق نار” ح�رشاً يف 2012، ُبحث يف “مو�سوع االأمن” 

عامًة يف 2014.

كل  الأن  ُم�سبَّقة،  �رشوط  دون  من  طرحها،  عند   ،2014 مبادرة  “اإ�رشائيل”  َقبِلت    .7

طلبات “اإ�رشائيل” و�رشوطها ُقبِلت ُم�سبَّقاً.

املفهوم  اإىل غزة وفق  االأنفاق  بتنفيذها و�سبط ُمدخالت  ُتلِزم م�رش   2014 8.  مبادرة 

االإ�رشائيلي لالأمن.

ُتلزم ديباجة مبادرة 2014 املنظمات الفل�سطينية “حتقيق ال�سالم يف املنطقة”.  .9

ال�سالم،  املنطقة”، ون�سيت مبادئ  ال�سالم يف  “اأهمية حتقيق   2014 ذكرت مبادرة   .10

وحتقيق العدالة وال�رشعية الدولية.

 ”،2012 تفاهمات  مع   2014 امل�رشية  للمبادرة  مقارنة  قراءة  غزة:  قطاع  على  “العدوان  النمل،  اأبو  ح�سني   
218

موقع املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، اآب/ اأغ�سط�ص 2014، انظر:

http://www.dohainstitute.org/file/Get/839fb7a4-7204-47f7-9ea6-1d402315dd55.pdf
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ال  تفاو�ص  ونفق  مفتوحة،  ملباحثات  الفل�سطيني  الطرف   2014 مبادرة  ت�ستدرج   .11

ينتهي. 

6. الالجئون الفل�شطينيون من �شورية اإىل م�رش:

بعد �سنوات من اإغالق م�رش الأبوابها اأمام الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية، فتحت 

هرباً  �سورية  من  فروا  الذين  الفل�سطينيني  الالجئني  اأمام  م�رش  اأبواب  يناير   25 ثورة 

الالجئني  على  �سّهلت  التي  الدول  اأوىل  من  م�رش  وكانت  واالعتقال.  والدمار  القتل  من 

اأكرث  االأ�رشة  رّب  عمر  يكون  اأن  الوحيد  �رشطها  كان  اإذ  اإليها؛  الدخول  الفل�سطينيني 

فوق الذين  الذكور  واالأبناء  دخول،  تاأ�سرية  اإىل  يحتجن  ال  والن�ساء  عاماً،  اأربعني   من 

.
219

الـ 18 عاماً يح�سلون على تاأ�سرية دخول �رشط مرافقة العائلة

العائالت، ريثما حتني  لعدد من  موؤقتاً  اأ�سبحت م�رش مقراً  الت�سهيالت  نتيجة لهذه 

لهم فر�سة الرجوع اإىل �سورية عند ا�ستقرار االأو�ساع، اأو حلني متكنهم من الو�سول اإىل 

اأوروبا عب ركوب مراكب بحرية غري اآمنة، اأو حلني متكنهم من الدخول اإىل ليبيا.

وبالرغم من �سماح ال�سلطات امل�رشية يف عهد الرئي�ص حممد مر�سي بدخول الالجئني 

بدخول  لهم  ت�سمح  مل  احلكومة  اأن  اإال  اأرا�سيها،  اإىل  �سورية  من  الهاربني  الفل�سطينيني 

، ومل 
220

االأرا�سي امل�رشية اإال عب طريق واحد ي�سل مطار دم�سق الدويل مبطار القاهرة

تعرتف بالفل�سطينيني الفارين من �سورية الجئني على اأرا�سيها، مما يوؤهلهم للح�سول 

على خدمات الرعاية ال�سحية املدعومة من الدولة وغريها من اخلدمات امل�سابهة، اأ�سوة 

. وبررت 
221

بالالجئني ال�سورين، على الرغم من اأن االأ�سباب ذاتها حملتهم على الفرار

كانت  اأياً  الفل�سطيني الجئاً،  القوانني امل�رشية ال تعّد  اأن  وزارة اخلارجية امل�رشية ذلك 

الدولة التي وفد منها، وبالتايل ي�سعب اأن تتم م�ساواة الالجئني الفل�سطينيني بال�سوريني؛ 

نتيجة لذلك مل ُيعّد الالجئ الفل�سطيني من �سورية الذي جلاأ اإىل م�رش الجئاً، بل مقيماً، 

اإما بغر�ص ال�سياحة اأو الدرا�سة اأو العمل؛ وبذلك اأ�سبح حمروماً من رعاية املوؤ�س�سات 

العودة،  جملة  العودة،  رواية  يف  جديد  ف�سل  م�رش،  يف  ال�سوريون  الفل�سطينيون  الالجئون  برغوث،  عالء   
219

العدد 64، ال�سنة 6، كانون الثاين/ يناير 2013.

االإن�سان،  حلقوق  االأورومتو�سطي  املر�سد  موقع  م�رش،  يف  �سوريا  فل�سطينيي  �سد  التمييز  من  حتذير   
220

.2013/4/5

نيل �ساموندز، “كال�سمك خارج املاء” ثانيًة: الالجئون الفل�سطينيون يف م�رش بعد مغادرتهم �سورية، موقع   
221

http://bit.ly/24StkHm :منظمة العفو الدولية، 2013/6/25، انظر
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�سمن  تدخل  ال  م�رش  الأن  م�ساعدات  اأّي  لهم  االأونروا  تقدم  مل  كما  االأهلية؛  اأو  الدولية 

.
222

نطاق عمل االأونروا

 Euro–Mediterranean االإن�سان  حلقوق  االأورومتو�سطي  املر�سد  واتهم 

�سورية”  فل�سطينيي  “را�سد  جتمع  مع  م�سرتك  بيان  يف   ،Human Rights Monitor

الفل�سطينيني من  باأنها متار�ص متييزاً وا�سحاً �سّد  ال�سلطات امل�رشية   ،2013/3/29 يف 

حملة الوثائق ال�سورية، حيث ال تتم معاملتهم على قدم امل�ساواة مع الالجئ ال�سوري، 

.
223

وذلك ب�سورة تهدد اأمنهم وتوجد تعقيدات يف و�سعهم القانوين على املدى البعيد

ازدادت معاناة الالجئني الفل�سطينيني من �سورية يف م�رش بعد عزل الرئي�ص مر�سي، 

باالإ�سافة  اأحياناً،  والقتل  بالع�رشات، واخلطف  لل�رشب واالعتقال  الالجئون  وتعر�ص 

اإىل توقف كل االإجراءات االإدارية التي منحت لهم، من جتديد اإقامات وت�سديق االأوراق 

الثبوتية، ومّت الت�سييق على الطالب يف املدار�ص، وَمنُْع من كان يعمل يف االأعمال احلرة، 

وحجز املئات منهم يف ظروف اعتقال قهرية، ورّحل الع�رشات ب�سورة تع�سفية و�ُسلِّموا 

.
224

ل اآخرون اإىل لبنان اإىل ال�سلطات ال�سورية، ورحِّ

وبداأت م�رش برتحيل الالجئني الفل�سطينيني من اأرا�سيها اإىل �سورية يف 2013/10/4، 

معظم  وواجه   .
225

�سورية اإىل  القاهرة  مطار  عب  فل�سطينياً   35 برتحيل  قامت  حيث 

الالجئني م�سكالت و�سعوبات يف الت�سجيل، �سببها عدم و�سوح املوقع القانوين لالجئ 

الفل�سطيني من �سورية؛ فهو تارة يح�سب على �سورية، وُتطلب منه اأوراق من ال�سفارة 

ال�سفارة  من  نف�سها  االأوراق  منه  وُتطلب  فل�سطينياً  يح�سب  اأخرى  وتارة  ال�سورية، 

. واأ�سبح من غري امل�سموح لالجئ الفل�سطيني ال�سوري الدخول اإىل م�رش 
226

الفل�سطينية

دخوالً طبيعياً، فاأ�سبح بذلك عر�سة للن�سب واالبتزاز؛ فقد ا�ستطاع البع�ص احل�سول 

البيطانية االإذاعة  هيئة  موقع  م�رش،  يف  �سوريا  من  الالجئني  الفل�سطينيني  معاناة  عامر،  مروة   
222 

)بي بي �سي(، 2013/6/18، انظر:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130618_palestiniansyrians_egypt

فل�سطني اأون الين، 2013/3/29.  
223

ق�سم التقارير والدرا�سات يف جمموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية، فل�شطينيو �شورية: ل يزال اجلرح
 224 

ينزف )لندن: مركز العودة الفل�سطيني وجمموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية، �سباط/ فباير 2015(، 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf :انظر

وكالة معاً، 2013/10/4.  
225

عالء برغوث، مرجع �شابق.  
226
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على تاأ�سرية دخول بثمن مرتفع جداً، تراوحت بني 2.5–3 اآالف دوالر تدفع ل�سما�رشة، 

.
227

علماً باأنها يف الو�سع الطبيعي كان ال يرتتب على احل�سول عليها اأّي ر�سوم

اأجل  من  العمل  وجمموعة  االإن�سان،  حلقوق  االأورومتو�سطي  املر�سد  واتهم 

الفل�سطيني،  العودة  ومركز  الفل�سطيني،  الالجئ  حقوق  ومركز  �سورية،  فل�سطينيي 

ال�سلطات امل�رشية بالقيام بعملية ا�ستهداف ممنهج للفل�سطينيني القادمني من �سورية اإىل 

.
228

اأرا�سيها، داعية القاهرة اإىل احرتام التزاماتها جتاههم وفق ما يليه القانون الدويل

ثانيًا: العالقة مع “اإ�صرائيل”:

ثورة جناح  عقب  تاريخي  حتّول  مبرحلة  امل�رشية  االإ�رشائيلية  العالقات   مرت 

ل�سالمة  “ال�سالة  من  الرغم  على  وذلك  مبارك،  ح�سني  بالرئي�ص  االإطاحة  يف  يناير   25

اأي   ،2010/5/26 يف   Aluf Benn بن  األوف  االإ�رشائيلي  ال�سحفي  اأ�سار  حيث  مبارك”، 

قبل اأكرث من ن�سف عام من ن�سوب الثورة، اإىل اأن ال�سخ�ص االأكرث قرباً من “اإ�رشائيل”، 

حليفاً  مبارك،  بف�سل  م�رش،  اأ�سبحت  فقد  مبارك.  هو  العامل،  روؤ�ساء  جميع  بني  من 

تقلي�ص  ومّت  لـ“اإ�رشائيل”،  االأمني  اال�ستقرار  �سمنت  كما  لـ“اإ�رشائيل”،  ا�سرتاتيجياً 

ميزانية االأمن االإ�رشائيلي، وُخف�ص عدد اجلي�ص االإ�رشائيلي... وامل�سوؤول عن هذا كله هو 

اأمنية واحدة، الختاروا:  “اإ�رشائيل” اختيار  مبارك، ونتيجة لكل ذلك فاإنه لو ُمنح قادة 

. لكن 
229

اإ�رشائيلي األوف بن نقالً عن م�سدر  اأورده  “اخللود ملبارك”، وذلك بح�سب ما 
زخمها،  وازداد  املظاهرات،  بداأت  فعندما  مبارك،  حكم  بقاء  يف  ت�سفع  مل  االأمنيات  هذه 

االأهم،  االإقليمي  حليفها  م�سري  على  مقلقاً  الو�سع  كان  حيث  “اإ�رشائيل”...  �سدمت 

احلكومة  رئي�ص  طالب  الو�سع،  حل�سا�سية  ونتيجة  اأنه  غري  ملبارك،  دعمها  عن  وعبت 

االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu من جميع الوزراء والناطقني با�سم 

ح�سا�سية  وا�ستمرت  االإعالم...  و�سائل  يف  امل�رشية  الثورة  اإىل  التطرق  بعدم  احلكومة 

االإ�رشائيلية  املوؤ�س�سات  اأولت  كما  مبارك...  تنحي  حتى  وغمو�سه  االإ�رشائيلي  املوقف 

يزال  ل  �شورية:  فل�شطينيو  �سورية،  فل�سطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  يف  والدرا�سات  التقارير  ق�سم   
227

اجلرح ينزف.

القد�س العربي، 2013/9/20.  
228

Haaretz, 26/5/2010, http://www.haaretz.com/prayer-for-the-health-of-the-rais-1.292269  
229



381

ال�صيا�صة اخلارجية

اهتماماً كبرياً بتاأثريات الثورة على “اإ�رشائيل”، و�سمل ذلك الكثري من املجاالت، اأهمها: 

وميزان  واالقت�سادي،  الع�سكري  “اإ�رشائيل”  وو�سع  ديفيد،  كامب  معاهدة  م�ستقبل 

القلق  عنا�رش  زادت  وقد   .
230

املختلفة مبلفاتها  الفل�سطينية  والق�سية  املنطقة،  يف  القوى 

التفاقيات  ورف�سهم  لـ“اإ�رشائيل”  بعدائهم  املعروفني  االإ�سالميني  ب�سعود  االإ�رشائيلي 

كامب ديفيد، اإىل �سّدة احلكم. غري اأن �سعودهم كان موؤقتاً وجمتزاأ بعد تعطيل جمل�سي 

املنتخب حممد مر�سي وتعطيل  الرئي�ص  واإ�سقاط  بهما،  فازوا  اللذْين  وال�سورى  النواب 

من  عدد  مع  املتحالف  الع�سكري  االنقالب  واإثر  يونيو،   30 مظاهرات  اإثر  الد�ستور، 

االأحزاب ال�سيا�سية يف 2013/7/3.

باتفاقيات  م�رش  حتكم  التي  اجلهة  التزام  اإىل  ت�سعى  االإ�رشائيلية  ال�سيا�سات  ظلّت 

الت�سوية ال�سلمية، واإىل �سبط ال�سارع امل�رشي ومنع اأّي حاالت عدائية �سّد “اإ�رشائيل”، 

تقودها  التي  احلكومة  واإ�سقاط  غزة،  قطاع  ح�سار  يف  متناغمة  �سيا�سة  على  والتوافق 

مثقلة  �سعيفة  م�رش  بقاء  يف  رغبتها  االإ�رشائيلية  اجلهات  بع�ص  ُتخفي  ال  كما  حما�ص. 

احل�ساري  االنطالق  على  قادرة  وغري  والديكتاتورية،  والتخلف  الف�ساد  بعنا�رش 

اجلهات  هذه  اإن  بل  املنطقة.  يف  القوى  موازين  ُيغري  قد  والذي  والتنموي،  والنه�سوي 

�ستكون اأكرث �سعادة عندما تغرق م�رش يف م�ساكلها وخالفاتها وتتحول اإىل دولة فا�سلة. 

غري اأن ال�سا�سة االإ�رشائيليني كانوا حري�سني على عدم ا�ستفزاز املواطن امل�رشي، وعدم 

.
231

اإحراج �رشكائهم ال�سيا�سيني املف�سلني من خالل اإبراز مواقف داعمة مك�سوفة لهم

�سكل املوقف من اتفاقية كامب ديفيد والعالقة مع الكيان االإ�رشائيلي مادة رئي�سية 

يف احلمالت االنتخابية ملر�سحي االنتخابات الرئا�سية يف م�رش، فقد اأ�سار مر�سح حزب 

احلرية والعدالة حممد مر�سي اإىل اأنه كان يف ال�سابق يرف�ص اتفاقية كامب ديفيد، ولكنه يف 

حالة اأ�سبح رئي�ساً للجمهورية ف�سيحرتم املواثيق والعهود، م�ستدركاً بالقول: “لكن على 

الطرف االآخر احرتامها اأي�ساً”، م�سدداً على عدم احرتام الطرف االأخر، اأي “اإ�رشائيل”، 

لل�سالم. وطالب مر�سي الطرف ال�سهيوين بااللتزام والوفاء باتفاقيات ال�سالم، قائالً: 

 ،2011/4/21 ال�سيا�سات،  ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  املركز  امل�رشية،”  والثورة  “اإ�رشائيل  حمارب،  حممود   
230

http://www.dohainstitute.org/release/0e05903f-117f-4759-b44a-a4b287223c13#a2 :انظر

الإ�رشائيلي  املوقف  للدرا�سات واال�ست�سارات،  الزيتونة  – مركز  االأر�سيف واملعلومات  انظر: ق�سم  للمزيد   
231

ملف  �سل�سلة   ،2014 يوليو  منت�شف   –  2013 يونيو  منت�شف  عام:  يف  م�رش  يف  والتغريات  الأحداث  من 

معلومات )21( )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، 2014(، انظر: 

http://www.alzaytouna.net
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. واأكد مر�سي على اأن االتفاق مع 
“ال�سالم لي�ص كالم واإمنا ال�سالم فعل على االأر�ص”232

. ويف خطابه 
“حّق الفل�سطينيني يف تقرير م�سريهم واإقامة دولتهم”233 “اإ�رشائيل” فيه 

اأنه يحمل ر�سالة �سالم للعامل، وقبلها ر�سالة  الرئي�ص مر�سي على  اأكد  الر�سمي االأول، 

.
234

حّق وعدل، واأكد على التزامه باملعاهدات واالتفاقيات الدولية

ومن جهته، اأكد املر�سح الرئا�سي اأحمد �سفيق اأن حدود بالده “خّط اأحمر الإ�رشائيل، 

ال يكن جتاوزه”، م�سدداً على اأنه ال يخ�سى اإطالقاً زيارة تل اأبيب، وقد يفكر يف ذلك يف 

حال فوزه بالرئا�سة “�رشط اأن ي�سبق ذلك ت�رشف منا�سب من احلكومة االإ�رشائيلية”. 

املر�سح قال  فيما   .
235

ال�سامل العادل  لل�سالم  تفهماً  تبدي  اأن  “اإ�رشائيل”  �سفيق   ودعا 

عبد املنعم اأبو الفتوح اإن اتفاقية كامب ديفيد هي “اتفاقية اإذعان و�سوف يتم النظر فيها 

. وقال املر�سح 
مرة اأخرى”، واأ�ساف: اإن “العالقة بني الدول تتم على نظام امل�سالح”236

حمدين �سباحي اإنه يف حالة فوزه بانتخابات الرئا�سة ف�سيتعامل مع “اإ�رشائيل” ب�سكل 

بنود  “اإ�رشائيل” خارج  اأو م�رشوعات م�سرتكة مع  تعاون  اأّي  اأن  خمتلف، و�سدد على 

اأ�سار  . كما 
237

اإىل من�سب رئي�ص اجلمهورية اتفاقية ال�سالم لن ي�ستمر يف حال و�سوله 

“من املمكن التعديل على بع�ص بنود اتفاقية كامب ديفيد،  املر�سح عمرو مو�سى اإىل اأنه 

كان هناك دوافع تهدد االأمن القومي مل�رش، وال يوجد اأي نية التفاقية جديدة مع اإ�رشائيل 

.
ما دامت اتفاقية ال�سالم امل�رشية - االإ�رشائيلية قائمة”238

العالقة  اأن  اإظهار  على  الرئا�سة،  مر�سي  لت�سلم  االأول  اليوم  منذ  “اإ�رشائيل”،  عملت 

انتخابه،  اإر�سال ر�سائل تهنئة للرئي�ص مر�سي مبنا�سبة  البلدين، من خالل  طبيعية بني 

امل�رشية  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  اأ�سار  حيث  املبارك،  رم�سان  �سهر  حلول  ومبنا�سبة 

الرئي�ص  اإىل  اأر�سل ر�سالة  االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو  الوزراء  اأن رئي�ص  اإىل  يا�رش علي 

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2012/5/10، انظر:  
232

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=114981

احلياة، 2012/5/12.  
233

اليوم ال�شابع، 2012/6/30.  
234

الراي، 2012/5/3.  
235

الراي، 2012/5/10.  
236

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=130877 :وكالة وفا، 2012/5/13، انظر  
237

الراي، 2012/5/16.  
238
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االأخبار  �سحة  علي  يا�رش  نفى  كما   .
239

مل�رش رئي�ساً  انتخابه  مبنا�سبة  للتهنئة  مر�سي 

�سمعون  االإ�رشائيلي  للرئي�ص  �سكر  خطابات  مر�سي  الرئي�ص  اإر�سال  عن  حتدثت  التي 

Shimon Peres، حيث ن�رشت و�سائل اإعالم اإ�رشائيلية ر�سالة من�سوبة للرئي�ص  برييز 

امل�رشي موجهة للرئي�ص االإ�رشائيلي، وو�سفتها باأنها ر�سالة نادرة و�سديقة من النظام 

العميق  �سكره  عن  عّب  مر�سي  الرئي�ص  اإن  اإعالم  و�سائل  وقالت  القاهرة.  يف  اجلديد 

�سهر وحلول  االنتخابات  يف  بالفوز  لتهنئته  اإليه  بهما  بعث  اللتني  ر�سالتيه  على   لبرييز 

.
240

رم�سان

كما �رشبت �سحيفة “ذا تامي اأوف اإ�رشائيل” The Times of Israel على موقعها يف 

2012/10/17 خطاب االعتماد الذي حمله ال�سفري امل�رشي اجلديد يف “اإ�رشائيل” عاطف 

اأثارت بع�ص العبارات امل�ستخدمة يف  اإىل برييز، واملوّقع من الرئي�ص مر�سي، وقد  �سامل 

اأن  على  اأكد  امل�رشية  الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأن  غري  م�رشياً.  جدالً  اخلطاب 

لدول  جدد  �سفراء  تر�سيح  خطابات  ع�رشة  من  اأكرث  على  وّقع  مر�سي،  حممد  الرئي�ص 

خمتلفة يف اليوم نف�سه الذي وّقع فيه على اخلطاب املر�سل للرئي�ص االإ�رشائيلي. واأو�سح 

اأن ال�سيغة املوجهة لرئي�ص “اإ�رشائيل” هي ال�سيغة نف�سها املوجهة لبقية روؤ�ساء الدول 

ال�سيغة  اأن تلك  اإىل  االأخرى، وال يق�سد بها �سخ�ص بعينه وال ميزة فيها الأحد، م�سرياً 

امللك  اأيام  من  تكون  وتكاد  النا�رش  عبد  الرئي�ص  اأيام  منذ  وموجودة  بحتة  بروتوكولية 

“اإ�رشائيل”،  يق�سد  االآخر،  الطرف  ولكن  �رشية  اخلطابات  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  فاروق. 

لالإيحاء  العزيز”  بـ“�سديقي  ي�سفه  مر�سي  الرئي�ص  اإن  له  ليقول  العام  للراأي  �رشبها 

.
241

مبوقف معني، ولكن احلقيقة اأن هذه ال�سيغة ال تعب عن اأّي موقف �سيا�سي

غري اأن امل�سهد امل�رشي االإ�رشائيلي �سهد اأزمة، وذلك بعد العدوان االإ�رشائيلي على 

لدى  امل�رشي  ال�سفري  ب�سحب  مر�سي  الرئي�ص  اأمر  حيث   ،2012/11/14 يف  غزة  قطاع 

امل�رشية  اخلارجية  وزارة  من  الرئي�ص  طالب  كما  العدوان،  على  احتجاجاً  “اإ�رشائيل” 
با�ستدعاء ال�سفري االإ�رشائيلي مب�رش، وت�سليمه ر�سالة احتجاج ب�ساأن العدوان، والتاأكيد 

ال�رشق الأو�شط، 2012/7/2.  
239

الأهرام، 2012/7/31.  
240

الأهرام، 17 و2012/10/19.  
241
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. و�سدد وزير اخلارجية امل�رشي، 
242

على �رشورة الوقف الفوري لكل اأ�سكال العدوان

حممد كامل عمرو، على اأن بالده لن ت�سمح للعالقات التي تربطها مع “اإ�رشائيل” تقييد 

.
243

دعمها لل�سعب الفل�سطيني

خالل  و“اإ�رشائيل”  م�رش  بني  العالقات  اأن  اإ�رشائيليون  ومعلقون  باحثون  وراأى 

ديفيد.  كامب  معاهدة  على  حمافظتها  من  بالرغم  ومتاأزمة،  ه�سة  كانت  مر�سي  حكم 

حيث قال دوف فاي�سغال�ص Dov Weissglas، مدير ديوان رئي�ص الوزراء االأ�سبق اأريل 

�سارون Ariel Sharon، اإن “م�رش اجلديدة خمتلفة متاماً يف تعاملها مع اإ�رشائيل اليوم 

 وغداً، وم�رش بقيادة االإخوان امل�سلمني �ستظل تنا�سب اإ�رشائيل العداء، واإن عدم اإلغائها

حما�ص  حركة  منحت  القاهرة  اإن  وقال  راهنة”.  تكتيكية  اعتبارات  عن  ينم  ديفيد  كامب 

م�سيفاً  غزة،  لقطاع  بري  اجتياح  عن  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  تردع  تاأمني”  “بولي�سة 
ال�سفري  وقال  اإ�رشائيل”.  مع  بعالقات  التزامها  من  بحما�ص  اأكرث  “ملتزمة  م�رش  اأن 

ك�سفت  غزة  على  احلرب  “اإن   Zvi Maze مزال  ت�سفي  بالقاهرة  ال�سابق  االإ�رشائيلي 

الكراهية  “م�ساعر  اأن  على  و�سدد  الإ�رشائيل”،  بالن�سبة  واٍه  متكاأ  اجلديدة  م�رش  اأن 

القومي  االأمن  اأبحاث  مبعهد  الباحث  وذكر  مر�سي”.  حممد  الرئي�ص  حترك  الإ�رشائيل 

االإ�رشائيلي )The Institute for National Security Studies )INSS التابع جلامعة 

اأن تزيد عالقات  اأن االأزمات بقطاع غزة من �ساأنها   Oded Eran اأبيب عوديد عران  تل 

مركز  ورئي�ص  االأو�سط  ال�رشق  تاريخ  ق�سم  يف  املحا�رش  اأكد  كما  ه�سا�سة”.  “الدولتني 
 Chaim Herzog Center والدبلوما�سية  االأو�سط  ال�رشق  لدرا�سات  هرت�سوغ  حاييم 

ال�سبع  بئر  يف  غوريون  بن  جامعة  يف   for Middle East Studies and Diplomacy

ح�سني  �سابقه  عن  متاماً  خمتلفاً  خطاً  يقود  مر�سي  اأن   Yoram Meital ميتال  يورام 

ولكن  متوا�سلة.  اأزمة  حالة  يف  و“اإ�رشائيل”  م�رش  عالقات  اأن  على  و�سدد  مبارك. 

مع  اخليط  مر�سي  “يقطع  اأن  ا�ستبعد   Jacky Hugi حوجي  جاكي  االإ�رشائيلي  املحلل 

يف  املتخ�س�ص  الباحث  واأ�سار  م�رش”.  داخل  اال�ستقرار  زعزعة  من  خوفاً  اإ�رشائيل، 

“م�ستقبل  اأن  اإىل   Israel Gershoni اإ�رشائيل جر�سوين  االإ�رشائيلية  امل�رشية  العالقات 

 العالقات بني البلدين مرهون مبوؤثرات كثرية ال اأحد ي�ستطيع التنبوؤ بها وهي مفتوحة

الأهرام، 2012/11/15.  
242

�سحيفة ال�رشق، الدوحة، 2012/11/16.  
243
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 Efraim ال�سابق اأفرامي هاليفي Mossad كما اأكد رئي�ص املو�ساد .
على عدة احتماالت”244

عهد  يف  وخ�سو�ساً  مبارك،  خلع  بعد  و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  العالقة  اأن   Halevy

“ن�ستدل على  مر�سي، كانت تتميز باجلفاء والقطيعة وهناك دالئل على هذا. واأ�ساف: 

هذا، مبوقف يف اليوم الذي انتخب فيه حممد مر�سي اأر�سل بنيامني نتنياهو ر�سالة تهنئة 

للرئي�ص مر�سي، وتوقع رداً مهذباً منه، ولكن هذا مل يحدث، وطوال هذه الفرتة مل يحدث 

.
اأّي ات�سال على امل�ستوى ال�سيا�سي بني م�رش واإ�رشائيل”245

النُّخب  ُتخِف  مل   ،2013/7/3 يف  مر�سي  الرئي�ص  على  الع�سكري  االنقالب  وبعد 

ال�سيا�سية والع�سكرية واملثقفة يف “اإ�رشائيل” ارتياحها من الذي حدث يف م�رش. اإذ مثَّل 

موجة ارتدادية يف وجه “الربيع العربي”، وقام ب�رشبة قا�سية �سّد االإ�سالم ال�سيا�سي. 

وبحملة  االأنفاق،  وتدمري  غزة  قطاع  على  احل�سار  بت�سديد  االنقالب  اأجهزة  قامت  كما 

ت�سويه اإعالمية وا�سعة �سّد قوى املقاومة الفل�سطينية. وبعث االنقالب احلياة يف حمور 

“االعتدال العربي” الذي يدعم م�سار الت�سوية ال�سلمية، ويحتفظ بعالقات ا�سرتاتيجية 
ديفيد  كامب  اتفاق  اإلغاء  باجتاه  الظروف  بلورة  االنقالب  ل  وعطَّ املتحدة.  الواليات  مع 

بني م�رش و “اإ�رشائيل”. وقد خفف كل ذلك من خماطر التغريات، التي قد حتمل طابعاً 

.
معادياً، يف البيئة اال�سرتاتيجية املحيطة بـ“اإ�رشائيل”246

ومما ال �سّك فيه اأن حتوالً قد طراأ على العالقات امل�رشية االإ�رشائيلية بعد االنقالب، 

حيث جاء هذا التحول بفعل االعتبارات التي حتكم كالً من قادة االنقالب والنخبة احلاكمة 

يف تل اأبيب. ومل يكن من املفاجئ احتفاء االإ�رشائيليني، ال �سيّما النخب احلاكمة واملثقفة، 

ن  باالنقالب، حيث اإن حمافل التقدير اال�سرتاتيجي يف تل اأبيب راأت اأن االنقالب قد ح�سَّ

:
247

ب�سكل كبري من البيئة اال�سرتاتيجية لـ“اإ�رشائيل” عب االإ�سهامات التالية

اأحد  ُتعدُّ  التي  ديفيد،  كامب  اتفاقية  احرتام  م�رش  موا�سلة  االنقالب  �َسِمن  اأوالً: 

العداء مع  القومي االإ�رشائيلي، نظراً الأنها �سمنت خروج م�رش من دائرة  اأعمدة االأمن 

“اإ�رشائيل”؛ فقد كان الكثري من االأو�ساط ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية يف “اإ�رشائيل” ينطلق 

http://bit.ly/1WOueoN :اجلزيرة.نت، 2012/11/26، انظر  
244

http://bit.ly/1Q7gqE0 :وكالة فل�سطني اليوم االإخبارية، 2013/7/27، انظر  
245

مركز   ،)62( ا�سرتاتيجي  تقدير  �سل�سلة  االنقالب،”  �سوء  يف  االإ�رشائيلية  امل�رشية  العالقات  “م�ستقبل   
246

الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، 2013/12/3.

املرجع نف�سه.  
247
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من افرتا�ص مفاده اأن تفجر ثورة 25 يناير، وانتخاب مر�سي للرئا�سة، و�سعود االإ�سالم 

ال�سيا�سي ُي�سهم يف بلورة ظروف تقود اإىل اإلغاء كامب ديفيد.

ثانياً: �سماح قادة االنقالب با�ستعادة بع�ص مظاهر ال�رشاكة اال�سرتاتيجية التي كانت 

قائمة يف ظّل نظام مبارك، وقد جتلت اأهم هذه املظاهر يف ت�سديد احل�سار على قطاع غزة، 

وحماوالت نزع ال�رشعية عن املقاومة الفل�سطينية، من خالل حمالت الت�سويه االإعالمي 

ن من �رشوط  املمنهج. يف حني اأن حكم مر�سي كان قد خفف من ظروف احل�سار، كما َح�سَّ

املقاومة يف مواجهة “اإ�رشائيل” من خالل مواقفه االإيجابية يف اأثناء احلملة الع�سكرية التي 

�سنها اجلي�ص االإ�رشائيلي على القطاع يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2012.

االقت�ساد  ُتثقل  التي  املتزايدة  والتكاليف  ال�سغوط  تخفيف  اإىل  االنقالب  اأدى  ثالثاً: 

اأعلى من االطمئنان، حيث �سمحت بتخفيف االإجراءات  اإىل درجة  اأدى  االإ�رشائيلي، فقد 

التي و�سعها اجلي�ص االإ�رشائيلي بعد ثورة 25 يناير وبعد انتخاب مر�سي؛ والتي ن�ست 

اأو  م�رش  مع  احلدود  على  بها  والزج  الع�سكرية،  واالألوية  الفرق  من  املزيد  اإعداد  على 

بالقرب منها، عالوة على اإقامة مطارات ومن�ساآت حربية جديدة، وهذه امل�ساريع كانت 

�ستكلف اخلزانة العامة مليارات الدوالرات.

رابعاً: بعث االنقالب احلياة يف “حمور االعتدال العربي”، الذي كان مهدداً باالندثار؛ 

عالقات  وبناء  ال�سلمية،  الت�سوية  مل�سار  الداعمة  العربية  البيئة  بتوفري  ي�سمح  وهذا 

�سيا�سية وتطبيعية حمتملة مع “اإ�رشائيل”؛ واإيجاد بيئة �سديقة للواليات املتحدة، والتي 

هي احلليف وال�رشيك االأ�سا�سي لـ“اإ�رشائيل”.

العامل  يف  والتغريات  للثورات  قا�سية  �رشبة  �سكل  م�رش  يف  االنقالب  اإن  خام�ساً: 

العربي، كما �سكل �رشبة قا�سية لالإ�سالم ال�سيا�سي؛ وهو ما عدَّته “اإ�رشائيل” مك�سباً، 

اال�سرتاتيجية  البيئة  َتغريُّ  من  تخ�سى  االإ�رشائيلي  القرار  �سناعة  دوائر  كانت  حيث 

املحيطة بـ“اإ�رشائيل”، من خالل ن�سوء اأنظمة معادية، تعّب عن االإرادة احلرة لالإن�سان 

العربي، وت�سعى ال�ستكمال عنا�رش القوة وبناء حالة نه�سوية توؤدي اإىل تغريُّ املوازين 

ل�سالح اجلانب العربي امل�سلم.

اإن اإدراك “اإ�رشائيل” للدور الذي يلعبه االنقالب يف حت�سني بيئتها اال�سرتاتيجية، دفع 

�سناع القرار فيها اإىل التحرك ب�سكل فاعل للم�ساعدة يف تثبيت اأركان االنقالب، من خالل 

اأوروبا،  يف  ن�سط  ودعائي  ديبلوما�سي  حترك  عب  له،  دولية  �رشعية  تاأمني  عملية  دعم 
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حيث  له،  اقت�سادي  دعم  لتوفري  وال�سعي  بل  الدولية.  واملحافل  املتحدة،  والواليات 

االإعالمية  والنخبة   Congress والكوجنر�ص  االإدارة  من  كل  لدى  اإ�رشائيلي  حترك  برز 

االأمريكية، الإقناعها بعدم قطع امل�ساعدات للجي�ص؛ عالوة على طرح االإ�رشائيليني اأفكاراً 

حول هذه الق�سية، مثل خطط ٍعلى غرار “خطة مار�سال Marshall Plan”، التي اأقدم 

.
248

عليها الغرب الإنها�ص اأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية

رّد  ب�ساأن  تو�سيات  جمموعة  ت�سمن  تقريراً  االإ�رشائيلي  القومي  املركز  اأ�سدر  كما 

الفعل الذي ينبغي على “اإ�رشائيل” اتخاذه بهذا ال�سدد، ومما جاء فيه، دعوة “اإ�رشائيل” 

اإىل “تعميق التعاون مع اجلي�ص امل�رشي، وموا�سلة ال�سماح له بدفع املزيد من القوات يف 

�سيناء”، واإىل بذل جهد من اأجل �سمان توا�سل الدعم مل�رش مالياً وع�سكرياً. باالإ�سافة اإىل 

التو�سية بالعمل على فتح قنوات تن�سيق �رشية مع “االأنظمة ال�سنية امللكية”، التي كانت 

تاأمل ب�سقوط حكم االإخوان امل�سلمني يف م�رش، والذي كانت حما�ص اأكرث املت�رشرين منه، 

.
249

على حّد و�سف كاتبي التقرير

املر�سح بفوز  وا�سح  اإ�رشائيلي  اهتمام  ظهر  امل�رشية،  الرئا�سة  انتخابات   وخالل 

اإ�رشائيلية  تقديرات  عّدت  حيث  �سباحي،  حمدين  املر�سح  على  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

ال�سي�سي اأكرث اعتداالً يف روؤيته لـ“اإ�رشائيل”، وذلك بناًء على ت�رشيحات اأدىل بها لو�سائل 

�ستظل  م�رش  واإن  م�ستقرة،  الدولتني  بني  ال�سالم  معاهدة  اإن  فيها  قال  والتي  االإعالم، 

دولة ت�سعى اإىل ال�سالم لي�ص على امل�ستوى الثنائي فقط بل على امل�ستوى االإقليمي اأي�ساً، 

على اأ�سا�ص قيام دولة فل�سطينية اإىل جانب “اإ�رشائيل”. كما �سدد ال�سي�سي على اأن عدم 

ا�ستقرار الو�سع االأمني يف �سيناء ال يهدد م�رش فح�سب بل واجلانب االإ�رشائيلي كذلك، 

يف اإ�سارة اإىل اأن هناك م�سلحة اإ�رشائيلية يف اأن تتعاون تل اأبيب مع القاهرة من اأجل فر�ص 

.
250

اال�ستقرار يف �سمال �سيناء

دعا  حيث  لل�سي�سي،  “ارتياحهم”  عن  االإ�رشائيليني  امل�سوؤولني  من  عدد  اأعرب  كما 

و�سفه  الذي  ال�سي�سي  دعم  اإىل   Ehud Barak باراك  اإيهود  االأ�سبق  الوزراء  رئي�ص 

ني�سان اإيلي  املحلل  واأ�سار  الهاوية”.  يف  ال�سقوط  من  م�رش  اأنقذ  الذي   بـ“الزعيم 

املرجع نف�سه.  
248

التقرير  )حمرر(،  �سالح  حممد  حم�سن  يف  العربي،”  والعامل  الفل�سطينية  “الق�سية  ابحي�ص،  ح�سن   
249

ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012-2013 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، 2014(، �ص 137.

http://arbne.ws/1mfPJJe :موقع احلرة، 2014/5/26، انظر  
250
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Eli Nissan اإىل اأن التوا�سل قائم منذ �سنني بني تل اأبيب واملوؤ�س�سة الع�سكرية امل�رشية، 

على  بـ“الق�ساء  يتعلق  فيما  �سواء  للجانبني،  اال�سرتاتيجية  امل�سالح  تطابق  على  و�سدد 

واأ�ساف  االإخوان”.  القريبة من جماعة  “مكافحة حركة حما�ص  اأم  �سيناء”  االإرهاب يف 

اأن “من م�سلحة اإ�رشائيل وم�رش اأن يفوز املر�سح البارز ال�سي�سي يف هذه االنتخابات”، 

مبوا�سلة  �سيهتم  انتخابه  مّت  حال  يف  ال�سي�سي  برئا�سة  امل�رشي  النظام  اأن  مو�سحاً 

 .
251

والفل�سطيني االإ�رشائيلي  اجلانبني  بني  املحادثات  تعرث  عن  النظر  بغ�ص  العالقات 

اآب/  Maariv يف  اإ�رشائيلية قالت ل�سحيفة معاريف  اأن م�سادر  اإىل  االإ�سارة هنا  وجتدر 

اأغ�سط�ص 2012، بعد تعيني ال�سي�سي وزيراً للدفاع، اإن ال�سي�سي “يحتفظ بعالقات جيدة 

بوزارة  االأمنية   - ال�سيا�سية  الهيئة  رئي�ص  من  ابتداء  اإ�رشائيل،  يف  االأمنية  القيادات  بكل 

الدفاع االإ�رشائيلية عامو�ص جلعاد Amos Gilad، حتى املبعوث اخلا�ص لرئي�ص الوزراء 

.
االإ�رشائيلي اإ�سحاق موخلو Yitzhak Molcho، ووزير الدفاع اإيهود باراك”252

اأو  24 فران�ص  قناة  مع  مقابلة  يف  ال�سي�سي  اأكد  الرئا�سة،  بانتخابات  فوزه   وبعد 

“اإ�رشائيل” من خالل �سيناء،  اأمن  اأنه لن ي�سمح باأن يتّم تهديد  France 24 الفرن�سية، 

اأن  على  و�سدد  م�سددة.  اأمنية  اإجراءات  خالل  من  اجلريان،  لتهديد  قاعدة  تكون  اأن  اأو 

ال�سلطات امل�رشية �ستاأخذ “اإجراءات اأمنية لتاأكيد �سيادتنا عليها، ولنوؤكد اأننا لن ن�سمح 

باأن تتخذ �سيناء قاعدًة لتهديد جرياننا اأو منطقة خلفية لهجمات �سّد اإ�رشائيل”. واأ�سار 

كبري،  اإيجابي  اإجراء  خالل  من  اإال  فيها  نحن  التي  امل�سكلة  فتيل  نزع  يكن  “ال  اأنه  اإىل 

وراأى  االإ�رشائيليون”.  يعي�ص  مثلما  فيها  يعي�سون  دولة  يف  اأمل  للفل�سطينيني  يكون  اأن 

ال�سي�سي اأن اأحد اأ�سباب االإرهاب هو “الق�سية الفل�سطينية واالأفكار املتطرفة واالإ�سالم 

ال�سيا�سي جذوره كلها واحدة، وال يكن ف�سل داع�ص عما يحدث يف ليبيا، اأو اأن�سار بيت 

.
املقد�ص اأو حتى ما يحدث يف اأفغان�ستان ودول اأخرى كثرية، وعلينا اأال نف�سل ذلك”253

 Washington Post واأكد ال�سي�سي، يف مقابلة اأجرتها معه �سحيفة وا�سنطن بو�ست

االأمريكية، اإقامة عالقات قوية ودافئة مع “اإ�رشائيل”، ورئي�ص وزرائها بنيامني نتنياهو، 

الذي “يتوا�سل معه دوماً ويتحدث اإليه كثرياً”، وقال: “توجد ثقة وطماأنينة �سخمة بني 

م�رش واإ�رشائيل”. و�سدد على اأن م�رش حترتم “معاهدة ال�سالم مع اإ�رشائيل منذ يوم 

املرجع نف�سه.  
251

http://www.almasryalyoum.com/news/details/156946 :امل�رشي اليوم، 2012/8/13، انظر  
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http://bit.ly/1W0GYYD :عربي 21، 2014/11/20، انظر  
253



389

ال�صيا�صة اخلارجية

اإىل  اإذا مّت التو�سل  توقيعها، وال�سالم يكن اأن يحل بني الدولة العبية والدول العربية 

حّل الدولتني فل�سطني واإ�رشائيل”، موؤكداً “ا�ستعداد بالده للم�ساعدة يف التو�سل اإىل هذا 

 .
254

ال�سالم”. كما اأعرب ال�سي�سي عن تفهمه للقلق االإ�رشائيلي من امللف النووي االإيراين

كما و�سف ال�سي�سي، خالل لقائه روؤ�ساء الطائفة اليهودية بالواليات املتحدة يف �سباط/ 

على  فقط  لي�ص  ت�ساعده  كبرية  قوة  يتلك  “زعيم  باأنه  نتنياهو،  بنيامني   ،2016 فباير 

.
قيادة بالده، بل اأي�ساً لدفع املنطقة والعامل كله اإىل االأمام”255

احلكومة  اإن   Moshe Ya‘alon يعلون  مو�سيه  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  وقال 

اأن  واأكد  االأو�ساع يف م�رش.  تقييم  ب�ساأن  اأوباما  الرئي�ص  اإدارة  اختلفت مع  االإ�رشائيلية 

و�سول  اأن  وترى  امل�سلمني،  االإخوان  بقيادة  م�رش  يف  حكومة  تف�سل  مل  “اإ�رشائيل” 
.
256

ال�سي�سي اإىل �سدة الرئا�سة يخدم م�سالح الغرب

2015 كثرياً باالأو�ساع  Herzliya Conference االإ�رشائيلي  اهتم موؤمتر هرت�سليا 

التي اآلت اإليه االأمور يف م�رش بعد عزل الرئي�ص مر�سي من احلكم، واأ�سار املوؤمتر اإىل اأن 

ح�سبما  االإرهاب،  ومكافحة  احلدود  تاأمني  يخ�ص  فيما  اإ�رشائيلياً  م�رشياً  تن�سيقاً  هناك 

جلعاد،  عامو�ص  االإ�رشائيلية  الدفاع  وزارة  يف  واالأمنية  ال�سيا�سية  الدائرة  مدير  �رشح 

التي  االأنفاق  هدم  خالل  من  االإرهاب  مكافحة  يف  اإ�رشائيل  ت�ساعد  “م�رش  اإن  قال  الذي 

ا�ستخدمت الأهداف معادية”، وذكر اأن الرئي�ص ال�سي�سي حقق معجزة باإنقاذ م�رش من 

وللدور  غزة،  قطاع  يف  االآن  معزولة  اأ�سبحت  “حما�ص  اأن  م�سيفاً  امل�سلمني،  االإخوان 

امل�رشي الف�سل يف ذلك”، بزعم اأن الرئي�ص ال�سي�سي يحاربها يف غزة ويت�سدى لتنظيم 

ا�سرتاتيجية  ثروة  ُيعد  ال�سالم  مبعاهدة  “التزامه  اأن  جانب  اإىل  �سيناء،  يف  “داع�ص” 
يف  “اإ�رشائيل”  عليها  ح�سلت  التي  اال�سرتاتيجية  العوائد  جلعاد  واأبرز   .

الإ�رشائيل”257

اأعقاب االنقالب، لدرجة اأنه عّد االنقالب “معجزة الإ�رشائيل”. وراأى جلعاد اأن تر�سيخ 

ال�رشاكة بني م�رش و“اإ�رشائيل” يف احلرب على املقاومة الفل�سطينية كانت اأهم التحوالت 

The Washington Post newspaper, 12/3/2015, http://www.washingtonpost.com/opinions/  
254

egypts-president-says-he-talks-to-netanyahu-a-lot/2015/03/12/770ef928-c827-11e4-aa1a-

86135599fb0f_story.html

Site of Arutz Sheva 7 )Israel National News(, 14/2/2016, http://www.israelnationalnews.com/  
255

News/News.aspx/208023#.VxTMX9R94dU

 http://bit.ly/25ZkY6H :اجلزيرة.نت، 2016/3/14، انظر  
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http://bit.ly/1W6hok5 :موقع البديل، 2015/6/19، انظر  
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التي �سهدتها �سنة 2014، حيث اأ�سار اإىل اأن نظام ال�سي�سي لعب دوراً رئي�سياً يف جتفيف 

.
258

منابع هذه املقاومة عب اإغالق االأنفاق، ومنع تدفق ال�سالح اإىل قطاع غزة

“اإ�رشائيل” يف حزيران/  اأثار قرار تعيني م�رش حازم خريت �سفرياً جديداً لدى  كما 

يونيو 2015، بعد نحو ثالثة اأعوام من �سحب ال�سفري عاطف �سامل من تل اأبيب، ردود 

اآخرون  عّده  فيما  بـ“املفاجئ”،  البع�ص  و�سفه  اإذ  ا�ستفهام،  وعالمات  متباينة  اأفعال 

“طبيعياً وروتينياً” الأن ال�سفري كان موجوداً بالفعل، ومّت ا�ستدعاوؤه وقت اأزمة االعتداء 
االإ�رشائيلي على قطاع غزة وقد انتهت هذه االأزمة، االأمر الذي ي�ستدعي عودة ال�سفري 

ي�رشي،  اإبراهيم  ال�سفري  وقال  اأخرى.  مرة  الديبلوما�سية  مهامه  ملمار�سة  امل�رشي 

الدولية  واملعاهدات  الدويل  القانون  اإدارة  ومدير  االأ�سبق،  اخلارجية  وزير  م�ساعد 

وخا�سة  وثيقاً  تعاوناً  يعّد  احلايل  الوقت  يف  واإ�رشائيل  م�رش  بني  التعاون  “اإن  االأ�سبق، 

يف ق�سايا �سيناء وغريها”، واأكد “اأن اأمريكا واإ�رشائيل �سيء واحد، وهذا االإجراء قوبل 

للدرا�سات  االأهرام  مبركز  اخلبري  العزباوي،  ي�رشي  و�سدد  وا�سنطن”.  من  بالرتحيب 

اأمر  واإ�رشائيل  م�رش  بني  طبيعي  متثيل  “وجود  اأن  على  اال�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية 

ال�سغط  تخفيف  بعد  جاءت  ال�سفري  عودة  اأن  كما  الفل�سطينية،  الق�سية  خلدمة  هام 

املعونة عن  اأخرى  مرة  االإفراج  واإعادة  م�رش  على  االأمريكية  املتحدة  الواليات   من 

.
الع�سكرية”259

احلق  “الوطني  �ساخراً  االأ�سواين  عالء  امل�رشي  الروائي  كتب  اأخرى،  جهة  ومن 

ويهنئه  يفرح  ثّم  ال�رشير،  االإ�رشائيلي  االأمريكي  املخطط  �سّد  ال�سي�سي  يدعم  من  هو 

حممد وو�سف  الإ�رشائيل”.  امل�رشي  ال�سفري  وعودة  مل�رش  االأمريكية  املعونة   بعودة 

�سيف الدولة، الباحث املتخ�س�ص يف ال�ساأن العربي، قرار تعيني �سفري مل�رش يف “اإ�رشائيل”، 

الدولة،  االإ�رشائيلي. وقال �سيف  ال�سي�سي واالحتالل  للعالقة احلميمة بني  باأنه تتويج 

يتوج  ال�سي�سي  مل�رش،  الع�سكرية  املعونة  على  الكوجنر�ص  موافقة  من  اأيام  بعد  “اإنه 
عالقته احلميمة باإ�رشائيل بتعيني �سفري جديد الأول مرة منذ �سحبه عام 2012”، وعلق 

جمال ح�سمت، القيادي بجماعة االإخوان امل�سلمني على القرار قائالً “حازم خريت �سفري 

�سالح النعامي، هرت�سيليا 2015.. خارطة الفر�ص واملخاطر، اجلزيرة.نت، 2015/6/13، انظر:  
258

http://bit.ly/1GBCv6u

القد�س العربي، 2015/6/23.  
259
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م�رش لدى الكيان ال�سهيوين، اأعتقد اأنه للحفاظ على ال�سكل فقط! فلديهم �سفري خمل�ص 

.
وعميل ماهر يف ق�رش الرئا�سة يف م�رش”260

“اأبلغتنا  وقال  امل�رشي،  القرار  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  وبارك 

ال�سلطات يف م�رش باأنها �سرت�سل �سفرياً اإىل اإ�رشائيل، وهذا خب مهم جداً”، و�سدد على 

 .
بينهما”261 املوجود  ال�سالم  اإىل  باالإ�سافة  الدولتني،  بني  العالقة  يعزز  القرار  “هذا  اأن 

كما اأعلنت احلكومة االإ�رشائيلية يف اأيلول/ �سبتمب اإعادة افتتاح �سفارتها بالقاهرة، بعد 

اأكرث من عامني على �سحبه يف اأعقاب العدوان االإ�رشائيلي على قطاع غزة �سنة 2012. كما 

�سارك مدير عام وزارة اخلارجية االإ�رشائيلية دوري جولد Dore Gold يف مرا�سم رفع 

.
262

العلم االإ�رشائيلي على املقر اجلديد لل�سفارة االإ�رشائيلية بالقاهرة

ويف 2015/12/10، جرت عملية تبادل بني القاهرة وتل اأبيب، من دون اأّي �سابق اإنذار 

لـ“اإ�رشائيل”  اجلا�سو�ص  عن  امل�رشية  ال�سلطات  مبوجبها  اأفرجت  مفاجئة،  وب�سورة 

عودة الرتابني Ouda Tarabin، بعدما اأم�سى 15 عاماً، هي مدة عقوبته، يف مقابل اإفراج 

تل اأبيب عن اأ�سريين م�رشيني ق�سيا مدة حب�سهما دون الك�سف عن هويتهما، فيما اأعلن 

التلفزيون امل�رشي اإمكانية اإطالق اأ�سريين اآخرين. وفيما اأكد م�سدر م�رشي اأن القاهرة 

وافقت على ال�سفقة، فاإن مكتب رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية نفى وجود �سفقة، م�سرياً 

.
263

اإىل اأن اإطالق االأ�سريين جاء بعد اإنهائهما حمكوميتهما

اأبيب يف بداية  اإىل تل  ال�سفري امل�رشي حازم خريت  “اإ�رشائيل” عن و�سول  واأعلنت 

�سنة 2016 ملبا�رشة مهام عمله. ورحب نتنياهو بو�سوله، واأعرب عن اأمله يف اأن ي�ساعد 

 Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  وخ�ّص   .
264

البلدين بني  العالقات  توطيد  على  ذلك 

2016، قائالً:  اأوراق اعتماده ك�سفري يف �سباط/ فباير  خريت بالرتحيب، خالل ت�سلمه 

“اأرحب هنا يف مقر الرئي�ص ب�سفراء من اأنحاء العامل. لكن االأمر يت�سم بخ�سو�سية بالغة 
حني اأرحب ب�سفراء من جرياننا املقربني واملهمني. م�رش هي اأم الدنيا وخا�سة يف منطقتنا 

تلعب م�رش دوراً بالغ االأهمية”. و�سدد على اأن “اتفاقية ال�سالم املبمة بني بلدينا اتفاقية 

املرجع نف�شه.  
260

http://bit.ly/1UWEUvk :اجلزيرة.نت، 2015/6/22، انظر  
261

http://bit.ly/1Ux8E6l :موقع دوت م�رش، 2015/9/9، انظر  
262

الأخبار، 2015/12/11.  
263

امل�رشيون، 2016/1/3.  
264
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اأولوية ق�سوى لكل منا. رمبا ال نتفق على كل �سيء لكننا نحرتم بع�سنا  دولية، وهي 

.
البع�ص، ولهذا ال�سبب �سن�سنع م�ستقبالً م�سرتكاً”265

العالقات  دفء  اإىل   Yedioth Ahronoth اأحرونوت  يديعوت  �سحيفة  اأ�سارت  كما 

امل�رشية االإ�رشائيلية خالل �سنة 2015، حيث اأبرزت عدة موؤ�رشات تدل على ذلك، منها: 

زيارة ر�سمية وعلنية للمدير العام لوزارة اخلارجية دوري جولد اإىل القاهرة حيث اأعاد 

الرتابني،  عودة  االإ�رشائيلي  اجلا�سو�ص  �رشاح  واإطالق  االإ�رشائيلية،  ال�سفارة  افتتاح 

وتعيني �سفري م�رشي جديد بعد ثالثة اأعوام على غيابه. كما اأ�سارت يديعوت اأحرونوت 

 .
266

اإىل العناوين االأوىل يف و�سائل االإعالم امل�رشية “اإ�رشائيل” عادت  اأن العالقة مع  اإىل 

 Zionist Camp ال�سهيوين  املع�سكر  االإ�رشائيلي عن   Knesset الكني�ست  وراأت ع�سو 

اإيجابي  تغري  ح�سول  توؤكد  موؤ�رشات  هناك  اأن   Ksenia Svetlova �سفتلوفا  ك�سينيا 

اإذ اإن التعاون االأمني  ل�سالح العالقات بني م�رش و“اإ�رشائيل” خالل رئا�سة ال�سي�سي، 

�سّد  والتحري�ص  الكراهية  م�ستوى  اأن  كما  وملفت،  مثري  من  اأكرث  بات  اال�ستخباري 

القرن  من  الت�سعينيات  ب�سنوات  مقارنة  امل�رشية  ال�سحافة  يف  يرتاجع  بات  “اإ�رشائيل” 
امل�رشية  ال�سلطة  اأن  �سفتلوفا  واأكدت  تقول.  كما  اإيجابياً،  تغرياً  يعّد  ما  وهو  الع�رشين، 

تريد  ال  يبدو  ما  على  لكنها  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقات  وتقوي  حتافظ  ال�سي�سي  بقيادة 

.
267ً

اإظهار �سداقتها يف العلن، وو�سفت ال�سي�سي بال�سخ�سية احلكيمة جدا

Yoav Galant، يف ت�رشيب �سوتي  االإ�رشائيلي يواآف غالنت  االإ�سكان  وراأى وزير 

ال�سيطرة  من  متكن  ال�سي�سي  باأن  حمظوظة  “اإ�رشائيل”  اأن  هاآرت�ص،  �سحيفة  ك�سفته 

غالنت،  وقال  امل�سلمني.  االإخوان  اأيدي  من  وا�ستعادها  م�رش،  يف  احلكم  مقاليد  على 

خالل جل�سة مغلقة مع قادة التنظيمات اليهودية يف �سمال الواليات املتحدة، اإن ال�سي�سي 

“اإ�رشائيل”  م�سلحة  من  اأن  غالنت  راأى  كما  جتميل”.  عملية  بعد  “مبارك  ح�سني  هو 

. كما حّث مركز اأبحاث االأمن 
268

والواليات املتحدة موا�سلة دعم النظام احلايل يف م�رش

القومي االإ�رشائيلي، يف درا�سة له، على بلورة ا�سرتاتيجية اأمريكية اإ�رشائيلية م�سرتكة، 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0VY1VP :رويرتز، 2016/2/25، انظر  
265

http://www.raialyoum.com/?p=399751 :سحيفة راأي اليوم االإلكرتونية، لندن، 2016/3/3، انظر�  
266

http://bit.ly/1UQdBFV :اجلزيرة.نت، 2016/3/9، انظر  
267

Haaretz, 28/5/2016, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.721999  
268
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ل�سمان بقاء نظامي احلكم يف كل من م�رش واالأردن. و�سددت الدرا�سة، التي اأعّدها اأودي 

ا�ستقرار”  “تاأمني  اأن  على   ،Carmit Valensi فالن�سي  كرميت  و   ،Udi Dekel ديكل 

نظام حكم ال�سي�سي يثل “م�سلحة عليا لكل من اإ�رشائيل والواليات املتحدة”، وعلى اأن 

وحثّت  ال�سي�سي.  حلكومة  مبا�رشة  م�ساعدات  تقدمي  املتحدة  والواليات  اإ�رشائيل  “على 
الدرا�سة على تخ�سي�ص م�ساعدات ع�سكرية وا�ستخبارية مل�ساعدة نظام ال�سي�سي على 

اإىل م�ساعدته للتعامل ب�سكل حازم وناجع مع  “اإغالق حدود م�رش باإحكام، باالإ�سافة 
.
بدو �سيناء”269

للفل�سطينيني   ،2016/5/17 يف  له  خطاب  يف  ر�سالة،  امل�رشي  الرئي�ص  ووّجه 

اأن  اإىل  م�سرياً  الفل�سطينية،  للق�سية  حقيقي  حّل  اإىل  التو�سل  ب�رشورة  واالإ�رشائيليني 

م�رش م�ستعدة لدعم كل املبادرات ال�ساعية لتحقيق ال�سالم. وقال ال�سي�سي اإنه �سيتحقق 

اإذا مّت حّل الق�سية الفل�سطينية، و�ستكتب �سفحة اأخرى جديدة ال تقل  اأكرث دفئاً  �سالم 

نتنياهو  ورحب   .
و“اإ�رشائيل”270 م�رش  بني  ال�سالم  معاهدة  يف  اإجنازه  مّت  عما  اأهمية 

بت�رشيحات الرئي�ص ال�سي�سي قائالً: “اأقّدر ما يقوم به الرئي�ص ال�سي�سي، واأت�سجع من 

دول  مع  للعمل  ا�ستعداد  على  “اإ�رشائيل”  اإن  نتنياهو  وقال  يبديها”.  التي  القيادة  روح 

رئي�ص  رحب  كما  الفل�سطينيني.  مع  �سالم  اتفاقية  حتقيق  نحو  التقدم  اأجل  من  عربية 

املع�سكر ال�سهيوين اإ�سحق هرت�سوغ Isaac Herzog بدعوة ال�سي�سي، قائالً اإنه اإعالن 

�سنجد  واإال  جدية؛  ب�سورة  فح�سها  واجبنا  من  تاريخية.  عملية  “اإمكانية  ويظهر  مهم 

امل�رشي، والنظر  الرئي�ص  اإىل  اال�ستماع  املهم  املقبلة. من  اأنف�سنا نفعل ذلك بعد اجلنازة 

.
بجدية وم�سوؤولية اإىل هذه الفر�سة”271

“التن�سيق  اأن  �ستاينت�ص  يوفال  االإ�رشائيلي  والطاقة  التحتية  البنى  وزير  ذكر  كما 

وو�سف   .
م�سى”272 وقت  اأّي  من  اأف�سل  واالإ�رشائيلي[  ]امل�رشي  البلدين  بني  االأمني 

 Carmit Valensi and Udi Dekel, “The Current Challenges in the Middle East Demand a  
269

 Joint United States-Israel Strategy,” Strategic Assessment, vol. 19, no. 1, April 2016, site

of The Institute for National Security Studies )INSS(, http://www.inss.org.il/uploadImages/

systemFiles/adkan19-1ENG_3.pdf

الأهرام، وال�شفري، 2016/5/18.  
270

http://bit.ly/1S6Ixgy :موقع تايز اأوف اإ�رشائيل، 2016/5/17، انظر  
271

http://bit.ly/1rrv50V :وكالة االأنا�سول، 2016/2/6، انظر  
272
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مع  االإ�رشائيلية  العالقات   Yossi Melman ميلمان  يو�سي  االإ�رشائيلي  االأمني  اخلبري 

الوقت  يف  ت�سكل  قد  لكنها  لـ“اإ�رشائيل”،  ا�سرتاتيجي  كنز  باأنها  ال�سي�سي  عهد  يف  م�رش 

ذاته عقبة اأمام “اإ�رشائيل” للتو�سل اإىل حّل �سيا�سي يف قطاع غزة، وحتول دون ترميم 

االأمن  جهاز  رئي�ص  اإن  االإ�رشائيلية  معاريف  ل�سحيفة  ميلمان  وقال  تركيا.  مع  العالقة 

العام االإ�رشائيلي )ال�ساباك( )Israel Security Agency–ISA )Shabak يورام كوهني 

القاهرة خالل  Yoram Cohen يعّد �سخ�سية ماألوفة يف املخابرات امل�رشية، حيث زار 

2014 وبعدها، وتباحث مع م�سيفيه امل�رشيني يف ق�سايا قطاع  احلرب على غزة �سنة 

ال�سي�سي للحكم يف  الفتاح  “منذ اعتالء اجلرنال عبد  اإنه  . وقال ميلمان 
273

غزة وحما�ص

م�رش، ن�ساأت بينها وبني اإ�رشائيل عالقات وثيقة هي االأقوى من نوعها، وبات التعاون 

اأن  اأبيب يف حالة حت�سن تدريجي مع مرور الوقت”. واأ�ساف  القاهرة وتل  االأمني بني 

امل�سالح املتبادلة للطرفني يف حماربة تنظيم داع�ص يف �سيناء وحركة حما�ص، اأ�سهمت يف 

. وك�سف ميلمان النقاب عن اأن اجلي�ص امل�رشي يتلقى م�ساعدات 
274

تعزيز هذا التعاون

تقدم  كما  �سناعية،  اأقمار  �سور  خالل  من  وفرن�سا  “اإ�رشائيل”  من  وع�سكرية  اأمنية 

“اإ�رشائيل” دعماً للجي�ص امل�رشي يتمثل يف ال�سواريخ االعرتا�سية واملعلومات االأمنية 
 ،Aman 8200 التابعة ل�سعبة اال�ستخبارات الع�سكرية االإ�رشائيلية )اأمان(  عب الوحدة 

مدار  على  ا�ستخبارية  معلومات  توفر  اأجهزة  وهي  املو�ساد،  وجهاز  ال�ساباك،  وجهاز 

.
275

ال�ساعة عما يحدث يف �سيناء

مقال  يف   ،Nir Yahav ياهاف  نري  العربية  ال�سوؤون  يف  االإ�رشائيلي  اخلبري  وذكر 

وم�رش  “اإ�رشائيل”  بني  االأمني  التن�سيق  باأن  االإخباري،   Walla واال  موقع  يف  حتليلي 

الذي و�سف فيه هذا  اإىل احلد  ال�سي�سي  الرئي�ص  و�سل م�ستويات غري م�سبوقة يف عهد 

التن�سيق ب�سهر الع�سل يف القنوات االأمنية بني القاهرة وتل اأبيب، من دون اأْن يوؤثر ذلك 

على م�ساعر امل�رشيني جتاه االإ�رشائيليني. كما و�سفت االإعالمية االإ�رشائيلية �سيمريت 

. وقال الناطق الع�سكري 
276

Shimrit Meir الرئي�ص ال�سي�سي باأنه حلم اإ�رشائيلي مئري 

ب�سحيفة  له  مقال  يف   ،Avi Benayahu بنياهو  اآيف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  با�سم  االأ�سبق 

http://bit.ly/1UAtc9Y :اجلزيرة.نت، 2016/2/1، انظر  
273

http://bit.ly/1UAsnxT :اجلزيرة.نت، 2016/4/14، انظر  
274

http://bit.ly/1UAtc9Y :اجلزيرة.نت، 2016/2/1، انظر  
275

http://www.raialyoum.com/?p=430222 :راأي اليوم االإلكرتونية، 2016/4/27، انظر  
276
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اإن الرئي�ص ال�سي�سي يعمل من خالل جي�سه على خدمة امل�سالح االإ�رشائيلية  معاريف، 

االأ�سلحة،  تهريب  عمليات  وقف  بنجاح  ويوا�سل  امل�رشية،  امل�سلحة  مع  تتقاطع  التي 

 .
277

وعرقلة اإن�ساء االأنفاق يف غزة

ويف اإطار التعاون الع�سكري واالأمني بني البلدين عبت طائرات تابعة ل�سالح اجلو 

امل�رشي احلدود مع االأرا�سي الفل�سطينية التي حتتلها “اإ�رشائيل” منذ �سنة 1948، للمرة 

االأوىل منذ حرب 1973، بتن�سيق مع اجلي�ص االإ�رشائيلي، وقال موقع �سحيفة يديعوت 

2015، حيث دخلت طائرات  اإن ذلك ح�سل خالل ال�سهور االأخرية من �سنة  اأحرونوت 

تابعة ل�سالح اجلو امل�رشي احلدود يف اإطار احلرب على تنظيم “والية �سيناء” الذي اأعلن 

والءه لتنظيم داع�ص. وبح�سب يديعوت اأحرونوت فاإن الطائرات امل�رشية ق�سفت اأهدافاً 

لداع�ص على ُبعد كيلومرتات معدودة من احلدود، يف منطقة العري�ص وال�سيخ زويد �سمايل 

اجلانبني  بني  التعاون  يف  تقدم  ح�سل   2015 �سنة  يف  اأنه  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  �سيناء. 

ا�ستخبارية على  امل�رشي واالإ�رشائيلي، حيث جرى تخ�سي�ص موارد جلمع معلومات 

.
278

احلدود مع م�رش يف اأعقاب تهديدات داع�ص

 2015 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  يف  “اإ�رشائيل”  ل�سالح  م�رش  ت�سويت  وكان 

التابعة اخلارجي  للف�ساء  ال�سلمية  اال�ستخدامات  جلنة  لع�سوية  ان�سمامها   ب�ساأن 

لالأمم املتحدة خري ُمعّب عما و�سلت اإليه العالقات امل�رشية االإ�رشائيلية، فتلك هي املرة 

رمزية   ٍ معان له  فعل  و“هو  “اإ�رشائيل”،  ل�سالح  م�رش  ت�سوت  الذي  التاريخ  يف  االأوىل 

وا�سعة تتخطى عملية الت�سويت ذاتها، اإذ اإن الدول املرت�سحة كانت واثقة من دخول هذه 

اأن ت�ستخدمه احلكومة امل�رشية، كبديل �سهل ال يكلف �سيئاً  اللجنة، وهو ما كان يكن 

لعدم الت�سويت الإ�رشائيل، عب الغياب عن اجلل�سة اأو االمتناع عن الت�سويت، ناهيك عن 

بديل الرف�ص”. كما اأورد حممد املن�ساوي، الباحث املتخ�س�ص يف ال�سوؤون االأمريكية، يف 

احلكومتني  جتاهل  من  اأمريكي  م�سوؤول  �سكوى  امل�رشية،  ال�رشوق  ب�سحيفة  له  مقال 

املتزايد بني  االأمني  التعاون  واإبقائها بعيدة عن تفا�سيل  امل�رشية واالإ�رشائيلية لبالده، 

التفاقية  هند�ستها  منذ  اإيانها،  خلفية  على  االأمريكية  ال�سكوى  تفهم  ويكن  الدولتني. 

ال�سالم بني الدولتني، باأن عالقات القاهرة بتل اأبيب متر حتماً عب وا�سنطن، اإال اأنه يبدو 

http://bit.ly/23AHyfe :اجلزيرة.نت، 2016/5/8، انظر  
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Yedioth Ahronoth newspaper, 15/12/2015, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-47399  
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12,00.html
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حتييد  على  يقوم  بـ“اإ�رشائيل”  لعالقاتها  جديداً  واقعاً  اختارت  امل�رشية  احلكومة  اأن 

.
279

وا�سنطن عن بع�ص ملفات عالقاتها احلميمة مع تل اأبيب

ويت�سح اأثر العالقة بني م�رش وتل اأبيب على امللفات االقت�سادية جلياً، عب النظر اإىل 

احلكم الذي �سدر ل�سالح “اإ�رشائيل” بتغرمي م�رش 1.7 مليار دوالر تعوي�ساً عن توقف 

25 يناير، وهو حكم غري قابل للطعن وفق  لـ“اإ�رشائيل” بعد ثورة  الغاز امل�رشي  �سّخ 

م�رش،  �سّد  مرفوعة  االأقل  على  ثالث  ق�سايا  اإحدى  وهي  الدويل،  التحكيم  مكاتب  اأحد 

وهو ما يراه نائل ال�سافعي، خبري االت�ساالت واملحا�رش مبعهد ما�سات�سو�ست�ص للتقنية 

:Massachusetts Institute of Technology

لليونان يتيح مرور  التنازل عن �رشيط بحري  ابتزاز مل�رش مقابل  حماولة 

على  املرور  بدون  االأوروبي  لالحتاد  تابعة  مياه  اإىل  مبا�رشة  اإ�رشائيلي  اأنبوب 

مياه م�رشية، وت�سهيالت وتنازالت ملد اأنابيب اأجنبية )ال تخ�سع لل�سيادة وال 

للر�سوم امل�رشية( اإىل حمطتي االإ�سالة يف اإدكو ودمياط، واإ�سالة الغاز االإ�رشائيلي 

والقب�سي يف دمياط واإدكو بدون رقابة وال ر�سوم وال �رشائب على االإ�سالة 

وعلى �سفن الت�سدير.

ي�ساف اإىل هذا، بدء م�رش مفاو�سات ا�سترياد الغاز من “اإ�رشائيل” ملدة ترتاوح بني 

10 و15 عاماً، مبقدار اأربعة مليارات مرت مكب �سنوياً، وبالرغم من اإعالن رئي�ص الوزراء 

توقف املفاو�سات بعد حكم غرامة، اإال اأنه من املتوقع اأن ت�ستاأنف ال�سفقة من جديد بعد 

اأن تهداأ ال�سجة االإعالمية، اإذ اإن مثل هذه االأحكام ال توؤثر على العالقة مع “اإ�رشائيل”، 

�سعي  مع  تزامناً  ياأتي  اأنه  اإىل  باالإ�سافة  احلكم،  عقب  احلكومة  با�سم  املتحدث  قال  كما 

.
م�رشي لتو�سيع حجم التجارة مع “اإ�رشائيل”280

قوياً  ارتباطاً  مرتبط  اجلديد  امل�رشي  الواقع  اأن  الوا�سح  من  االأمر،  خال�سة 

اإىل ما  اإ�سافة  ال�رشاعات،  نتيجة  امللتهبة  املنطقة  �سوؤون  بـ“اإ�رشائيل”، وين�سق معها يف 

فاإن  لذلك  ونتيجة  وا�سنطن.  مع  توافق  من  “اإ�رشائيل”  مع  التن�سيق  يحققه  اأن  يكن 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=03122015 :ال�رشوق، 2015/12/3، انظر  
279 

 &id=7c77a16d-5d9c-45ad-adc4-4b009a0ced5c

http://bit.ly/1Pvj6pn :وانظر اأي�ساً: العربي اجلديد، 2015/12/11، يف

العربي اجلديد، 2015/12/11.  
280
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الق�سية الفل�سطينية افتقدت الدور امل�رشي املوؤثر، مما ي�سجع االحتالل على مزيد من 

االنتهاكات �سّد الفل�سطينيني.

ثالثًا: العالقة مع الدولة العربية والإ�صالمية:

1. العالقة مع الدول العربية والإ�شالمية يف عهد مر�شي:

الفتاح  عبد  والرئي�ص  مر�سي  حممد  الرئي�ص  من  كل  وا�سرتاتيجية  طريقة  اختلفت 

ال�سي�سي يف التعامل مع العاملني العربي واالإ�سالمي، ففيما حاول االأول اأن يقيم عالقات 

والفائدة  باملنفعة  وتعود  والتكافوؤ،  الندية  مبداأ  على  تقوم  العاملني  يف  الفاعلة  الدول  مع 

اال�ستهداف والرف�ص  الثاين حالة  ثانية، وّظف  امل�ستهدفة  الدول  اأوالً وعلى  على م�رش 

وعدم التعاون التي اتبعتها معظم دول املنطقة، خ�سو�ساً املت�رشرة، من �سعود “التيار 

االإ�سالمي ال�سني”، مع النظام امل�رشي يف عهد مر�سي، وّظف ال�سي�سي هذا الواقع لتنفيذ 

خمطط االنقالب بدعم من دول عربية واإ�سالمية.

مل تكن طريق مر�سي، التي تقوم على معادالت جديدة يف بناء عالقات ندية جديدة مع 

القوى االإقليمية عربية واإ�سالمية، مفرو�سة بالورود بل على العك�ص، فقد حالت اخللفية 

االإخوانية ملر�سي وروؤيته االإ�سالمية للحكم الر�سيد، والتي تتناق�ص مع واقع وخلفيات 

كثري  مع  عالقته  توطيد  دون  واالإ�سالمية،  العربية  الدول  من  العديد  يف  احلكم  اأنظمة 

اأنها كانت ت�سمر  اإال  من هذه الدول، واإن كانت ظاهرياً تعلن ترحيبها ودعمها ملر�سي، 

وتخفي العداء املتجذر مل�رشوع مر�سي اخلارجي، وجتد فيه خطراً على موقعها العربي 

واالإقليمي وتهديداً حقيقياً ال�ستقرار اأنظمة حكمها املتخلخل.

مل تكن الطبيعة التناف�سية التي عادة ما حتكم العالقات بني الدول املوؤثرة يف االإقليم، 

واالختالف  والعقائدية  االأيديولوجية  اخللفية  يف  احلا�سل  التجان�ص  عدم  اإىل  باالإ�سافة 

اإن  بل  اخلارجية،  مر�سي  ل�سيا�سة  الوحيد  التحدي  احلكم،  نظام  طبيعة  يف  احلا�سل 

اآنذاك يف عدد من الدول العربية، جعل مهمة مر�سي  اأوّجه  التحول الثوري الذي كان يف 

اأكرث تعقيداً، خ�سو�ساً اأن مر�سي جاء من خالل ثورة �سعبية اأطاحت بحكم ا�ستبدادي 

كان له عالقات متينة مع كثري من االأنظمة العربية املوؤثرة يف املنطقة.
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العربية  الدائرة  مع  تعامله  يف  االإمكان  قدر  مت�ساوياً  اهتماماً  يويل  اأن  مر�سي  حاول 

االأقرب واالأ�سيق اإىل م�رش، ثم الدائرة االإ�سالمية، فالدائرة االإفريقية، و�سوالً اإىل الدائرة 

الدولية.

فعند احلديث عن الدائرة العربية، جند اأن مر�سي حاول بناء ج�سور ثقة متبادلة مع 

الدولة العربية االأكرث تاأثرياً يف العامل العربي، ورمبا يف املحيط االإ�سالمي، اأي ال�سعودية، 

العمود  وهي  العربية،  اجلامعة  توجهات  حتديد  يف  رئي�سياً  دوراً  تلعب  اأ�سبحت  والتي 

اأن عملية اخلروج من عباءة االختالف  التعاون اخلليجي. ال �سّك  الفقري لدول جمل�ص 

االإخوان  جلماعة  الدويل  التنظيم  بني  للعالقة  التاريخي  واملوروث  ال�سيا�سية  الروؤية  يف 

التي  العقبات  اأهم  �سكلت  مبارك،  حكم  فرتة  يف  خ�سو�ساً  ال�سعودية،  وبني  امل�سلمني 

واجهت عملية تطبيع العالقة بني م�رش اجلديدة والنظام ال�سعودي. 

اأوىل  جعلها  خالل  من  ال�سعودية  ملكانة  واحرتامه  تقديره  اإظهار  مر�سي  حاول  وقد 

املحطات العربية بل وغري العربية التي قام بزيارتها، حيث حّط الرحال يف املدينة ال�سعودية 

جدة يف 2012/7/11، والتقى خاللها العاهل ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود. 

اأنه مل يكن مبقدور  وعلى الرغم من الرتحيب الذي حظي به مر�سي يف ال�سعودية، غري 

حرارة هذا االنفتاح من قبل مر�سي على ال�سعودية اأن تذيب جليد العالقات املتجمدة منذ 

�سنوات بني االإخوان والنظام ال�سعودي، على الرغم من اأن التقاطع والتطابق احلا�سل 

العوامل امل�ساعدة على توطيد العالقة  يف املوقفني من االأحداث يف �سورية كان يبدو من 

بني الطرفني، اإال اأن احل�سابات املحلية ال�سعودية كانت متقدمة على اأّي اعتبارات اأخرى.

مل تكن العالقة بني مر�سي واالإمارات العربية املتحدة باأح�سن حاالً من العالقة بني 

مر�سي وال�سعودية، فالعداء امل�ستحكم من قبل دولة االإمارات ومواقفها الرا�سخة جتاه 

االإخوان ب�سكل عام كانت العامل احلا�سم يف �سمور وق�سور تلك العالقة على �سكليات 

ال يبنى عليها عالقات متينة بني اجلانبني. حيث ا�ستقبل قائد �رشطة دبي �ساحي خلفان 

تويرت،  موقع  على  �سفحته  على  للجدل  مثرية  بتغريدة  م�رش،  يف  احلكم  مر�سي  تويل 

حياتي،  طوال  اإماراتي  اأّي  من  البيعة  اأقبل  واأال  اآخذ  اأال  العظيم  باهلل  “اأق�سم  كتب:  حيث 

اأقول �سهيد”، ليعلن رف�سه  البلدان، واهلل على ما  اأبث فرق االإخوان خللق الفنت يف  واأال 

 .
281

لتبواأ االإ�سالميني احلكم بعد الربيع العربي، كما ذكرت و�سائل اإعالمية يف ذاك الوقت

حممود زايد، العالقات امل�رشية االإماراتية من مر�سي اإىل ال�سي�سي.. من املواجهة اإىل الت�سامن، �سبكة االإعالم   
281

http://bit.ly/1ZThKdC :العربية )حميط(، 2015/1/18، انظر
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وبالرغم من اأن موؤ�س�سات ر�سمية يف االإمارات اأعلنت اأن مواقف خلفان ال تعب بال�رشورة 

اأن االإمارات ترف�ص  اأنه كان هناك قناعة لدى الكثريين  اإال  عن املوقف الر�سمي للدولة، 

حكم الرئي�ص مر�سي، خ�سو�ساً بعد دعمها ال�رشيح لرت�سيح اأحمد �سفيق يف االنتخابات 

.
الرئا�سية �سنة 2822012

ويف اأيلول/ �سبتمب 2012، ا�ستقبل مر�سي وزير اخلارجية االإماراتي عبد اهلل بن زايد 

وزيادة  االقت�سادية  خ�سو�ساً  البلدين،  بني  العالقات  دعم  �سبل  معاً  وبحثا  نهيان،  اآل 

اال�ستثمارات االإماراتية يف م�رش. وبالرغم من ذلك ظلت االأزمة بني البلدين قائمة، حيث 

.
283

كانت هناك بع�ص التحفظات من كال الطرفني

ويف كانون االأول/ دي�سمب 2012، خاطب النائب العام امل�رشي وزير العدل النتداب 

قا�ص للتحقيق يف بالغ يتهم الفريق اأحمد �سفيق وقائد �رشطة دبي بالتحري�ص على قلب 

. وهو ما ردت عليه االإمارات بعدها باأ�سبوعني، حينما اعتقلت 
284

نظام احلكم يف م�رش

ال�سلطات 11 م�رشياً يف اإمارتي دبي وعجمان، بينهم اأكادييني واإعالميني وخمت�سني يف 

جماالت علمية متنوعة، متهمًة اإياهم بالعمل على جتنيد اأبناء اجلالية امل�رشية يف االإمارات 

.
285

لالن�سمام اإىل �سفوف التنظيم يف م�رش

وبخالف باقي الدول العربية، امتازت العالقة بني م�رش مر�سي ودولة قطر بالرتابط 

تاأييدها  واأظهرت  مبارك  بعد  م�رش  يف  احلكم  نظام  قوة  بكل  قطر  دعمت  حيث  الوثيق، 

قبل  امل�رشي  االقت�ساد  دعم  �سبيل  يف  الدوالرات  مليارات  و�سخت  يناير،   25 لثورة 

مر�سي وخالل حكمه، من مبداأ دعم الديوقراطيات يف الدول العربية، وكون اأنها ال ترى 

يف �سعود التيار االإ�سالمي خطراً على املنطقة.

وانفتحت العالقات امل�رشية مع قطر بعد �سقوط نظام مبارك. وتزايدت ادعاءات يف 

العون  مقابل  لقطر  ال�سوي�ص  قناة  رهن  اأو  لبيع  القاهرة  ا�ستعداد  ب�ساأن  حملية  �سحف 

املايل، لكن الرئي�ص مر�سي قال اإنه يقّدر دعم قطر املايل مل�رش، لكن هذا ال يعني اأن “تبيع 

املرجع نف�سه.  
282

املرجع نف�سه.  
283

املرجع نف�سه.  
284

http://www.alriyadh.com/799000 :سحيفة الريا�س، الريا�ص، 2013/1/6، انظر�  
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م�رش قناة ال�سوي�ص للدوحة.. اأر�ص م�رش حرام على غري امل�رشيني”، م�سيفاً اأن بالده 

.
286

تتعامل “بندية وم�سداقية واحرتام”، مع كل دول العامل

التي  اإيران،  مع  العالقة  وخ�سو�ساً  االإ�سالمي  العامل  مع  العالقة  يخ�ص  فيما  اأما 

م�رش  توقيع  من  طهران  موقف  ب�سبب  عاماً  ثالثني  من  اأكرث  مدى  على  قطيعة  �سهدت 

معاهدة كامب ديفيد مع االحتالل، فقد �سهدت انفتاحاً من قبل مر�سي على اإيران، �سمن 

ا�سرتاتيجية االنفتاح مع العامل االإ�سالمي ولي�ص وفق ا�سطفاف دول �سّد اأخرى. 

�سمن هذه اال�سرتاتيجية القت العالقات الديبلوما�سية بني البلدين حالة من التقارب 

2012، يف اأول  اأغ�سط�ص  يف عهد الرئي�ص مر�سي، حيث توجه مر�سي اإىل طهران، يف اآب/ 

عدم  دول  قمة  حل�سور  وذلك  االإ�سالمية؛  الثورة  منذ  اإيران  اإىل  م�رشي  لرئي�ص  زيارة 

االنحياز. و�سهدت العالقة بني البلدين تطوراً ملحوظاً، حينما وقَّعت م�رش واإيران اأول 

برتوكول بينهما، منذ قطع العالقات الديبلوما�سية، يق�سي با�ستئناف الرحالت اجلوية 

املبا�رشة بني القاهرة وطهران مبعدل 28 رحلة جوية اأ�سبوعياً. زيارة مر�سي اإىل طهران 

اإىل   Mahmud Ahmadinejad جناد  اأحمدي  حممود  االإيراين  للرئي�ص  زيارة  اأعقبها 

القاهرة يف �سباط/ فباير 2013؛ حل�سور قمة دول منظمة التعاون االإ�سالمي، وا�ستُقبل 

مع  واجتمع  القمة،  هام�ص  على  واللقاءات  الزيارات  من  بالعديد  وقام  حافالً،  ا�ستقباالً 

�سيخ االأزهر اأحمد الطيب. وقد �سبق كل هذا تاأييد مر�سد الثورة االإيرانية علي اخلامنئي 

Ali Khamenei للثورة امل�رشية، حيث ذكر يف 2011/2/4 اأن الثورة امل�رشية ما هي اإال 

.
287

امتداد للثورة االإ�سالمية يف طهران

لطهران،  مر�سي  زياره  الدولة  اأركان  من  مدعومة  ال�سيا�سية  القوى  بع�ص  ا�ستغلت 

وا�سفة  العربي،  والعامل  م�رش  يف  االإيراين  ال�سيعي  املد  اأمام  الطريق  بفتح  اإياه  متهمة 

اأن  اإال  العربي،  اخلليج  دول  �سّد  اال�سطفاف  اإطار  يف  ياأتي  طهران  مع  العالقات  اإعادة 

خطاب مر�سي يف موؤمتر قمة عدم االنحياز، عك�ص مدى العالقة وحدودها و�سوابطها مع 

طهران؛ حيث فاجاأ مر�سي احلا�رشين مبا فيهم الرئي�ص االإيراين اأحمدي جناد، بانتقاده 

للنظام ال�سوري حليف طهران، موؤيداً ثورة ال�سعب ال�سوري، ما دفع الوفد ال�سوري اإىل 

ال�رشق الأو�شط، 2013/4/22.  
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جمال ن�سار، “تطور العالقات امل�رشية - االإيرانية وماآالتها بعد االتفاق النووي،” مركز اجلزيرة للدرا�سات،   
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401

ال�صيا�صة اخلارجية

االن�سحاب من اجلل�سة، وجعل االإيرانيني يف حرية من اأمرهم، و�سبّب لهم حرجاً �سديداً 

مع حليفهم ال�سوري، حيث طالب الرئي�ص مر�سي دول قمة عدم االنحياز بدعم ن�سال 

فَقَد  ظامل  نظام  واأنه  بـ“القمعي”،  االأ�سد  ب�سار  الرئي�ص  نظام  وا�سفاً  ال�سوري،  ال�سعب 

�رشعيته. واأعرب عن اعتقاده اأن نزيف الدم يف �سورية ال يكن اأن يتوقف بغري “تدخل 

“النظام  �سّد  ون�ساله  ال�سوري  ال�سعب  دعم  مر�سي  الرئي�ص  واأكد  اخلارج.  من  فاعل” 

تعلن  اأن  اإىل  جميعاً  احلركة  دول  داعياً  اأخالقي،  وواجب  حّق  ذلك  اأن  ويرى  القمعي”، 

دعمها الكامل غري املنقو�ص ملطالب احلرية يف �سورية، واأن يتم ترجمة ذلك يف خطوات 

ال�سلمي لنظام ديوقراطي وبطريقة �سلمية، ومبا يحفظ �سورية  عملية تدعم االنتقال 

�سفوفها  بتوحيد  ال�سورية  املعار�سة  مر�سي  وطالب  التق�سيم.  اأو  االأهلية  احلرب  من 

دون تفرقة اأو متييز، م�سيفاً اأن م�رش على اأمت ا�ستعداد للتعاون مع كل االأطراف �سعياً 

حلقن الدماء واالتفاق على �سورية اجلديدة التي يتوق اإليها كل �سوري. وقال مر�سي اإن 

“الثورة امل�رشية مثلت حجر الزاوية يف حركة الربيع العربي، وجنحت يف حتقيق اأهدافها 
اأيام من ثورة تون�ص،  اأنها بداأت بعد  اإىل احلكم املدين”، م�سيفاً  ال�سيا�سية لنقل ال�سلطة 

.
وتلتها ليبيا واليمن، واليوم “الثورة يف �سورية �سّد النظام الظامل”288

بب�سالة  ينا�سالن  وال�سوري  الفل�سطيني  “ال�سعبني  اإن  مر�سي  الرئي�ص  وقال 

اال�سطالع  عن  عجزت  “لكونها  الكبى  القوى  وانتقد  والعدالة”،  للحرية  طلباً  مبهرة 

مر�سي  الرئي�ص  دعا  كلمته،  ويف  وال�سورية”.  الفل�سطينية  احلالتني  حيال  مب�سوؤولياتها 

 United الدويل  االأمن  جمل�ص  يف  الع�سوية  دائمة  الدول  دائرة  تو�سيع  �رشورة  اإىل 

متثيل  ب�رشورة  مطالباً  الدول،  واقع  مع  يتنا�سب  مبا   Nations Security Council

الذي   ،)Veto )الفيتو  النق�ص  ا�ستخدام حّق  �سلبيات  االأمن، ومعاجلة  اإفريقيا يف جمل�ص 

واأكد  �سورية.  يف  يحدث  ما  اأبرزها  املواقف،  من  كثري  اتخاذ  عن  الدولية  املنظمة  يعطل 

مر�سي اأن دول حركة االنحياز تواجه حتديات تتطلب التعاون لدعم دور احلركة، ومنها 

اأن  خ�سو�ساً  اجلميع،  على  ينطبق  مبا  انت�ساره،  ومنع  النووي  ال�سالح  نزع  مبادرات 

دول املنطقة ان�سمت جميعها للمعاهدة با�ستثناء “اإ�رشائيل”، م�سرياً اإىل حّق دول املنطقة 

.
289

يف اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية

موقع الهيئة العامة لال�ستعالمات، جمهورية م�رش العربية، 2012/8/30، انظر:  
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http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=61472
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هذا االأمر عك�ص من الداللة ما يكفي باأن هناك تبايناً كبرياً، وتباعداً وا�سعاً يف وجهات 

النظر يف كثري من الق�سايا وامللفات ال�ساخنة يف املنطقة ومنها امللف ال�سوري، الذي كان 

اإزاء بع�ص  النظر  تباعداً يف وجهات  اأن هناك  منه. كما  الرئي�ص امل�رشي وا�سحاً  موقف 

مر�سي  عّب  حيث  اخلليجي،  مبحيطها  اإيران  عالقة  �سمنها  من  االإقليمية،  ال�سيا�سات 

اأمن  اأمن هذه الدول من  اأن  اإىل  اأ�سار  �رشاحة عن موقف م�رش جتاه دول اخلليج، حني 

م�رش، م�سدداً على اأن م�رش ال تعزز عالقاتها مع اإيران على ح�ساب دول اخلليج العربية 

. ومثل هذه الت�رشيحات ال تعجب 
290

التي قال اإنها هي نف�سها حتتفظ بعالقات مع طهران

اإيران، وهذه م�ساألة اأخرى ت�ساف اإىل امل�سائل اخلالفية التي اأ�سهمت يف جعل العالقات 

تراوح مكانها، وال ترقى اإىل م�ستوى متقدم.

م�رش  يف  الداخلي  ال�سيا�سي  الو�سع  ب�سبب  ُعرقلت  ما  �رشعان  اجلهود  هذه  ولكن 

عقب انقالب 3 يوليو، والتي مل تعلق اإيران عليها ب�سكل �سلبي، واإمنا اأكدت على احرتام 

االنتخابات  يف  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  فوز  وعقب  حينها.  امل�رشي  ال�سعب  اختيارات 

الرئا�سية، قوبل االأمر برتحيب وتهنئة ر�سمية من اخلارجية االإيرانية لنتيجة االنتخابات 

البلدين، وهو ما يكن عّده من بني  الر�سمية، وت�سديد على وجوب تطوير العالقة بني 

العوامل التي دفعت م�رش لدعوة الرئي�ص ح�سن روحاين Hassan Rouhani اإىل القاهرة، 

.
291

من اأجل ح�سور مرا�سم تن�سيب ال�سي�سي

لرئي�ص  زيارة  اأول  وهي   ،2013/3/18 يف  باك�ستان  بزيارة  مر�سي  الرئي�ص  قام  كما 

مذكرات  خم�ص  توقيع  مّت  الزيارة،  وخالل  املا�سي،  القرن  �ستينيات  منذ  م�رشي 

ال�سغرية  امل�رشوعات  وتنمية  لال�ستثمار،  الرتويج  جماالت  يف  الثنائي  للتعاون  تفاهم 

البنامج  اإىل  باالإ�سافة  واالإعالم،  التجارية  واملالحة  البيدية،  واخلدمات  واملتو�سطة، 

.
292

التنفيذي الثالث التفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بني الدولتني

ال�رشق الأو�شط، 2013/4/22.  
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http://www.elwatannews.com/news/details/661940 :الوطن، 2015/2/13، انظر  
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امل�رشي اليوم، 2016/1/19، انظر:  
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2. العالقة مع الدول العربية والإ�شالمية يف عهد ال�شي�شي:

حر�ص ال�سي�سي بعد الو�سول اإىل احلكم على احل�سول على الدعم لنظامه، وارتبطت 

ال�سيا�سة اخلارجية بتحقيق هذا الهدف؛ الذي جاء على ح�ساب االأهداف اال�سرتاتيجية 

وامل�سالح الوطنية مل�رش وللمنطقة يف جمملها، وب�سورة تناق�ست بو�سوح مع االأهداف 

التي اأعلنها هو ووزير خارجيته ال�سابق؛ وذلك من حيث ا�ستعادة مكانة م�رش ودورها 

املركزي، اأو دعم الق�سايا العربية الكبى كالق�سية الفل�سطينية مثالً. وال �سّك اأن اإحدى 

فيها،  والتاأثري  املنطقة  والقيادي يف  الريادي  لدورها  التوجه هو فقدان م�رش  نتائج هذا 

رفع  الذي  ال�سي�سي  لنظام  املمولة  اخلليجية  الدول  بع�ص  فلك  يف  تدور  اأ�سبحت  حيث 

حماية  يف  دور  لتاأدية  حكمه  خالل  م�رش  ا�ستعداد  على  كدليل  ال�سكة”؛  “م�سافة  �سعار 

اعتبار  اخلطاأ  ومن   .
293

اال�سرتاتيجية م�ساحلها  حتقيق  يف  وامل�ساعدة  الدول،  تلك  اأمن 

اأوجه  من  بالرغم  وذلك  مبارك،  لنظام  امتداد  جمرد  ال�سي�سي  بقيادة  امل�رشي  النظام 

 الت�سابه؛ فنظام ال�سي�سي لي�ص فقط اأ�سد بط�ساً واأكرث �رشا�سًة جتاه معار�سيه؛ فهو نظام

�سيا�سي - ع�سكري ال يقبل التاأييد الفاتر، اأو تغري املواقف، اأو احلياد منه. وهذا املوقف 

.
ينعك�ص على �سيا�سته اخلارجية التي ُتدار بعقلية “اإّما معنا اأو �سّدنا”294

والتوجهات  الروؤى  يف  الوا�سح  واالختالف  االإقليمية  ال�سيا�سات  تعقيدات  اأن  اإال 

حتت  ال�سعودي  والنظام  ال�سي�سي  نظام  بني  املواقف  يف  املتزايدة  التناق�سات  اأظهرت 

اإيران  اإىل  ال�سعودية تنظر  اإن  املثال؛ حيث  العزيز على �سبيل  امللك �سلمان بن عبد  حكم 

يرى  حني  يف  امل�سلمني.  االإخوان  خطر  من  اأكب  القومي  اأمنها  على  ا�سرتاتيجي  كخطر 

للطرف الذي يحاربه؛ ومن  ال�سيا�سي بلون واحد، وينحاز فوراً  ال�سي�سي كل االإ�سالم 

وت�سهيله  حفرت،  خلليفة  الع�سكري  ودعمه  االأ�سد،  ب�سار  نظام  لبقاء  تاأييده  ياأتي  هنا 

اأكرث من  الرغم من وجود  التي قامت بها االإمارات يف ليبيا؛ وذلك على  للغارات اجلوية 

ثالثة اأرباع مليون عامل م�رشي و�سعهم هذا املوقف يف خطر. اإ�سافة اإىل دعمه لنظام 

اليمن؛  يف  للحوثيني  للت�سدي  حما�سه  وعدم  ال�سنية،  االأطراف  �سّد  العراق  يف  املالكي 

للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  اال�سرتاتيجية،”  املنظومة  وغياب  ال�سي�سي  زمن  اخلارجية  م�رش  “�سيا�سة   
293

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/08/20158171031927138.htm :2015/8/17، انظر

اجلزيرة  مركز   ”،)2015-2013( امل�رشية  اخلارجية  ال�سيا�سة  حتوالت  القمع:  “ت�سدير  عا�سور،  عمر   
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الذين يحاربون حزب االإ�سالح، وكان هذا اأحد املنطلقات وراء رغبة نظام ال�سي�سي يف 

اإن�ساء قوة عربية ع�سكرية م�سرتكة من اأجل حماربة االإرهاب )االإ�سالم ال�سيا�سي يف نظر 

.
295

ال�سي�سي( واإيجاد دور له من خاللها

كحما�ص  ياثلهم  وما  واالإخوان  ال�سيا�سي  لالإ�سالم  ال�سي�سي  نظام  عداء  اأن  كما 

مواقف  لتبني  اأ�سا�سياً  حمدداً  كان  �سورية،  اأو  ليبيا  اأو  تون�ص  يف  اإ�سالمية  وتنظيمات 

النظام  امل�سلحة اال�سرتاتيجية مل�رش بال�رشورة؛ بل ترتبط مب�سلحة  اإقليمية ال حتقق 

ذاته، وحر�سه على تدعيم اأركانه مهما كلف االأمر. فقد �ساءت عالقات م�رش مع تركيا 

وقطر، اللتان ُتعّدان دولتني مهمتني يف املنطقة، عقب االإطاحة بالرئي�ص مر�سي، وقامت 

اإىل  م�رش بتخفي�ص التمثيل الديبلوما�سي وال�سحب املتبادل لل�سفراء، واأدَّى ذلك العداء 

اللتني ُتعدان من  اليونان وقب�ص،  التقارب مع  اتخاذ خطوات مثل: حر�ص م�رش على 

الدول الفا�سلة اقت�سادياً نكاية يف تركيا. كما مّت ت�سوير قطر بالدولة املعادية مل�رش عملياً؛ 

حيث اأقيمت ق�سايا �سّد مر�سي بتهمة التخابر مع قطر يف اأثناء رئا�سته للدولة. كما �سعى 

النظام اإىل احل�سول على اأحكام ق�سائية لت�سنيف تركيا وقطر كـ“دول اإرهابية”؛ وذلك 

.
296ً

يف حني رف�ست املحاكم نف�سها اعتبار “اإ�رشائيل” كياناً اإرهابيا

وم�ساعدات  اأموال  على  حت�سل  وم�رش  مر�سي  حممد  الرئي�ص  على  االنقالب  منذ 

ا�ستعادة  يف  م�رش  �ست�ساعد  االأموال  هذه  اأن  يعتقد  البع�ص  خليجية.  دول  من  برتولية 

دورها الريادي، فيما يعتقد البع�ص االآخر اأنها تقيدها وجتعلها تابعة للدول املانحة.

م�رش  تعي�سها  التي  ال�سعبة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأو�ساع  تثري  ما  وبقدر 

التي  الكبرية  امل�ساعدات  تثري  ما  بقدر  يوليو،   3 انقالب  بعد  خ�سو�ساً  امل�رشيني  قلق 

خ�س�ستها بع�ص الدول اخلليجية مل�رش الكثري من الت�ساوؤالت. 

واأثارت ت�رشيحات ك�سفتها ت�رشيبات تخ�ص اأركان النظام امل�رشي ما بعد االنقالب، 

العالقة النفعية من جهة اأركان النظام يف م�رش بعد االنقالب جتاه دول اخلليج العربي، 

اأن هذه  اإال  الدول،  الوثيقة بني م�رش وهذه  العالقة  كادت تهدد ركائز تلك  وا�سعاً  جدالً 

العالقة مل تتاأثر كثرياً ب�سبب حر�ص هذ الدول على البقاء �سفاً واحداً يف وجه االإ�سالم 

ال�سيا�سي يف املنطقة عموماً ويف م�رش خ�سو�ساً.

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
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 ومن �سمن تلك الت�رشيبات املثرية اجلدل، ياأتي ت�رشيب بثّته قناة مكّملني الف�سائية 

تر�سحه  من  اأيام  قبل  للدفاع  وزيراً  كان  عندما  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  للرئي�ص  من�سوباً 

كامل  عبا�ص  اآنذاك  مكتبه  ومدير  ال�سي�سي  بني  دار  حواراً  يك�سف  اجلمهورية،  لرئا�سة 

دول  اأن�ساف  باأنها  اخلليج  دول  وي�سف  حجازي،  حممود  الع�سكري  املجل�ص  وع�سو 

مع  التعامل  ا�سرتاتيجية  الت�رشيب  يف  املتحاورون  ناق�ص  وقد   .
297

�سخمة مبالغ  متتلك 

وقال  اخلليج،  حرب  يف  حدث  ما  غرار  على  مالية  منح  بطلب  يتعلق  فيما  اخلليج  دول 

“خذ  اأ�سا�ص  على  اخلليج  دول  مع  التعامل  يجب  اإنه  ال�سي�سي  مكتب  مدير  كامل  عبا�ص 

دولة  كل  من  املطلوبة  املبالغ  حجم  اإىل  الت�رشيب  يف  ال�سي�سي  تطرق  كما   .
وهات”298

خليجية داعمة له وتفا�سيل حتويل تلك االأموال اإىل ح�سابات اجلي�ص امل�رشي، والطلب 

منها.  واحدة  كل  من  دوالر  مليارات  ع�رشة  منحه  واالإمارات  وال�سعودية  الكويت  من 

وكان الفتاً حديث ال�سي�سي عن اأن دول اخلليج متتلك ميزانيات �سخمة، واأن قادة تلك 

الدول يتلكون من االأموال ما يفوق ميزانيات بلدانهم، واأن “الفلو�ص عندهم زّي الرز”، 

.
299

على حّد قوله

االأحيان  من  كثري  يف  يوليو   3 انقالب  بعد  وال�سعودية  م�رش  بني  العالقات  ات�سمت 

بالتوافق والتطابق والتناغم، ب�سبب انحياز امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز لكل 

اال�ستئ�سالية  املواجهة  بفكرة  يتعلق  فيما  خ�سو�ساً  ال�سي�سي،  يتبعها  التي  ال�سيا�سات 

املادي  الدعم  كل  وتقديه  االإخوان،  جماعة  راأ�سه  وعلى  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  لتيار 

واملعنوي واحل�سد االإقليمي والدويل لل�سي�سي من اأجل حتقيق هذا الغر�ص.

عزله  بعد  ال�سي�سي  اأعلنها  التي  امل�ستقبل”  لـ“خريطة  تاأييده  اهلل  عبد  امللك  اأعلن  فقد 

امللك  واأر�سل  اهلل.  عبد  امللك  من  لالنقالب  تاأييداً  خارجي  ات�سال  اأول  وكان  ملر�سي، 

اأن  فيها  راأى  تعيينه،  مّت  الذي  من�سور  عديل  املوؤقت  للرئي�ص  تهنئة  برقية  ال�سعودي 

. كما اأعلن 
“رجال القوات امل�سلحة اأخرجوا م�رش من نفق يعلم اهلل اأبعاده وتداعياته”300

اعت�سامي  ف�ّص  بعد  امل�رشي  الداخلي  ال�ساأن  يف  الدويل  للتدخل  رف�سه  ال�سعودي  امللك 

ت�سجيل م�رشب ي�سخر فيه ال�سي�سي من دول اخلليج، اجلزيرة.نت، 2015/2/7، انظر:  
297

http://bit.ly/1CFrQqp

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
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http://bit.ly/1U9UAy7 :العربية.نت، 2013/7/4، انظر  
300
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. وكان امللك
 رابعة والنه�سة، واأعلن وقوف ال�سعودية بجانب م�رش �سّد “االإرهاب”301

عبد اهلل اأول املهنئني لل�سعب امل�رشي وللمر�سح ال�سي�سي عقب اإعالن نتيجة االنتخابات 

الرئا�سية امل�رشية 2014، وقام باإر�سال ر�سالة اأو�سح فيها اأن امل�سا�ص باأمن م�رش هو 

العزيز  االأمري �سلمان بن عبد  ال�سعودي وقتها  العهد  بال�سعودية. و�سارك ويلّ  م�سا�ص 

يف حفل تن�سيب ال�سي�سي رئي�ساً مل�رش. ومن جهته فقد �سدد ال�سي�سي على اأن العالقة 

واأن  االأو�سط،  ال�رشق  منطقة  يف  واال�ستقرار  لالأمن  اأ�سا�ساً  ُتعد  وال�سعودية  م�رش  بني 

.
302

امل�سوؤولني يف البلدين مدركون لهذا االأمر امل�ستقر

ا�ستمرار  على  العزيز  عبد  بن  �سلمان  ال�سعودي  امللك  حر�ص  احلكم،  توليه  ومنذ 

تكامل العالقات ال�سعودية – امل�رشية، وذلك بالرغم من احلديث عن حتول يف ال�سيا�سة 

اأكد  حيث  اهلل،  عبد  امللك  وفاة  بعد  م�رش،  منها  امللفات،  بع�ص  يف  ال�سعودية  اخلارجية 

جتاه  اململكة  “موقف  اأن  ال�سي�سي،  مع  هاتفي  ات�ساٍل  يف   ،2015/2/8 يف  �سلمان  امللك 

م�رش وا�ستقرارها واأمنها ثابت ال يتغري، واأن عالقة اململكة وم�رش اأكب من اأّي حماولة 

لتعكري العالقات املميزة والرا�سخة بني البلدين ال�سقيقني”. وزار امللك �سلمان م�رش يف 

منا�سبتني؛ االأوىل كانت يف 2015/3/28، تراأ�ص خاللها وفد ال�سعودية اإىل موؤمتر دويل عقد 

يف �رشم ال�سيخ لدعم وتنمية االقت�ساد امل�رشي، والثانية كانت يف 2016/4/7، يف زيارة 

جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  اأكد  كما  ال�سي�سي.  لنظام  الريا�ص  من  دعم 

الوزراء وزير الدفاع االأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، يف 2015/12/15، 

التي  اال�سرتاتيجية  العالقات  ومتانة  وقوة  امل�سري  وحدة  على  ال�سي�سي،  لقائه  خالل 

تربط الدولتني ال�سقيقتني. واأكد حر�ص ال�سعودية الدائم على تعميق التعاون والتن�سيق 

املتوا�سل بني البلدين، واأهمية دور م�رش يف توحيد اجلهود العربية باملرحلة الراهنة مبا 

“االإرهاب”،  مكافحة  مقدمتها  ويف  القائمة،  التحديات  مواجهة  من  العربية  االأمة  ُيّكن 

. كما اأمر 
303

واإر�ساء االأمن واال�ستقرار بال�رشق االأو�سط، واإنهاء االأزمات القائمة باملنطقة

لل�سنوات  البرتولية  2015/12/15، مب�ساعدة م�رش يف تلبية احتياجاتها  امللك �سلمان يف 

موقع �سحيفة االقت�سادية، الريا�ص، 2013/8/17، انظر:  
301

http://www.aleqt.com/2013/08/17/article_778889.html

ال�رشق الأو�شط، 2015/2/28.  
302

http://bit.ly/1ZThefT :موقع تلفزيون الغد، 2016/4/4، انظر  
303
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30 مليار  اإىل اأكرث من  اخلم�ص القادمة، وزيادة اال�ستثمارات ال�سعودية يف م�رش لت�سل 

.
304

ريـال �سعودي )نحو 8 مليارات دوالر(

من  مر�سي  بقيادة  اجلديد  امل�رشي  للنظام  العداء  اأعلنت  التي  االإمارات،  دولة  اأما 

اجلديدة  لالإجراءات  وتاأييدها  مر�سي،  الرئي�ص  لعزل  تاأييدها  اأعلنت  فقد  االأوىل،  اأيامه 

اإماراتي رفيع امل�ستوى، ي�سم وزير اخلارجية ال�سيخ اأعلنها ال�سي�سي، وقام وفد   التي 

نهيان،  اآل  زايد  بن  هزاع  ال�سيخ  باالإمارات  الوطني  االأمن  وم�ست�سار  زايد،  بن  اهلل  عبد 

ال�سيخ وقال   .
305

اجلديد للنظام  املُطلق  تاأييدهم  ُمعلنني   ،2013/7/9 يف  م�رش   بزيارة 

عبد اهلل اإن “جي�ص م�رش العظيم يثبت من جديد اإنه بالفعل �سياج م�رش وحاميها ودرعها 

القوي، الذي ي�سمن لها باأن تظل دولة املوؤ�س�سات والقانون التي حتت�سن كل مكونات 

. كما قامت دولة االإمارات بتقدمي دعم مايل كبري ل�سلطات 
ال�سعب امل�رشي ال�سقيق”306

نقدية  منح  �سكل  يف  دوالر،  مليار   12 والكويت  ال�سعودية  مع  قدمت  حيث  االنقالب، 

وودائع ومواد برتولية، مل يتلَق ال�سعب امل�رشي دعماً مماثالً له خالل رئا�سة مر�سي. 

امل�رشية”،  احلكومة  اتخذتها  التي  ال�سيادية  لالإجراءات  “تفهمها  االإمارات  اأعلنت  كما 

.
307

خالل ف�ّص اعت�سامي رابعة والنه�سة

الرئي�ص  عهد  يف  التقارب  من  حالة  �سهدت  التي  اإيران،  مع  العالقة  يخ�ص  فيما  اأما 

هت  مر�سي، فقد ا�ستمر هذا االنفتاح من قبل ال�سي�سي على اإيران ب�سكل حذر، حيث ُوجِّ

تن�سيب  حفل  حل�سور   Hassan Rouhani روحاين  ح�سن  االإيراين  للرئي�ص  دعوة 

ال�سي�سي؛ مما اأثار من جديد اأفق تطور العالقات بني البلدين، التي ما تزال متثل التبا�ساً 

خفية  واأخرى  معلنة  باأ�سباب  ُيرتهن  كان  ما  ودوماً  مل�رش،  اخلارجية  ال�سيا�سة  نهج  يف 

والهاج�ص  اإقليمية.  ورمبا  عاملية  جهات  تخ�ص  �سيا�سية  حل�سابات  معظمها  يف  تخ�سع 

االأ�سا�سي واملحرك لتلك العالقة، هو ر�سى دول اخلليج التي ُتعّد الداعم االأول لل�سي�سي، 

وخ�سو�ساً ال�سعودية يف عهد امللك عبد اهلل، واالإمارات. وقد عبَّ ال�سي�سي عن ذلك بقوله: 

بي بي �سي، 2015/12/15، انظر:  
304

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151215_egypt_saudi_arabia_investments

اليوم ال�شابع، 2013/7/9، انظر:  
305

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1154894#.VwZRHpx95Mw

العربية.نت، 2013/7/4.   
306

اخلليج، 2013/8/15.  
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“العالقة مع اإيران متر عب اخلليج العربي... اأمن م�رش ال ينف�سل عن اأمن اخلليج. )هم( 
اأهلنا ويهمنا اأن يعي�سوا ب�سالم... كل ما ن�سعى اإليه مع اإيران هو عالقة عادلة”. وبالتايل 

النظام بقيادة ال�سي�سي ال يرى غ�سا�سة يف التعامل مع اإيران، وال يعّدها عدّواً له، بل يرى 

.
308

اأن العدو االأول له هو تيار “االإ�سالم ال�سيا�سي”، املتمثل يف جماعة االإخوان امل�سلمني

وبخ�سو�ص االتفاق الذي مّت التو�سل اإليه بني جمموعة الدول ال�ست الكبى واإيران 

اأنها تتابع االأمر باهتمام، واأعرب  دت وزارة اخلارجية امل�رشية  اأكَّ النووي،  حول امللف 

�سامالً  االتفاق  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  العاطي  عبد  بدر  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث 

واإخالئها  االأو�سط،  ال�رشق  منطقة  يف  للت�سلح  �سباق  ن�سوب  منع  اإىل  ويوؤدي  متكامالً، 

اإىل  النووية، مبا يوؤدي  االأ�سلحة  ال�سامل مبا فيها  الدمار  اأ�سلحة  ب�سكل كامل من جميع 

النووي.  االنت�سار  منع  معاهدة  بنود  مع  ويتفق  املنطقة  يف  واالأمن  اال�ستقرار  حتقيق 

لها  ي�سمح  نووي  خيار  امتالك  يف  ترغب  اإيران  اأن  اجتاه  يف  امل�رشية  الروؤية  وت�سري 

نظام  وبناء  املنطقة  تفكيك  واإعادة  جهة،  من  نهاية  بال  نووي  وابتزاز  قوة  با�ستعرا�ص 

بني  مقاربة  يثِّل  وهذا  ثانية.  جهة  من  الرئي�سي،  وحموره  مرتكزه  هي  تكون  اإقليمي 

املوقف امل�رشي واخلليجي؛ الذي ي�سع اأمن اخلليج �سمن اأولوياته يف التعامل مع اإيران، 

وهذا ما عَبّ عنه ال�سي�سي يف اأكرث من موقف بقوله: “اإن م�رش لن ت�سمح الأي قوى بب�سط 

نفوذها على العامل العربي، وتهديد اأمنه وا�ستقراره، بالتعاون مع اأ�سقائها العرب، كما 

اأنها ال متلك االنعزال عن قرارها اأو جتاهل انعكا�ساته على االأمن القومي، الذي يرتبط 

.
باأمن اخلليج والبحر االأحمر وال�رشق االأو�سط”309

ويف امللف اليمني، فقد كان من املالحظ اأنه بعد و�سول ال�سي�سي ل�ُسدَّة احلكم يف م�رش 

اأظهر تاأييده ملوقف ال�سعودية يف اليمن، ومتَّ االإعالن عن ذلك من خالل وزارة اخلارجية، 

اإىل �رشورة  اليمنية  واأنها تتابع بكل قلق تطورات االأو�ساع يف اليمن، وتدعو االأطراف 

اللجوء  وعدم  امل�رشوعة،  الديوقراطية  تطلعاته  وحتقيق  اليمني  ال�سعب  اإرادة  احرتام 

الوطني وتنفيذ  للتو�سل حلل �سيا�سي، واحرتام خمرجات احلوار  الت�سعيد  اأو  للعنف 

ال�سي�سي  بني  تفاهم  بوادر  وجود  اأي�ساً،  يالحظ  املقابل،  ويف  اخلليجية.  املبادرة  بنود 

ناحية  من  ومتقارباً  له،  الرئي�سي  الداعم  ال�سعودي،  املوقف  بذلك  خمالفاً  واحلوثيني، 

جمال ن�سار، مرجع �سابق.  
308

املرجع نف�سه.  
309
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اأخرى مع اإيران، ويرى البع�ص اأن ال�سي�سي رمبا ي�ستخدم امللف اليمني كورقة �سغط 

على اململكة، خ�سو�ساً اأن مواقف م�رش ال�سيا�سية كانت توافقية، ولي�ص فيها ما يوؤ�رش 

اإىل اتباع املوقف اخلليجي احلا�سم يف اليمن. كما ظهر ذلك جليّاً يف ا�ستقبال جمموعة من 

احلوثيني يف القاهرة، وال�سماح لهم باإقامة معر�ص وندوة، يهاجمون فيها عا�سفة احلزم 

اأن تكون م�رش م�ساركة فيها. كل هذا يوؤكد تذبذب املوقف امل�رشي  التي من املفرت�ص 

جتاه االأزمة يف اليمن، فتارة ي�سري يف َفلَك ال�سعودية، وتارة اأخرى يدعم احلوثيني، ومن 

ده ال�سي�سي من  ثمَّ يحاول التقارب مع املوقف االإيراين حيال االأزمة يف اليمن، وهذا ما اأكَّ

.
310

اأنه ال يكن تكرار جتربة ال�ستينيات يف اليمن مرة اأخرى

رابعًا: العالقة مع الغرب:

1. العالقة مع الغرب يف عهد مر�شي:

التي  العالقة  طبيعة  مدى  عن  ت�ساوؤالت  برزت  احلكم،  �سدة  اإىل  مر�سي  و�سول  مع 

�ستت�سكل بني الرئي�ص املنتمي اإىل التيار االإ�سالمي، مع العامل الغربي ويف مقدمته الواليات 

املتحدة االأمريكية، �ساحبة النفوذ االأكب يف منطقة ال�رشق االأو�سط، مع االأخذ باالعتبار اأن 

م�رش البلد العربي االأكب من حيث عدد ال�سكان، و�ساحبة التاأثري التاريخي الكبري على 

باقي الدول العربية، والتي ُينظر اإليها، اإىل ما قبل ثورة 25 يناير، على اأنها دعامة النفوذ 

االأمريكي يف ال�رشق االأو�سط منذ �سبعينيات القرن املا�سي.

ثورة عقب  امل�رشي  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  امل�سلمني  االإخوان  ح�سور  تنامي   فمع 

25 يناير، تنامت خماوف الغرب، وب�سفة خا�سة الواليات املتحدة، من توليهم ال�سلطة 

النظر بني  التي تتباعد فيها وجهات  ال�سائكة  يف م�رش يف ظّل وجود العديد من الق�سايا 

الطرفني، وازدادت هذه املخاوف مع بداية اال�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية، وفوز 

هذه  اجلماعة.  من  مل�رش  رئي�ص  وو�سول  االنتخابية،  اال�ستحقاقات  جميع  يف  االإخوان 

عك�ست  ومقاالت  تقارير  اأفردت  التي  االأمريكية،  االإعالم  و�سائل  عنها  عبت  املخاوف 

اإمكانية و�سول االإخوان  حالة القلق التي تعرتي الدول الغربية واالإدارة االأمريكية من 

ذلك.  لهم  حتقق  حال  االإخوان  �سلوك  ت�ست�رشف  اأن  حماولة  احلكم،  �سدة  اإىل  م�رش  يف 

املرجع نف�سه.  
310
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“طالبان” جديدة؟  ومن هذه املخاوف: هل �ستكون حكومة االإخوان امل�سلمني يف م�رش 

�ص من الدينيني املحافظني كالديوقراطيني امل�سيحيني باأملانيا؟ اأم �ستكون  اأم حزب ُمروَّ

اأكرث من ذلك ت�سدداً؟... اأي�ساً ق�سايا مكافحة االإرهاب من االأمور التي تثري قلق الغرب، 

م�رش  اجلماعة  �ستقود  وهل  و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  املوقعة  ال�سالم  معاهدة  وم�سري 

نحو حرب مع “اإ�رشائيل”. ومن هذه املخاوف اأي�ساً موقف االإخوان من الدولة املدنية، 

االإخوان  فهوية  واحرتامها.  الديوقراطية  االإجراءات  ومن  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  ومن 

ال�سيا�سية والدينية تثري ارتياب الغرب حول مدى التزام اجلماعة بالقواعد الديوقراطية، 

مع احلفاظ على توجهاتها الدينية. كما تبز ق�سية املواطنة التي تفر�ص امل�ساواة ال�ساملة 

اأو العرق،... فموقف اجلماعة من  جلميع املواطنني، بغ�ص النظر عن الدين، اأو اجلن�ص، 

.
311

االأقباط، وم�ساواتهم يف املواطنة مع امل�سلمني من االأمور التي تثري خماوف الغرب

اإىل منعطف  يوؤدِّ  ال�سلطة يف م�رش مل  اأن و�سول مر�سي على راأ�ص  الرغم من  وعلى 

ديبلوما�سي وا�سرتاتيجي، يف عالقته مع الغرب ووا�سنطن، اإال اأن م�سار عالقة ال تكون 

م�رش من�ساعة فيه الأوامر الغرب واأهوائه، كما كانت اإىل حدٍّ ما زمن �سلفه ح�سني مبارك، 

باتت تت�سكل من جديد، مع االأخذ باالعتبار اأن مر�سي مل ُيِدر ظهره للغرب ب�سكل كامل. 

وهنا ن�ستح�رش قول جان بيري فيليو Jean Pierre Filiu، الديبلوما�سي ال�سابق واأ�ستاذ 

العلوم ال�سيا�سية: “اإن االإخوان امل�سلمني لي�سوا خداماً للغرب، كما كان يّدعي ذلك جمال 

االأول  املقام  اإنهم يف  له، كما كان يدعي ح�سني مبارك.  األداء  اأعداء  النا�رش، وال هم  عبد 

م�رشيون، ويار�سون جغرافيتهم ال�سيا�سية”.

يف هذا االإطار، جاءت حادثة 2012/9/12، حني ت�سلق ما بني 2–3 اآالف �سخ�ص جدار 

ال�سفارة االأمريكية يف القاهرة، لالحتجاج على ن�رش �رشيط الفيديو املعادي لالإ�سالم من 

“املوقف الغربي من االإخوان امل�سلمني.. مراحل وحتوالت،” موقع نافذة م�رش، 2015/5/30، انظر:  
311

 http://old.egyptwindow.net/Details.aspx?Kind=14&News_ID=1749

وانظر اأي�ساً: ناثان ج. براون، ومارينا اأوتاوي، وعمرو حمزاوي، “الت�ساوؤالت التي ينبغي على احلركات 

االأو�سط،  لل�رشق  كارنيغي  مركز  كنموذج،”  امل�رشية  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  عليها:  االإجابة  االإ�سالمية 

2007/2/20، يف: http://carnegieendowment.org/files/islamists_egypt.pdf؛ وانظر:

 Daniel Byman, “Egypt 2012: What If the Muslim Brotherhood Comes to Power?,” The Wall

Street Journal newspaper, 4/2/2011, http://blogs.wsj.com/ideas-market/2011/02/04/egypt-

 2012-what-if-the-muslim-brotherhood-comes-to-power/; and Lorenzo Vidino, “The Muslim

 Brotherhood in the West: Characteristics, Aims and Policy Considerations,” site of RAND

Corporation, April 2011, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2011/

RAND_CT358.pdf
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قبل متطرفني اأقباط يف والية كاليفورنيا. وبهذا احلدث، اأ�سيبت وا�سنطن باأمل �سديد من 

اإزاء احلدث، وب�سبب �سمت الرئي�ص امل�رشي الذي مل يحرك  تقاع�ص ال�رشطة امل�رشية 

�ساكناً اإال بعد مرور 48 �ساعة.

الفر�سة  هذه  انتهاز  اإىل  االنتخابية،  حملته  يخو�ص  كان  الذي  اأوباما  �سارع  وقد 

فهو   .
عدواً”312 وال  حليفاً  “لي�ست  م�رش  اأن  باإعالنه  ال�سغط  حتت  مر�سي  ي�سع  لكي 

اإىل  ويحتاج  خطرية،  واجتماعية  اقت�سادية  اأزمة  يواجه  كان  امل�رشي  الرئي�ص  اأن  يعلم 

�سورة  يف  مليار   1.3 منها  �سنوياً،  دوالر  مليار   2.1( االأمريكية  امل�ساعدات  ا�ستمرار 

 م�ساعدات ع�سكرية منذ اتفاقية كامب ديفيد(، واإىل جلب ا�ستثمارات اأمريكية. وكان رّد

 ،The New York Times تايز  نيويورك  �سحيفة  يف  اأوباما  على  مر�سي  حممد 

اأن  املتحدة  الواليات  باإمكان  اأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  انعقاد  ع�سية 

لن  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لكن  العربية،  الثورات  تدعم  اأن  اأو  للم�سلمني  يدها  متد 

االإ�رشائيلي االحتالل  م�ساندة  يف  ا�ستمرت  طاملا  العربي  العامل  يف  �سورتها   ت�ستعيد 

.
313

لفل�سطني

يف  الفل�سطينية  الق�سية  الت�رشيح،  هذا  خالل  من  مر�سي  الرئي�ص  و�سع  لقد 

على  العربي،  الربيع  خاللها  من  يرى  اأن  يراد  كان  التي  ال�سورة  عك�ص  على  املركز، 

احلرية يف  املتمثلة  الغربية  القيم  حتت  واالن�سواء  اجلياع”  “�سيا�سة  من  مزيج   اأنه 

والديوقراطية.

على  الفاعلة  القوى  مع  اإقامتها  يف  �رشع  التي  العالقات  خالل  من  مر�سي،  حاول 

كبى،  اإقليمية  كقوة  م�رش  تثبيت  يف  وال�سني،  الهند  مقدمتها  ويف  الدولية،  ال�ساحة 

على  االنفتاح  بل  الغرب،  مع  القطيعة  باإعالن  وال  معني،  حمور  اإىل  باالنتماء  ترغب  ال 

اجلميع بطريقة متوازنة. ويف هذا ال�سدد، جاءت زيارة مر�سي اإىل ال�سني يف 2012/8/8، 

اال�ستثمارات  وجذب  وتطوير  الدولتني،  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  خاللها  �سعى  والتي 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092012 انظر:   ،2012/9/13 ال�رشوق،   
312 

&id=dc6706bf-db22-4191-89b9-3397cceb7125

 Egypt’s New Leader Spells Out Terms for U.S.-Arab Ties, The New York Times newspaper,  
313

23/9/2012, http://www.nytimes.com/2012/09/23/world/middleeast/egyptian-leader-mohamed-

 morsi-spells-out-terms-for-us-arab-ties.html?pagewanted=all&_r=0
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ثماين  توقيع  ومّت  م�رش،  يف  ال�سينية  والتكنولوجية  ال�سناعية  الكبى  وامل�ساريع 

 اتفاقيات ثنائية ت�سمل التعاون امل�سرتك يف عدة جماالت، لتكون مبثابة اإ�سارة قوية يف هذا

.
314

االجتاه

 وكذلك كان االأمر عندما قام مر�سي بزيارة للهند يف 2013/3/18. وخالل الزيارة، مّت 

املعلومات واأمنها،  الثنائي يف جماالت تكنولوجيا  للتعاون  توقيع خم�ص مذكرات تفاهم 

جمال  يف  متيز  مركز  اإن�ساء  وكذلك  ال�سغرية،  ال�سناعات  تنمية  ودعم  الثقايف،  والرتاث 

االأقمار  اإطالق  ب�ساأن  اأحدهما  للنوايا،  خطابني  اإىل  باالإ�سافة  املعلومات،  تكنولوجيا 

.
315

ال�سناعية

2. العالقة مع الغرب يف عهد ال�شي�شي:

على الرغم من تاأكيدات وزير خارجية م�رش يف اأول حكومة بعد االنقالب الع�سكري؛ 

التي  والتوجهات  االأهداف  مع  اخلارجية  ال�سيا�سة  وتطبيقات  تفاعالت  تناق�ست  فقد 

اإن منطلقات ال�سيا�سة اخلارجية لنظام ال�سي�سي ارتبطت  اأو ال�سي�سي؛ حيث  اأعلنها هو 

يف املقام االأول مب�سلحة النظام ذاته يف تاأمني ا�ستمراريته، وك�سب االعرتاف الدويل به.

يف  ال�سي�سي  نظام  و�سع  قد  الدويل  املجتمع  اأن  اإىل  ذهبوا  املحللني  من  كثرياً  اأن  ومع 

عزلة بعد وقوع االنقالب، فاإن الواقع ي�سري اإىل اأن هذا لي�ص حقيقياً على االإطالق؛ حيث 

جناح  وب�سائر  االإخوان،  وجماعة  مر�سي  الرئي�ص  نظام  على  الع�سكري  االنقالب  اإن 

الثورة امل�سادة، وعودة موؤ�س�سات الدولة القدية و�سيا�ساتها اخلارجية، اأ�ساب الدوائر 

الغربية باالرتياح كما �رشح عدد من امل�سوؤولني الغربيني واالإ�رشائيليني. 

كما اأن التوتر الظاهري يف العالقات لي�ص ب�سبب موقف غربي مبدئي من االنقالبات 

الع�سكرية، ورف�ص االإطاحة بنظم منتخبة ديوقراطياً؛ واإمنا نتيجة ما ت�سبب فيه نظام 

ال�سي�سي من حرج لتلك الدوائر ب�سبب املجازر غري املبرة، وانتهاكاته حلقوق االإن�سان 

يف  بو�سوح  ذلك  وظهر  عنه.  الدفاع  يف  مهمتها  من  ُي�َسعِّب  مما  ؛  وفجٍّ وا�سع  ب�سكل 

ت�رشيحات كاثرين اأ�ستون Catherine Ashton، بح�سب ما نقل عنها م�سطفي حجازي 

لقائها مع من�سور،  اأثناء  ال�سيا�سي لعديل من�سور، فور وقوع االنقالب ويف  امل�ست�سار 

جملة  االآ�سيوية،”  الدول  جتاه  امل�رشية  اخلارجية  ال�سيا�سة  حتوالت  �رشقاً:  “التوجه  ال�سايف،  عبد  ع�سام   
314

 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3009.aspx :ال�شيا�شة الدولية، القاهرة، 2013/4/4، انظر

املرجع نف�شه.  
315
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باأن ما حدث يعدُّ “امتثاالً الإرادة ال�سعب امل�رشي... واأن 2013/6/30 هو ا�ستكمال لثورة 

25 يناير، واأن ت�سكيل احلكومة املوؤقتة واالإعالن عن جلنة تعديل الد�ستور بداية جيدة 

، كما اأكدت ا�ستمرار امل�ساعدات االأوروبية 
ب�ساأن خارطة الطريق للمرحلة االنتقالية”316

. وكاملعتاد، فقد اأعرب العديد من الدول االأوروبية عن قلقها البالغ، اإال اأنه مل يتم 
317

مل�رش

اإدانة نظام االنقالب، الذي بدوره ا�ستهجن ب�سدة ما راآه تدخالً اأوروبياً يف �سوؤون م�رش 

الداخلية.

وقد �ساب عالقات م�رش بالواليات املتحدة االأمريكية يف الظاهر بع�ص البود والتوتر 

الطبيعة اال�سرتاتيجية  تاأكيد  الطرفني حر�ص على  اأن كال  اإال  الع�سكري،  عقب االنقالب 

للعالقة، وا�ستمرار التعاون االأمني بينهما، وحر�ص اإعالم االنقالب على ا�ستغالل هذا 

للواليات  تبعيتها  من  تخل�ست  قد  امل�رشية  اخلارجية  ال�سيا�سية  اأن  لت�سوير  التوتر 

القرار  ا�ستقالل  دعم  على  وحر�سها  ال�سي�سي،  حكم  حتت  االأمريكية  والهيمنة  املتحدة 

الوطني، واأن م�رش اأ�سبحت ُتنوِّع عالقاتها مع دول العامل؛ خ�سو�ساً مع القوى الكبى 

تاأكيد  على  ال�سي�سي  حر�ص  فقد  االأمر  واقع  ويف  واأملانيا.  وفرن�سا،  وال�سني،  كرو�سيا، 

د ب�سورة م�سابهة لت�رشيحات وزير  تلك التبعية للواليات املتحدة يف غري مرة؛ حيث ردَّ

خارجيته نبيل فهمي، اأن العالقة بني م�رش والواليات املتحدة االأمريكية التي �سبه فيها 

حر�ص  لقد   .
واحدة”318 ليلة  عالقة  ولي�ص  كاثوليكي  “زواج  باأنها  العالقة  تلك  فهمي 

ال�سي�سي على التاأكيد اأنه “ال يكن اأن نقلل عالقاتنا مع الواليات املتحدة مل�ستوى اأنظمة 

االأ�سلحة فقط، ونحن حري�سون على العالقة اال�سرتاتيجية مع الواليات املتحدة فوق كل 

.
�سيء، ولن ندير لها ظهرنا حتى اإن اأدارت ظهرها لنا”319

وكان موقف الواليات املتحدة من االنقالب الع�سكري على درجة كبرية من التناق�ص 

يف  جرى  ملا  حمدَّد  و�سف  اإطالق  يف  البداية  يف  ترددت  حيث  الديوقراطية؛  املبادئ  مع 

م�رش —من اإزاحة رئي�ص مدين منتخب بوا�سطة وزير دفاعه— ثم امتنعت الحقاً عن 

و�سف ما جرى باالنقالب الع�سكري، لي�ص ب�سبب اأن ذلك �سيوؤدي اإىل ا�سطرار وا�سنطن 

املوؤ�س�سة  ل�سيطرة  الرتياحها  واإمنا  مل�رش،  ال�سنوية  الع�سكرية  امل�ساعدات  وقف  اإىل 

http://bit.ly/1UWKcak :موقع البور�سة، 2013/7/18، انظر  
316

http://www.masress.com/soutelomma/42787 :موقع َم�رْشِ�ْص )م�رش بر�ص(، 2013/10/3، انظر  
317

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/01/nabil-fahmi-us-egypt :سبكة �سي اأن اأن، 2014/5/1، انظر�  
318

http://www.almasryalyoum.com/news/details/685417 :امل�رشي اليوم، 2015/3/21، انظر  
319
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الع�سكرية على احلكم واإزاحتها لالإخوان امل�سلمني من ال�سلطة، والإدراكها اأن م�ساحلها 

يف املنطقة يتمُّ حتقيقها ب�سورة اأ�سهل مع �سلطات ع�سكرية، ولي�ص مع حكومات مدنية 

االأمريكي جون  . وقال وزير اخلارجية 
320

ال�سعبية والبملانية للرقابة  منتخبة تخ�سع 

ماليني  طلب  على  بناء  تدخل  امل�رشي  اجلي�ص  اإن   ،2013/8/1 يف   ،John Kerry كريي 

النا�ص  اأنه قد ُطلب ماليني املاليني من  امل�رشيني حلماية الديوقراطية، واأ�ساف كريي 

من اجلي�ص التدخل الأنهم كانوا جميعاً خائفني من الدخول يف حالة من الفو�سى والعنف، 

 .
321

واجلي�ص مل ي�ستوِل على ال�سلطة، وهناك حكومة مدنية تدير البالد

من  الرغم  على  البلدين،  بني  اال�سرتاتيجي  االأمني  التعاون  ا�ستمرار  ياأتي  هنا  ومن 

االنتهاكات ال�سارخة لنظام ال�سي�سي حلقوق االإن�سان، وعدم رغبة الواليات املتحدة يف 

ال�سي�سي برفع  اأوباما قد كافاأت نظام  اإدارة  اإن  بل  ممار�سة �سغوط فعالة على م�رش؛ 

جون  خارجيتها  وزير  اأكد  كما   ،
3222015/3/31 يف  مل�رش  الع�سكرية  املعونة  عن  احلظر 

كريي خالل زيارته االأوىل مل�رش بعد االنقالب يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2013، من اأن 

هناك موؤ�رشات على اأن قادة اجلي�ص امل�رشي م�ستعدون الإر�ساء الديوقراطية، واأ�ساف 

يف موؤمتر �سحفي مع نظريه امل�رشي نبيل فهمي “اإىل اأن يثبت عك�ص ذلك هناك ما يدعو 

ي�ساعد  اأن  ويجب  الديوقراطية  الطريق  خارطة  لتحقيق  تتحرك  م�رش  باأن  لالعتقاد 

بـ“�رشقة”  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  كريي  اتهم  كما   .
ذلك”323 حتقيق  على  اجلميع 

الثورة يف م�رش، يف اأعنف انتقاد له لهذه اجلماعة. وقال كريي اإن “�سباب ميدان التحرير 

اأن يدر�سوا واأن يعملوا  اأيديولوجية... كانوا يريدون  اأو  اأي دين  مل يتحركوا بدافع من 

اإن هوؤالء  واأن يكون لهم م�ستقبل، ال حكومة فا�سدة متنع عنهم كل ذلك”. وتابع قائالً 

هذه  اأن  اإال  الثورة،  اأنتج  ما  وهذا   Facebook بوك  وفي�ص  تويرت  عب  توا�سلوا  ال�سباب 

االإخوان  اإىل  اإ�سارة  يف  البالد،  يف  تنظيماً  االأكرث  كانت  جماعة  قبل  من  “�رُشقت”  الثورة 

.
324

امل�سلمني

للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  اال�سرتاتيجية،”  املنظومة  وغياب  ال�سي�سي  زمن  اخلارجية  م�رش   “�سيا�سة 
320

.2015/8/17

The New York Times, 1/8/2013, http://www.nytimes.com/2013/08/02/world/middleeast/egypt-  
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warns-morsi-supporters-to-end-protests.html?_r=0

http://bit.ly/1bPoC8Y :العربية.نت، 2015/4/1، انظر  
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http://bit.ly/21o2Axx :موقع امل�سدر، 2013/11/3، انظر  
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http://bit.ly/1WOy4yj :اجلزيرة.نت، 2013/11/21، انظر  
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وبعد تويل ال�سي�سي الرئا�سة يف م�رش، قام كريي بزيارة القاهرة ولقاء ال�سي�سي يف 

2014/6/22، وقد جاءت هذه الزيارة بعد يوم من حكم اأ�سدرته حمكمة م�رشية باإعدام 

183 من اأع�ساء وموؤيدي جماعة االإخوان امل�سلمني، من بينهم حممد بديع، املر�سد العام 

للجماعة، يف ق�سية تتعلق باأعمال عنف اندلعت مبحافظة املنيا ب�سعيد م�رش عقب عزل 

مر�سي وقتل خاللها �رشطي. وقال كريي، قبل اجتماع ُعقد مع نظريه امل�رشي �سامح 

“هذه حلظة حرجة من التحول يف م�رش والتحديات اجل�سيمة... هناك ق�سايا  �سكري: 

مثرية للقلق... ولكننا نعرف كيفية التعامل معها”. كما اأتت هذه الزيارة بعد اأن اأفرجت 

�سداد  يف  �ست�ستخدم  دوالر  مليون   575 قدرها  معلقة  مالية  م�ساعدات  عن  وا�سنطن 

.
325

االلتزامات املتعلقة بالعقود الدفاعية احلالية

وعلى الرغم من انفتاح وا�سنطن على العالقة مع ال�سي�سي، غري اأن االإدارة االأمريكية 

رف�ست اإدراج جماعة االإخوان امل�سلمني يف م�رش على قائمة املنظمات االإرهابية. ودافع 

اأمام  االإرهابية، وقال  املنظمات  قائمة  اإدراج اجلماعة على  قرار وزارته عدم  كريي عن 

جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�ص النواب االأمريكي بعد يوم من موافقة جلنة ال�سوؤون 

بناء  اإرهابية  جماعة  االإخوان  اعتبار  اإىل  يدعو  قانون  م�رشوع  على  باملجل�ص  الق�سائية 

الرئا�سة االأمريكية تيد كروز ال�سيوخ واملر�سح النتخابات   على طلب من ع�سو جمل�ص 

م�ستمرة  تقييمات  جتري  االأمريكية  االإدارة  اإن   ،2016 فباير  �سباط/  يف   Ted Cruz

Anna Patterson، م�ساعدة وزير اخلارجية  اآن باتر�سون  . وقالت 
326

لو�سع اجلماعة

يف  النواب  مبجل�ص  الفرعية  اللجان  اإحدى  اأمام  اإفادة  خالل  االأو�سط،  ال�رشق  ل�سوؤون 

اأن  اإن موقف االإدارة االأمريكية ووزارة اخلارجية ل�سنوات عدة يتمثل يف   ،2016/4/13

جماعة االإخوان امل�سلمني لي�ست منظمة اإرهابية. واأ�سافت باتر�سون اأن اجلماعة رف�ست 

العنف قبل اأعوام عديدة، كما اأنهم يثلون حزباً �سيا�سياً يحظى بال�رشعية يف العديد من 

.
327

دول ال�رشق االأو�سط

اأوباما  اإدارة  اأوراق ال�سغط على  اأن نظام ال�سي�سي كان قد ا�ستخدم بع�ص  وال �سّك 

اأغ�سط�ص  2014، ويف اآب/  بالتقارب مع رو�سيا، وقيام ال�سي�سي بزيارتها يف بداية �سنة 

بوتني  فالديري  الرو�سي  الرئي�ص  قام  كما  جديداً،  نهجاً  تتبنى  م�رش  وكاأن   ،2014

الغد، 2014/6/23.  
325

http://bit.ly/1ZTlFqZ :اجلزيرة.نت، 2016/2/26، انظر  
326
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الزيارات  تلك  اأ�سفرت  حيث   ،2015 فباير  �سباط/  يف  م�رش  بزيارة   Vladimir Putin

حمطة  اإن�ساء  منها  ؛ 
328

دوالر مليار   3.5 جتاوزت  االأوىل  باالأحرف  اأ�سلحة  �سفقات  عن 

طاقة نووية، و�سوامع لتخزين القمح، واأعمال �سيانة لبع�ص امل�سانع التي بناها االحتاد 

.
329

ال�سوفيتي يف م�رش يف العقود ال�سابقة

واقت�سادي  �سيا�سي  العب  اأقوى  —وهي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني  العالقة  ولكن 

امل�رشية  الع�سكرية  فاملوؤ�س�سة  االأحوال؛  جميع  يف  متينة  تبقى  ووا�سنطن  م�رش—  يف 

هي اأكُب جهةٍ متلقيةٍ للتمويل والتجهيز والتدريب االأمريكي يف م�رش، مبا يفوق جميَع 

�سنتي  بني  املمتدة  الفرتة  ففي  جمتمعة.  احلكومية  غري  واملنظمات  االأخرى  املوؤ�س�سات 

1948–2014، قدمت الواليات املتحدة للجي�ص امل�رشي ما جمموعه 74.65 مليار دوالر 

1979. وتدعم  املبلغ جرى تقديه منذ �سنة  اأكرث من ن�سف هذا  على �سكل م�ساعدات. 

الع�سكري  التمويل  برامج  خالل  من  امل�رشية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  املتحدة  الواليات 

تي  اإي  اأم  اآي  الدويل  الع�سكري  والتدريب  التعليم  وبرامج   ،FMF اأف  اأم  اأف  اخلارجي 

الدفاعية  واملعدات  واخلدمات  االأ�سلحة  �رشاء  عمليات  االأول  البنامج  ويدعم   .IMET

من  االأجانب  الع�سكريني  ال�سباط  لتدريب  برنامج  فهو  الثاين  البنامج  ا  اأمَّ االأمريكية، 

 .
330

التابعة لها االإقليمية  املراكز  الواليات املتحدة ويف  الدرا�سة والتدريب يف  خالل تلقي 

امل�رشي  يتلقاها اجلي�ص  التي  املالية  امل�ساعدة  اأكرث م�سادر  البناجمان هما من  وهذان 

واآخر   ،1979 �سنة  يف  دوالر  مليار   1.5 مببلغ  يل  اأوَّ ع�سكري  قر�صٍ  فبعد  وحجماً؛  ثباتاً 

الع�سكرية  امل�ساعدات  ا�ستقرت   ،1981 �سنة  يف  دوالر  مليون   550 اإىل  تخفي�سه  جرى 

االأمريكية ال�سنوية مل�رش منذ �سنة 1987 عند مبلغ 1.3 مليار دوالر من املنح املقدمة من 

 .
331

برنامج التمويل الع�سكري اخلارجي

ويف �سنة 2014 ظهرت م�سكلة تخ�ص هذه امل�ساعدات، اإذ جزء منها ربطه الكوجنر�ص 

حقوق  انتهاكات  �سياق  ويف  الديوقراطي”.  ل  التحوُّ لدعِم  “خطواٍت  باتخاذ  االأمريكي 

با�سم را�سد، قراءة يف ال�سيا�سة اخلارجية امل�رشية جتاه رو�سيا واالحتاد االأوروبي، موقع م�رش العربية،   
328

http://bit.ly/28GT8e5 :2015/6/24، انظر

الهيئة العامة لال�ستعالمات، م�رش، 2015/5/31، انظر:  
329

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5152#.Vpjmu7Z95Mw

عمر عا�سور، مرجع �سابق.  
330

املرجع نف�سه.  
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االإن�سان التي مل ي�سبْق لها مثيل، مبا يف ذلك وجود ع�رشات االآالف من املعتقلني ال�سيا�سيني 

يف ال�سجون، وتقارير عن ممار�سة التعذيب على نطاٍق وا�سع، واالعتداء اجلن�سي يف اأثناء 

من  امل�ساعدات.  ا�ستمرار  على  �سلبية  اأفعال  ردود  تقع  املعار�سني،  واإق�ساء  االحتجاز، 

“اأنا  2014/4/29، حني قال:  Patrick Leahy يف  ليهي  باتريك  ال�سيناتور  ذلك ما ذكره 

ع على موؤ�س�سة  منزعٌج للغاية خلرقِ احلكومة امل�رشية حقوق االإن�سان واالعتداء املروِّ

على  للتوقيعِ  ا�ستعدادٍ  على  ل�ست  واأنا  ديوقراطية.  الأية  اأ�سا�سية  ُتعتب  التي  الق�ساء، 

ِ م�ساعداتٍ اإ�سافيةٍ للجي�صِ امل�رشي حتى يتوفر لدينا فهٌم اأف�سل لكيفيةِ ا�ستخداِم  اإي�سال

.
امل�ساعدات، ونرى اأدلًة مقنعًة على اأنَّ احلكومَة ملتزمٌة ب�سيادةِ القانون”332

النظام  قام  وا�سنطن  ففي  ال�سي�سي؛  لنظام  املوالية  الديبلوما�سية  دور  ياأتي  وهنا 

عدد  مع  التعاون  وكذلك  العامة،  والعالقات  الدعاية  �رشكات  من  عدد  بتوكيل  وحلفاوؤه 

من  جمموعة  وت�سويق  وال�سيوخ،  النواب  جمل�سي  من  كل  على  لل�سغط  اللوبيات  من 

ال�رشديات عناوينها الرئي�سية هي “مكافحة االإرهاب والتطرف االإ�سالمي”، و“�سمان 

اأمن اإ�رشائيل”، و“�سمان ا�ستقرار املنطقة”.

ومثل   ،2015/10/31 يف  �سيناء  و�سط  الرو�سية  الطائرة  حتطم  مثل  حوادث  ولكن 

يف  ال�سنع  اأمريكية  مبروحيات  النظامي  اجلي�ص  يد  على  مك�سيكيني  �سيَّاح  قتل  حادثة 

اأيلول/ �سبتمب 2015، وتعامل ديبلوما�سية نظام ال�سي�سي مع مثل هذه احلوادث، اأثار 

�سكوكاً حقيقية حول م�سداقية خطاب النظام وقدراته على تنفيذ خدماته، مبا فيها االأمن 

واال�ستقرار.

الدول  تلك  بني  تقارب  واإحداث  يوليو،   3 بنظام  اعرتاف  على  احل�سول  �سبيل  ويف 

والنظام الذي اأطاح بامل�سار الديوقراطي يف م�رش، قام ال�سي�سي بعدد كبري من الزيارات 

اخلارجية لدول اأوروبية واآ�سيوية وعربية؛ ومن بني الدول التي زارها فرن�سا، واإيطاليا، 

واإ�سبانيا، واأملانيا، وقب�ص، واليونان، واملجر، وكذلك اجلزائر وال�سعودية وال�سودان. 

�سفقة  اأبرزها  تعاون  وبرتوكوالت  اتفاقات  عدة  اإبرام  عن  الزيارات  تلك  واأ�سفرت 

 طائرات رافال Rafale مع فرن�سا بـ 5.2 مليارات دوالر، كما مّت عقد �سفقات مع اأملانيا

اإيطاليا  12 مليار دوالر، و�سفقة ع�سكرية مع  بـ  8.9 مليارات دوالر، ومع بريطانيا  بـ 

من  العديد  فيها  املدفوعة  الطائلة  واملبالغ  ال�سفقات  تلك  واأثارت  دوالر.  مليون   100 بـ 

املرجع نف�سه.  
332
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حيث  الع�سكرية؛  وحتى  االقت�سادية  وجدواها  احلقيقية  دوافعها  حول  الت�ساوؤالت 

ف�رشها بع�سهم على اأنها حماولة ل�رشاء �رشعية دولية )بلغ اإجمايل قيمة تلك ال�سفقات 

38.5 مليار دوالر(، عن طريق ا�ستقبال روؤ�ساء الدول لل�سي�سي والظهور وامل�ساركة يف 

موؤمترات وقمم ر�سمية مع قادة الدول وزعمائها. كما ات�سم بع�سها باملناكفة ال�سيا�سية؛ 

�سيا�سياً،  جدواها  يف  الكثريون  �سكك  التي  واليونان؛  لقب�ص  ال�سي�سي  زيارة  مثل 

.
333

د نكاية يف تركيا، ولي�ص وراءها اأّي هدف ا�سرتاتيجي ملمو�ص وف�رشت على اأنها جمرَّ

خام�صًا: املوقف من الثورات العربية:

ال�سلطات امل�رشية خالل عهدي مر�سي وال�سي�سي، بني  النظر بني  اختلفت وجهات 

حماربة  عنوان  حتت  امل�سادة،  للثورات  داعم  وبني  ال�سعوب،  وحرية  للثورات  موؤيد 

االإرهاب. وظهر ذلك وا�سحاً يف ت�رشيحات الرئي�سني، ومواقفهما من تطور االأحداث. 

فالرئي�ص مر�سي اأعلن يف اأكرث من منا�سبة وقوفه اإىل جانب ال�سعوب التي قامت بثورات 

ال�سوري، كما  لل�سعب  اأكرث من منا�سبة دعم م�رش  اأعلن يف  الظاملني، حيث  �سّد احلكام 

اأن وحدة االأرا�سي ال�سورية خّط اأحمر ال يكن جتاوزه، موؤكداً على رف�ص  �سدد على 

اأجنبي يف �سورية. كما طالب مر�سي بدعم  اأّي تدخل  م�رش لتق�سيم االأرا�سي، ورف�ص 

املعار�سة  بدعم  وتعهد  بالتوحد،  ال�سورية  املعار�سة  قوة  وطالب  ال�سوريني،  الثوار 

واجب  ال�سوريني  بجانب  “وقوفنا  اأن  اإىل  واأ�سار  االأ�سد.  بنظام  االإطاحة  حتى  ال�سورية 

ولي�ص اأمناً قومياً فقط”، وقال اإن م�رش مفتوحة لل�سوريني. كما طالب الرئي�ص مر�سي 

الرئي�ص ال�سوري بالرحيل، الأن اأوان احلوار قد فات، والأن النظام ال�سوري ظامل وَفَقَد 

اأعلن قطع العالقات  اآمن”، كما  “ب�سكل  ال�سلطة يف �سورية  �رشعيته. ودعا مر�سي لنقل 

.
334

الديبلوما�سية مع �سورية واإغالق �سفارتها يف القاهرة

والتعليم،  واالإقامة  العمل  حّق  ومنحهم  ال�سوريني،  الالجئني  مر�سي  واحت�سن 

و�ساواهم باملواطنني امل�رشيني، فتحولت مدينة ال�ساد�ص من اأكتوبر، على �سبيل املثال، 

طابعاً  عليها  واأ�سفوا  ومطاعمهم،  التجارية  حمالهم  فيها  فتحوا  لل�سوريني،  مالذ  اإىل 

للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  اال�سرتاتيجية”،  املنظومة  وغياب  ال�سي�سي  زمن  اخلارجية  م�رش  “�سيا�سة   
333
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http://bit.ly/1Uen1OI :موقع مركز ال�رشق العربي للدرا�سات، 2014/7/5، انظر  
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الذين  ال�سوريني،  الالجئني  حال  اإن  االإن�سان  حلقوق  ال�سورية  اللجنة  وقالت  �سامياً. 

اأف�سل  “من  مر�سي  عهد  يف  ُتعد  كانت  األف،   300–250 بني  م�رش  يف  عددهم  يرتاوح 

فيها بطريقة  ال�سوريون حياتهم  االأخرى. مار�ص  امل�سيفة  الدول  احلاالت” مقارنة مع 

اأرا�سيها جماناً  اإىل  الدخول  تاأ�سريات  ال�سوريني  امل�رشية  . واأعطت احلكومة 
335

طبيعية

ال�سورية  الثورة  لدعم  امل�رشية  االأمة  موؤمتر  تنظيم  مّت  كما  قن�سلية.  ر�سوم  اأّي  دون 

الدويل،  القاهرة  با�ستاد  املغطاة  ال�سالة  يف  مر�سي،  الرئي�ص  برعاية   ،2013/6/15 يف 

بح�سور �سعبي حا�سد، حيث بداأ الرئي�ص حممد مر�سى كالمه بجملة “لبيك يا �سورية.. 

مع �سورية، مبا يف ذلك  العالقات متاماً  اأن م�رش قررت قطع  واأعلن  يا �سورية”،  لبيك 

يف  امل�رشية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  و�سحب  القاهرة،  يف  ال�سورية  ال�سفارة  مقر  اإغالق 

الدول  كل  مع  والت�ساور  باالت�سال  بداأت  م�رش  اأن  مر�سي  الرئي�ص  ك�سف  كما  دم�سق. 

اأن م�رش،  واأكد  ال�سوري.  ال�سعب  لعقد موؤمتر قمة طارئ لن�رشة  العربية واالإ�سالمية 

ال�سوري حتى ينال حقوقه وكرامته و�سيادته، واأن  ال�سعب  �سعباً وقيادة وجي�ساً، مع 

. وكتب الرئي�ص مر�سي، يف 
336ً

�سعب م�رش يدعم ن�سال ال�سعب ال�سوري مادياً ومعنويا

اأو�سيكم بالعائالت  “يا �سعب م�رش،  الر�سمية على تويرت:  2013/6/15، على �سفحته 

امل�رشيني،  كاملواطنني  م�رش  يف  املقيمني  ال�سوريني  االأ�سقاء  ومعاملة  خرياً،  ال�سورية 

.
�سواء ب�سواء”337

الالجئني  دخول  منع  االنقالب  �سلطات  قررت  مر�سي  الرئي�ص  عزل  مّت  وعندما 

اأعدته  م�رش  يف  ال�سوريني  الالجئني  اأو�ساع  حول  تقرير  واأ�سار  م�رش.  اإىل  ال�سوريني 

مر�سي،  عزل  بعد  فجاأة  تغريت  م�رش  �سيا�سة  اأن  اإىل  االإن�سان  حلقوق  ال�سورية  اللجنة 

على  ال�سوري  املواطن  “ح�سول  فيه  ت�سرتط  قراراً  االنقالب  �سلطات  اأ�سدرت  حيث 

تاأ�سرية دخول قبل دخوله اإىل م�رش ب�سكل مفاجئ يوم 2013/7/8”. واأ�سار التقرير اإىل 

اأن القرار “ُطبّق يف اأول االأمر على ركاب طائرة اخلطوط ال�سورية رقم 203 القادمة اإىل 

. كما ذكر املركز ال�سوري 
م�رش من الالذقية، والتي كانت يف اجلو عندما �سدر القرار”338

�سحيفة العرب، الدوحة، 2013/9/4.  
335

https://www.youtube.com/watch?v=tFtIshzK_kA :موقع يوتيوب، انظر  
336

�سفحة الرئي�ص امل�رشي حممد مر�سي على تويرت، انظر:  
337

https://twitter.com/muhammadmorsi/status/345984164685836288

انظر:   ،2013/8/13 االإن�سان،  حلقوق  ال�سورية  اللجنة  م�رش،  يف  ال�سوريني  الالجئني  اأو�ساع  حول  تقرير   
338

http://www.shrc.org/?p=16659



420

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

تعد  مل  كما  ال�سوريني،  الالجئني  اأمام  مفتوحاً  “باباً  تعد  مل  م�رش  اأن  لالإعالم  الوطني 

مكاناً مريحاً الإقامة اأكرث من 200 األف منهم”. واأ�سار املركز اإىل اأن �سلطات االنقالب األغت 

اأ�سفر عن تعليق ا�ستثماراتهم  ت�سهيالت كثرية كانت تخ�ص امل�ستثمرين ال�سوريني، ما 

.
339

يف ال�سوق امل�رشية بنحو 700 مليون دوالر بعد نحو �سهر واحد فقط من االنقالب

الدولية  العفو  ومنظمة  ووت�ص  رايت�ص  هيومن  مثل  دولية،  منظمات  اتهمت  كما 

Amnesty International، �سلطات االنقالب يف م�رش باعتقال ال�سوريني ب�سكل تع�سفي، 

وطلبت منها التوقف عن ذلك، كما طالبتها باإيقاف التهديد برتحيلهم باإجراءات �رشيعة 

ال تراعي التدابري القانونية الواجبة. واأعربت املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني التابعة 

 United Nations High Commissioner for Refugees )UNHCR( لالأمم املتحدة

امل�رشية  ال�سلطات  وحتتجزهم  تعتقلهم  الذين  املتزايد  ال�سوريني  عدد  حيال  قلقها  عن 

ب�سكل تع�سفي، منتقدة تزايد امل�ساعر املناه�سة لل�سوريني مب�رش، والت�سويه االإعالمي 

الذي ي�ستهدفهم. ويوؤكد مراقبو حقوق االإن�سان اأن مناه�سة ال�سوريني كانت نتيجة غري 

متوقعة لالنقالب الع�سكري؛ حيث قالت املتحدثة با�سم املفو�سية يف م�رش ميلي�سا فليمنج 

Melissa Fleming اإنه بعدما كانت م�رش واحدة من البلدان االأكرث �سيافة لل�سوريني، 

على مدى عامني )2011–2013(، اأ�سبح ال�سوريون يخ�سون اخلروج اإىل االأماكن العامة 

خوفاً من التعر�ص لالعتقال، موؤكدة اأن االأجواء العدائية يف م�رش حيال ال�سوريني، اأدت 

.
340

اإىل زيادة كبرية جداً يف عدد الذين قرروا الت�سجيل يف املفو�سية، واالحتماء بها

اإيران،  ال�سي�سي من وجهة نظر  ال�سورية يف عهد  االأزمة  واقرتبت روؤية م�رش حلل 

االأ�سد. ف�سعت  اإ�سقاط  اأجل  للجهاد من  الذي دعا  ما كانت عليه يف عهد مر�سي،  بعك�ص 

م�رش يف عهد ال�سي�سي، للتو�سل اإىل حلٍّ �سيا�سي ي�سمن بقاء الدولة ال�سورية موحدة، 

وهو  امل�سلحة،  بالقوة  طرف  فيها  ينت�رش  ال  بحيث  لل�سلطة،  االآمن  االنتقال  اإىل  ويوؤدي 

االأمر الذي �سكَّل عن�رش قوة لنظام ب�سار االأ�سد. كما تتوا�سل الديبلوما�سية امل�رشية مع 

اأركان النظام ال�سوري، بل يذهب البع�ص اإىل اأكرث من ذلك بالقول بدعم ال�سي�سي لنظام 

. ف�سدد ال�سي�سي على اأهمية 
341

ب�سار باأ�سلحة ومعدات ع�سكرية ملواجهة الثورة ال�سورية

http://bit.ly/1sHAoe1 :موقع املركز ال�سوري الوطني لالإعالم، 2013/8/28، انظر  
339

مريفت عوف، “تفاقم العن�رشية جتاه الالجئني ال�سوريني يزيد جراحهم،” موقع �سا�سة بو�ست، 2014/4/7،   
340

http://www.sasapost.com/syrian-refugees-racism :انظر

جمال ن�سار، مرجع �سابق.  
341
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�سورية  على  مدمرة  الع�سكري  احلل  اآثار  اأن  موؤكداً  ال�سورية،  لالأزمة  ال�سيا�سي  احلل 

 North Atlantic Treaty بالكامل، فبعدما انتهت مهمة حلف �سمال االأطل�سي )الناتو( 

اإرهاب وتطرف، على  )Organization )NATO يف ليبيا تركوها واأ�سبحت ليبيا بوؤرة 

قال  االأ�سد يف احلكم،  لبقاء  القاهرة  �سوؤال حول عدم معار�سة  حّد قوله. ويف رده على 

ال�سي�سي خالل حواره مع قناتي احلدث والعربية: “املو�سوع كبري.. اأحتدث عن وحدة 

�سورية، التق�سيم لي�ص يف �ساحلنا.. كيف نتو�سل حلل يحقق هذه املعادلة، هذا ما يجب 

واأ�سار   .
العربية”342 البلدان  على  اأكب  التاأثري  يكون  ال  حتى  جميعاً  بقوة  فيه  التحرك 

ال�سي�سي اإىل اأنه يتخوف من �سقوط النظام ال�سوري ممثالً باالأ�سد، وتفكك جي�ص النظام. 

موقفه  هذا  باأن  وتابع  والتطرف”،  “االإرهاب  بيد  �سورية  �سقوط  من  تخوفه  اأبدى  كما 

من �سنتني، اأي منذ عزل الرئي�ص مر�سي، قائالً: “عيني على اخلطر احلقيقي، مو�سوع 

اأهمية  ال�سي�سي على  اأكد  . كما 
اأمر يكن تدبره”343 ال�سوري  ال�سعب  الرئي�ص ب�سار مع 

احلل ال�سيا�سي يف �سورية، م�ستدركاً اأن ذلك لي�ص دعماً الأي طرف على ح�ساب االآخر، 

و�سدد  انهيارها.  دون  واحليلولة  ال�سورية  الدولة  وموؤ�س�سات  كيان  على  حفاظاً  واإمنا 

�سيا�سية  ت�سوية  اإىل  التو�سل  عقب  �سورية  اإعمار  اإعادة  اأهمية  على  امل�رشي  الرئي�ص 

اأهمية  اإىل  ه  ونَوّ وطنهم،  يف  ال�سوريني  املواطنني  وا�ستقرار  عودة  يف  ي�سهم  مبا  لالأزمة، 

.
344

ا�سطالع املجتمع الدويل مب�سوؤولياته اإزاء الالجئني

الع�سكرية  احلمالت  يف  للم�ساركة  ا�ستعداد  على  امل�رشية  ال�سلطات  كانت  وباملقابل 

�سّف  يف  والوقوف  ليبيا،  اأم  احلزم(  )عا�سفة  اليمن  يف  �سواء  خليجية  دول  قادتها  التي 

الثورات امل�سادة. فقد دعمت خليفة حفرت يف ليبيا ع�سكرياً، وقدمت ت�سهيالت للغارات 

العراق،  يف  املالكي  لنظام  دعمها  اأعلنت  كما  ليبيا.  يف  االإمارات  بها  قامت  التي  اجلوية 

، بالرغم من اأنها �سارعت اإىل اإعالن 
345

واأظهرت عدم حما�سة للت�سدي للحوثيني يف اليمن

عن  املباغت  االإعالن  جاء  فقد  للتدخل.  وا�ستعدادها  الع�سكرية  للعملية  ودعمها  تاأييدها 

ل�سان  اليمن من وا�سنطن وعلى  الع�سكرية �سّد احلوثيني يف  بدء عملية عا�سفة احلزم 

http://www.tahrirnews.com/posts/228420 :موقع �سحيفة التحرير، 2015/3/1، انظر  
342

http://bit.ly/1Rdf1b9 :عربي 21، 2015/9/29، انظر  
343

امل�شتقبل، 2015/9/10.  
344

للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  اال�سرتاتيجية”،  املنظومة  وغياب  ال�سي�سي  زمن  اخلارجية  م�رش  “�سيا�سة   
345

.2015/8/17
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ال�سفري ال�سعودي لدى الواليات املتحدة عادل اجلبري، ليثري ت�ساوؤالت حول ما اإن كانت 

بلغت مبوعد هذه العملية اأم اأن التوقيت جرى بتن�سيق 
ُ
بقية الدول امل�ساركة يف العملية قد اأ

وترتيب كاملنْي بني ال�سعودية والواليات املتحدة دون غريهما، واأن بقية الدول االأخرى 

قبل  العملية  بدء  توقيت  اأثار  وقد  فقط.  ب�ساعات  ال�رشبة  بدء  ُقبيل  رمبا  باملوعد  علمت 

اإمكانية  تبحث  اأن  متوقعاً  كان  والتي  ال�سيخ،  �رشم  يف  العربية  القمة  انعقاد  من  يومني 

التدخل الع�سكري يف اليمن، ت�ساوؤالت فيما يتعلق باملوقف امل�رشي ب�سكل خا�ص ال �سيّما 

اً عن ح�سابات م�رش، التي كانت تريد ا�ستغالل  واأن هناك راأياً اأن التوقيت مل يكن معبِّ

احل�سابات  عن  اً  معبِّ كان  ما  بقدر  اليمن،  يف  التدخل  قرار  التخاذ  العربية  القمة  من�سة 

.
346

ال�سعودية

ا اإذا كانت القاهرة �سمن االأطراف التي �ساركت يف الرتتيبات  لكن، وبغ�صِّ النظر عمَّ

للعملية  ودعمها  تاأييدها  اإعالن  اإىل  �سارعت  اأنها  هنا  فاملهم  تكن،  مل  اأو  العملية  ل�سنِّ 

الع�سكرية وا�ستعدادها للتدخل بقوات جوية وبحرية وحتى “قوات برية اإن لزم االأمر” 

اأن توقيت العملية  ح�سبما جاء يف بيان للخارجية امل�رشية. جاء هذا املوقف بالرغم من 

ال�سيا�سية،  االأمنية واالقت�سادية وحتى  االأن�سب لظروف م�رش  الع�سكرية قد ال يكون 

فاإن  َثّم  ومن  �رشقاً؛  �سيناء  ويف  غرباً  ليبيا  يف  كثرية  ا�ستعال  ببوؤر  حماطة  تبدو  فم�رش 

م�ساركتها يف عا�سفة احلزم ت�سيف جبهة مواجهة جديدة بالن�سبة لها، لكن بالرغم من 

.
347

هذه ال�سعوبات فلم يكن اأمام م�رش، على ما يبدو، �سوى امل�ساركة

و�سف  الذي  اخلليج”  من  لالقرتاب  حماوالت  الأي  بـ“الت�سدي  ال�سي�سي  تعهد  كما 

“لن تدير  اأن بالده  القومي امل�رشي”، م�سدداً على  االأمن  “جزء ال يتجزاأ من  باأنه  اأمنه 

اأن املالحة يف باب املندب ركيزة اأ�سا�سية و“ق�سية  ظهرها الأ�سقائنا يف اخلليج”، معتباً 

اأمن قومي م�رشي وعربي”. ورف�ص ال�سي�سي حتفظات البع�ص عن امل�ساركة يف عملية 

الراأي  االأيام املا�سية كان هناك قلق لدى بع�ص  “خالل  اليمن، وقال:  عا�سفة احلزم يف 

العام”، موؤكداً اأن االأمور “تخ�سع لتقديرات كبرية وح�سابات دقيقة، ولن ن�سمح ب�سياع 

خمتلفاً”،  “واقعاً  هناك  اأن  اإىل  النظر  ولفت  خاطئة”.  بح�سابات  اأ�سقائنا  وبالد  بالدنا 

“نتحرك  واأ�ساف:  االآن.  يجري  وما  ال�ستينيات  خالل  اليمن  يف  امل�رشي  التدخل  بني 

�سحاتة عو�ص، م�رش يف “عا�سفة احلزم”: املحددات والتبعات، مركز اجلزيرة للدرا�سات، 2015/4/7، انظر:   
346

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/20154793415952637.htm

املرجع نف�سه.  
347
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مب�سوؤولية، ولي�ص لدينا م�سلحة وهدف �سوى ب�سط اال�ستقرار يف اليمن وليبيا و�سورية 

واأّي دولة يف املنطقة العربية. فهذا هدف قومي”، مو�سحاً اأن م�رش “تتحرك الإيجاد حّل 

.
لالأزمة يف اليمن، يف اإطار �سيا�سي”348

ويف ليبيا اأكدت القاهرة “وقوفها بكل طاقتها اإىل جانب احلكومة ال�رشعية يف طبق”، 

والتي يدعمها خليفة حفرت، الذي انقلب على احلكومة الليبية يف العا�سمة طرابل�ص. وقال 

رئي�ص الوزراء امل�رشي اإبراهيم حملب اإن “م�رش تقف مع ليبيا وتتطلع اإىل دولة موحدة 

وقوية”، داعياً “جميع الطوائف الليبية اإىل نبذ اخلالفات واإعالء امل�سلحة الوطنية والتوحد 

العربية كلها”. وحتدث حملب عن  اأرا�سيها، بل واالأمة  الذي يهدد  االإرهاب  يف مواجهة 

بـ“التن�سيق  م�سيداً  ليبيا،  يف  امل�سلحة”  االإرهابية  اجلماعات  ملواجهة  املبذولة  “اجلهود 
الكامل بني اجلانبني امل�رشي والليبي يف احلرب �سّد االإرهاب”. واأكد اأن “م�سري البلدين 

. كما 
349

م�سرتك”، معلناً دعم بالده اقرتاح وجود قوة عربية موحدة ملواجهة االإرهاب

دعا الرئي�ص ال�سي�سي اإىل تدخل ع�سكري دويل يف ليبيا بقرار من جمل�ص االأمن الدويل، كما 

عملياته  اكتمال  عدم  جراء  ليبيا،  يف  الناتو”  حلف  “اأخطاء  بتدارك  الدويل  املجتمع  طالب 

اأ�سفر عن �سقوطها حتت �سيطرة اجلماعات  اإ�سقاط نظام معمر القذايف، مما  هناك عقب 

 Europe 1 امل�سلحة واملتطرفة. وقال ال�سي�سي، يف مقابلة اأجرتها معه اإذاعة اأوروبا 1 اأو

الفرن�سية يف القاهرة، اإنه “لي�ص هناك من خيار اآخر )غري التدخل حتت غطاء اأممي(. مع 

االأخذ يف االعتبار اأهمية اأن يكون ال�سعب الليبي را�سياً، واأن ت�ستدعينا احلكومة الليبية 

للعمل على ب�سط اال�ستقرار بالتحاور معهم”، م�سدداً على اأن الفو�سى يف ليبيا ال تهدد 

.
350

م�رش املجاورة فح�سب، بل املنطقة برمتها واأوروبا

“املتطرفني  ملحاربة  اأمنياً  م�رش  مع  �ستتعاون  ليبيا  اأن  حفرت  خليفة  اأكد  جهته  ومن 

املوجودين” يف البلدين، مو�سحاً اأن من حّق بالده بناء جي�ص قوي يكون داعماً وظهرياً 

�سحيح،  يونيو   30 تظاهرات  من  ال�سي�سي  موقف  اإن  حفرت  وقال  م�رش.  جلي�ص  قوياً 

م�سرياً اإىل اأن ما يحدث يف ليبيا ُيعد حرباً على االإرهاب، م�سدداً على اأن بالده �ست�سلم م�رش 

. واأ�سار حفرت اإىل اأن م�ساعره تتوحد مع ال�سي�سي 
“قيادات االإخوان الهاربة اإىل ليبيا”351

احلياة، 2015/4/5.  
348

احلياة، 2015/2/27.  
349

ال�رشق الأو�شط، 2015/2/17.  
350

http://bit.ly/1UkYbcG :موقع رو�سيا اليوم، 2014/5/22، انظر  
351
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يف  االإ�سالميني  اإىل  اإ�سارة  يف  “االإرهاب”  على  باحلرب  اأ�سماه  ما  وهو  واحد  هدف  على 

�سادت  التي  “تذوب فرتات اجلفاء  اأن  �سبيل ذلك يجب  اأنه يف  واأكد حفرت  ليبيا وم�رش. 

العالقات امل�رشية - الليبية خالل الفرتة املا�سية”. وقال العقيد حممد احلجازي، الناطق 

الر�سمي با�سم حفرت، اإن “حفرت �سي�سري على خطى امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي اإذا طالبه 

]ال�سي�سي[ جنح يف مهمة �سعبة مماثلة،  اأنه  للرئا�سة، خا�سة  الليبي بالرت�سح  ال�سعب 

.
352

هي ا�ستعادة م�رش من قب�سة االإخوان امل�سلمني”، على حّد زعمه

خال�صة:

الدائرة  مع  تعامله  يف  االإمكان  قدر  مت�ساوياً  اهتماماً  يويل  اأن  مر�سي  الرئي�ص  حاول 

حيث  الدولية.  الدائرة  اإىل  و�سوالً  االإفريقية،  فالدائرة  االإ�سالمية،  الدائرة  ثم  العربية، 

حاول بناء ج�سور ثقة متبادلة مع الدولة العربية االأكرث تاأثرياً يف العامل العربي، ورمبا يف 

املحيط االإ�سالمي، اأي ال�سعودية. كما �سهدت العالقة مع اإيران انفتاحاً من قبل مر�سي، 

بعد انقطاع دام الأكرث من ثالثني �سنة، �سمن ا�سرتاتيجية االنفتاح مع العامل االإ�سالمي 

ولي�ص وفق ا�سطفاف دول �سّد اأخرى.

الرئي�ص مر�سي، هواج�ص  ال�سيا�سة امل�رشية اخلارجية، بعد عزل  وباملقابل عك�ست 

اأجل  من  ترويجه،  النظام  يحاول  ما  ترويج  على  عملت  حيث  الداخلي،  امل�رشي  النظام 

املقام  يف  وهواج�سه  احلاكم  نظام  تخدم  التي  االفرتا�سية؛  االإجنازات  من  املزيد  اإ�سافة 

كفاعل  دورها  م�رش  اأفقد  مما  الروؤية؛  غياب  من  اخلارجية  ال�سيا�سية  وعانت  االأول. 

الذي  الوقت  يف  الديكتاتورية؛  النظم  فلك  يف  تدور  م�سلحتها  وجعل  املنطقة،  يف  رئي�سي 

ارتبطت فيه م�سالح النظام بتقوية العالقات مع “اإ�رشائيل”، والقوى املناه�سة للتغيري 

والديوقراطية.

جناحاته،  كاأبرز  اخلارجية  ال�سيا�سة  على  ال�سي�سي  اأن�سار  تركيز  من  الرغم  وعلى 

فاإن هذه ال�سيا�سة ارتبطت يف جمملها بغاية حر�ص النظام على احل�سول على االعرتاف 

والقبول الدويل. وبالرغم من اأن هذه ال�سيا�سة بدت وكاأنها حققت جناحات يف احليلولة 

اأداة لتحقيق  دون عزلة نظام ال�سي�سي، فاإن عدداً من الدول الكبى راأت يف عالقتها به 

م�ساحلها يف املنطقة.

http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1181835 :موقع فل�سطينيو 48، 2014/5/31، انظر  
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