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ملخص
ناقشت هذه الصفحات (املؤسسة العسكرية واألحزاب السياسية في عقب ثورة  25يناير /كانون الثاني
 2011م؛ حتى انتخابات الرئاسة في حزيران /يونيو  2012م) ،وقد وقع اختياري على كتابة هذه الورقة
املهمة ،ألنها تناولت العالقة بين القوى الرئيسة التي أسهمت في نجاح الثورة املصرية.
وفي هذا السياق ،عالجت الدراسة التطورات السياسية في مصر في عقب إطاحة حسني مبارك في 11
شباط /فبراير  ،2011بعد إرادة شعبية هائلة ساندها الجيش املصري ،وتبدو تلك املرحلة التي أفرزتها ثورة
يناير /كانون الثاني غاية في الصعوبة ،حيث إنها أقحمت الجيش في السياسة بعد أن كان ً
بعيدا عنها ،وقد
واجه املجلس العسكري املكلف إدارة شؤون البالد مشكالت جمة ،نتيجة للتعامل مع تيارات سياسية
مختلفة ما بين إسالمية ،وليبرالية ،وعلمانية ،ويسارية ،وعلى الرغم من إعالن الجيش أنه على مسافة
واحدة من القوى السياسية ،لكنه وقع في أخطاء عدة في إدارة املرحلة االنتقالية .وفي الحاالت التي فشل
فيها االنتقال ،واستمر الجيش في التأثير ،كان السبب الرئيس هو انقسام النخب والقوى السياسية ،وغياب
البديل الوطني الذي ُيعتمد عليه.
وبسبب االرتباك سادت الضبابية الحياة السياسية املصرية ،ونتيجة لذلك تأزم املوقف السياس ي ملصر
طوال املرحلة االنتقالية ،ويتحمل املجلس العسكري املسؤولية الكبرى ،ألنه يمتلك السلطة والقرار ،لكن
هناك ً
أيضا تقصير من جانب القوى السياسية واألحزاب التي ساد أداؤها التناحر والحزبية ،غير أن هذه
األحزاب والقوى السياسية لم ّ
تعد خريطة طريق واضحة إلدارة املرحلة االنتقالية لتقديمها للمجلس
العسكري ،بل حدثت الخالفات في أثناء االجتماعات مع املجلس العسكري.
تحاول هذه الورقة البحثية متابعة الحياة السياسية املصرية في مرحلة التحول الديمقراطي،
واستيعابها وتحليلها ،إذ تتناول في محورها األول( ،عالقة الجيش املصري باألحزاب اإلسالمية) ،وقد كشفت
فيه عن عالقة املجلس العسكري بجماعة (اإلخوان املسلمون) ،أكبر تنظيم سياس ي في مصر ،ومن وراءهم
من السلفيين ،واألحزاب ذات املرجعية الدينية األخرى .ويبدو أن الجيش أدرك تلهف اإلخوان على السلطة،
ومن ثم استخدمهم في تهدئة حال االحتقان في الشارع املصري ،ن ً
ظرا لقاعدتهم الجماهيرية الكبيرة ،ثم
مساندتهم املجلس العسكري ضد شباب الثورة من الليبراليين ،والعلمانيين ،واليساريين ،وعندما قض ي
شهر العسل بين اإلخوان واملجلس العسكري اصطدمت القوتان بعضهما ببعض.
وتحلل الورقة في محورها الثاني( ،عالقة الجيش املصري باألحزاب الليبرالية) ،وعلى الرغم من أن
األحزاب الليبرالية في مصر كانت قريبة من نظام مبارك ،لكنها سرعان ما انقلبت عليه ،وركبت موجة
الثورة ،وقد تحالفت هذه األحزاب بعضها مع بعض في االنتخابات البرملانية تحت مسمى (الكتلة املصرية)،
ملجابهة نفوذ (اإلخوان املسلمون) ،والتصدي ملحاوالت أخونة الدولة ،وقد قام املجلس العسكري بتخويف
هذه القوى من خطر الدولة الدينية ،وفي بعض األحيان اتفقت القوى اإلسالمية مع األحزاب الليبرالية
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ً اعتر
، بمثل تأجيل االنتخابات، واختلفت مع األخير في بعض القضايا،اضا على ضعف الحكم العسكري
. والبطء في املحاكمات،وتعديل قانونها
 وقد انتقدت األحزاب،) (عالقة الجيش املصري باألحزاب اليسارية،وتفسر الورقة في محورها الثالث
اليسارية الصفقات بين املجلس العسكري و (اإلخوان املسلمون) – على حد وصفهم – في حين إن الشباب
ً
ودائما يطالبون بسقوطه ومن ثم
،االشتراكيين الثوريين كانوا بمنزلة صداع في رأس املجلس العسكري
 لكن أدى، وقد حاول شباب اليسار املصري الضغط على األخير لتسليم السلطة لقيادة مدنية،رحيله
. وغياب تنظيمها إلى فشل محاوالت خلق جبهة يسارية موحدة،ضعف أداء القوى اليسارية

Summary
These pages discussed the Military institution and political parties after the revolution of
January 25, 2011; until the presidential elections in June 2012. I have chosen to write this
significant paper because it dealt with the relationship between the major powers, which have
contributed to the success of the Egyptian revolution.
In this context, the study handled the political developments in Egypt after the overthrow
of Hosni Mubarak on February 11, 2011 by immense public will supported by the Egyptian
army. This phase, which emerged from the revolution of January, seems extremely difficult, as
it interjected the army in politics after being away from it. The Supreme Council of the Armed
Forces (SCAF), which was in charge of managing the country's affairs, faced serious problems,
as a result of dealing with the different political currents; Islamist, liberal, secular and leftist.
Although the army proclaimed that it was standing at the same distance from all political
forces, it committed a lot of mistakes in managing the transition. In cases where the transition
failed and the army continued in making influence, the main reason was the division of the
elites and political forces, and the lack of a dependable national alternative.
Fogginess in Egyptian political life prevailed because of the confusion. Consequently, the
political situation in Egypt worsened during the transitional period. The SCAF is blamed for
most of that because it has the power and resolution. However, there were also mistakes done
by the political forces and parties whose performance was characterized by infighting and
partisan. Those parties and political forces did not prepare a clear roadmap for the
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management of the transitional period to be presented to the SCAF. Moreover, conflicts
occurred during the meetings with the SCAF.
This research is trying to follow up, assimilate and analyze the Egyptian political life in the
democratic transition phase. In the first axis, it deals with the relationship between the
Egyptian Army and Islamist parties. In this part, I have revealed about the SCAF’s relationship
with the Muslim Brotherhood, the largest political organization in Egypt, the Salafis parties
and other religious parties. It seems that the army realized Brotherhood’s eagerness to power,
and thus it used them to calm the state of tension in the Egyptian street because of their large
mass among Egyptians, and then to support the SCAF against the youth of the revolution of
the liberals, secularists and leftists. When the honeymoon between the Muslim Brotherhood
and the SCAF passed away, the two powers collided with each other.
The paper analyzes in the second axis, (The Egyptian Army’s relationship with liberal
parties). Despite the fact that liberal parties in Egypt were close to Mubarak's regime, it soon
turned against him, and rode the wave of the revolution. These parties allied with each other
in the parliamentary elections under the name of "The Egyptian bloc” to confront the influence
of the Muslim Brotherhood, and block attempts of making the whole state subordinated to
the Muslim Brotherhood. The SCAF frightened these powers by the risk of a religious state.
Islamic forces sometimes agreed with the liberal parties in opposing the weakness of the
military government, and disagreed with the latter in some cases, such as the postponement
of election, and modifying its law, and the slow pace of the trials.
The paper explains in its third axis, (The Egyptian Army’s relationship with leftist parties).
The leftist parties criticized the deals- as they claimed - between the SCAF and the Muslim
Brotherhood. Whereas the young revolutionary socialists were as a headache at the head of
the SCAF, always demanding its downfall and then the departure. Young Leftist Egyptians
tried to pressure the latter to hand over power to a civilian leadership, but the weak
performance of leftist forces, and the lack of organization led to the failure of attempts to
create a united leftist front.
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ا
أوًل :املقدمة
لعبت ثورة  25يناير/كانون الثاني  2011دو ًرا ً
مهما في رسم خريطة جديدة للقوى السياسية والحزبية،
وأثرت بصورة عميقة في بنية التيارات والحركات السياسية في فكرها السياس ي وتوجهاتها ،أدى ذلك إلى تنوع
في التيارات ما بين إسالمية ،وقومية ،ويسارية ،وليبرالية .وقد شهدت العالقة بين التيارات السياسية تقارًبا
ُ
ً
وتعاونا في أثناء الثورة ،حيث غ َّيبت الخالفات والتناقضات الفكرية والسياسية ،من أجل إنجاح الثورة،
وإحداث التغيير ،وإسقاط األنظمة االستبدادية القائمة ،ولكن بعد نجاح الثورة تحول التفاهم إلى صراع
وتنافس فكري وسياس ي بين القوى واألحزاب السياسية على رسم مالمح املرحلة السياسية الجديدة.
منذ استلم املجلس األعلى للقوات املسلحة املصرية ( )SCAFاملشار إليه باملجلس العسكري السلطة
بعد اإلطاحة بحسني مبا ك ،فإن أداءه يبعث على الحيرة في بعض األحيانُ ،
امتدح املجلس في عقب
ر
االنتفاضة بوصفه حامي الثورة ،لكن في ما بعد بات كثيرون ينظرون إليه بوصفه أحد أطراف الثورة
املضادة .وعندما أطاح الرئيس ،شعر بأنه حقق أهداف الثورة.
عالوة على ذلك ،فإن املجلس العسكري يعد نفسه الالعب الوحيد الذي يمتلك الخبرة والحكمة
الضروريتين لحماية البالد من التهديدات الداخلية والخارجية .على النقيض من ذلك ،فإنه ينظر إلى جميع
األحزاب السياسية األخرى جميعها بازدراء ،وبأن لها مطالب أنانية ،وسلوكها يتسم بضيق األفق .يعد
نوع ما ،حيث عاملهم الجيش بش يء من االحترام الحذر ،ألن اإلخوان يمثلون
اإلخوان املسلمون استثناء من ٍ
القوة السياسية املنظمة الوحيدة التي ينبغي للمجلس التعامل معها ،ال سيما بعد سوء التفاهم الذي وقع
بين شباب الثورة واملجلس العسكري.
كانت األحزاب السياسية في مصر عشية اندالع الثورة كلها في اختالفات بوجهات النظر بعضها مع
بعض ،وصلت إلى حد التخوين والتآمر على الثورة ،فاتحدت القوى اإلسالمية بعضها مع بعض تارة،
وتشرذمت تارة أخرى ،بينما شككت التيارات املدنية والعلمانية في نيات اإلسالميين والعكس ،في حين إن
املجلس العسكري تالعب باألطراف جميعها لتنفيرها منه ،فاستخدم بعضها في ضرب بعضها اآلخر.
وقد نتج عن سوء إدارة املرحلة االنتقالية وجود حال من االرتباك السياس ي واالقتصادي واألمني سادت
ّ
أنحاء القطر املصري جميعها ،ما أدى إلى الفوض ى الخالقة الذي فرضت على املجلس العسكري التعجيل
بموعد االنتخابات الرئاسية حتى  30حزيران /يونيو .2012
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 .1أهمية البحث
تأتي أهمية الورقة البحثية في (املؤسسة العسكرية واألحزاب السياسية في عقب ثورة  25يناير  2011؛
حتى انتخابات الرئاسة حزيران /يونيو 2012م) ،في تسليطها الضوء على مرحلة حرجة نعيش آثارها اليوم،
حيث كان اندالع ثورة  25يناير/كانون الثاني في مصر مفاجأة للجيش واألحزاب السياسية املصرية والقوى
الدولية ،حينما استدعى مبارك الجيش لحفظ األمن ،لم يكن يعلم أنه يدق آخر مسمار في نعش حكمه،
لكن كان قدر القوات املسلحة أن توجد في الشارع املصري لتتحمل املسؤولية كاملة ،ووجدت نفسها أمام
كثير من القضايا (السياسية ،االقتصادية ،واالجتماعية) الشائكة التي تركها نظام مبارك الفاسد ،إضافة
إلى شعب ثائر وجد في الثورة ما يحقق أحالمه وطموحه ،عالوة على النخب واألحزاب السياسية التي رأت في
الثورة الخالص من القبضة األمنية لنظام مبارك وحزبه األوحد.

 .2مشكلة البحث

ً
نظرا ملا تمثله الثورة املصرية من أهمية جيوسياسية فإنها غيرت الحياة الحزبية والديمقراطية في مصر،
وأبرزت ً
كثيرا من القوى السياسية الجديدة بأطيافها املختلفة ،وعلى الرغم من األيدلوجيات املختلفة
للتعددية الحزبية لكن لم يكن لها تأثير كبير في الشارع املصري إال في بعض الطبقات باستثناء األحزاب ذات
املرجعية الدينية؛ ومع ذلك بدأت األحزاب في عقب ثورة يناير /كانون الثاني تبحث عن دورها وميراثها في
الحكم ،ومن ثم اصطدمت باملجلس العسكري الذي كلفه مبارك إدارة شؤون البالد .لذلك تطرح مشكلة
البحث التساؤالت اآلتيات:
ً
• هل انحاز الجيش املصري فعال إلى الثورة أم ال؟
• كيف تعامل اإلخوان املسلمون مع املجلس العسكري والقوى الثورية؟
• ملاذا لم يثق شباب الثورة في قادة املجلس العسكري وال في القوى السياسية؟

 .3الدراسات السابقات
َّ
الطويل ،اإلخوان والثورة املصرية ّ
أي مستقبل؟ مقاالت وتعليقات( ،الدوحة :املركز
• أماني
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،آذار /مارس.)2011 ،
• محمد أبو رمان« ،السلفيون والربيع العربي :سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية»،
مجلة املستقبل العربي ،ع( ،411 :بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،أيار/مايو .)2013
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 .4فرضيات البحث
إن الفرضية التي تحاول الورقة البحثية اإلجابة عليها هي أن ثورة مصر تعد من أهم ثورات الربيع
العربي .في ضوء ذلك يمكن طرح السؤال اآلتي :ما اإلنجازات التي حققتها الثورة ملصر واملصريين؟

 .5منهجية البحث
ً
الدراسة التي نحن بصددها تقتض ي أن ننهج ً
مختلفا؛ وذلك بسبب االختالفات والعقبات التي
نهجا
واجهت الجيش واألحزاب السياسية وشباب الثورة ،ودفعت إليها الظروف املحلية والعاملية ،لذلك نأمل أن
نقدم إضافة علمية متواضعة تتعلق برصد أثر التغيرات في عالقة املؤسسة العسكرية باألحزاب السياسية،
وسوف يحاول الباحث أن يتبع ً
منهجا ً
علميا ،وأن يوظف مادته العلمية التي حصل عليها من (مراجع عربية
وأجنبية ،ومن املقاالت الصحافية ،ومواقع اإلنترنت املختلفة ،واألفالم الوثائقية) في خدمة الدراسة.

 .6حدود البحث
تعنى هذه الدراسة بمرحلة حكم املجلس العسكري في عقب تنحي مبارك حتى االنتخابات الرئاسية في
حزيران /يونيو  ،2012للوقوف على حقيقة العالقات املدنية – العسكرية ،والبحث في أنماطها ،والتعرف
إلى الظاهرة الحزبية وأدوارها وفعاليتها.

 .7هيكلية البحث
تحاول هذه الورقة متابعة الحياة السياسية املصرية في مرحلة التحول الديمقراطي ،وعلى أساس ما
تقدم فقد قسمت البحث إلى مقدمة موجزة ،وثالثة محاور؛ يعرض األول عالقة الجيش املصري باألحزاب
اإلسالمية .ويحلل الثاني عالقة الجيش املصري باألحزاب الليبرالية ،أما املحور الثالث؛ فقد كرسناه لتفسير
عالقة الجيش املصري باألحزاب اليسارية .إضافة إلى خاتمة تسهم في الخروج ببعض الخالصات في هذا
ً
الشأن ،ثم التوصيات ،وقائمة املصادر واملراجع ،وأخيرا امللحقات.
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ا
ثانيا :عالقة املؤسسة العسكرية باألحزاب اإلسالمية
بعد حيل مبا ك كتب اإلخوان ً
بيانا ر ً
سميا في  12شباط /فبراير  ،2011هنؤوا فيه أنفسهم والشعب
ر
ر
املصري« :إنهم حريصون على الجيش املصري البطل ودعمه وتقويته وسالمته من أي مغامرات غير
محسوبة؛ حتى يظل درع األمة وحصنها الحصين ضد أي عدوان خارجي»( .)1وأشادوا بدوره في حماية الثورة
منذ أن نزل إلى الشوارع بعد انسحاب الشرطة ،وتالحمه مع املتظاهرين ،ورفض محاوالت توريطه واإليقاع
بينه وبين الشعب ،منذ ذلك الحين ،قدم اإلخوان خريطة طريق واضحة ،وهي أن يتولى الرئاسة ً
موقتا رئيس
املحكمة الدستورية ،وأن تجرى انتخابات تشريعية سريعة لسحب سلطة التشريع والرقابة من املجلس
العسكري ،واإلسراع في عودة الجيش إلى ثكناته ،لكن طال األمر إلى أكثر من عام؛ بسبب اعتراض األحزاب
األخرى ومماطلة املجلس العسكري(.)2
في  26آذار /مارس  ،2011أفرج املجلس العسكري ومجلس الوزراء عن مشروع قانون األحزاب
السياسية ،حيث إنه في عصر مبارك كان هناك قيود على األحزاب التي تأسست على أسس طائفية أو دينية
أو إقليمية بأنها غير قانونية ،وقد ّ
صرح املتحدث باسم جماعة (اإلخوان املسلمون) عصام العريان« :إن
ً
استنادا إلى مبادئ املواطنة»( ،)3ولعل اإلخوان استعدوا
جماعة اإلخوان ستتحول إلى حزب سياس ي مدني
ليلعبوا مع الجيش اللعبة نفسها التي كانوا يلعبونها مع مبارك(.)4

( )1أزنزار« ،الجيش املصري واإلخوان املسلمون :قصة حب طويلة انتهت بالطالق» ،املنتدى اًلشتراكي 28( ،يوليو /تموز
،)2013
http://www.al-manshour.org/node/4325
( )2عامر شماخ ،اإلخوان املسلمون وثورة  25يناير؛ من معتقل وادي النطرون إلى قصر االتحادية ،ط( ،1القاهرة :دار
التوزيع والنشر ،)2013 ،ص .159 -153
( )3أعلنت الجماعة في أوائل  ،2007أنها تنوي إقامة حزب سياس ي ،مؤكدة على أن مسودة برنامجها السياس ي التي ستنشر
في مدة الحقة من العام نفسه ستشكل عالمة مهمة في تاريخها .ويبدو أن هناك تطورين مهمين ّأديا بالجماعة للسير في هذا
الطريق .أولهما؛ حادث (ميليشيا األزهر) في كانون األول /ديسمبر  ،2006وأدى إلى حملة من الهجوم على اإلخوان في
الصحافة ،وإلى اعتقاالت في صفوفها ،وهذا دفع بكثيرين إلى التشكيك في صدقية التوجهات السلمية للجماعة .والثاني؛
أن الحكومة بدأت في الوقت ذاته تعلن عن تعديالتها الدستورية ،وبالذات تعديل املادة ( )5على نحو يحول الحظر القائم
بالفعل على تكوين األحزاب السياسية إلى وضع قانوني دائم.
See, International Crisis Group, "Egypt's Muslim Brothers: Confrontation or Integration?", Middle East /
North Africa Report, NO.76, Executive Summary and Recommendations, (Brussels: International Crisis
Group working to prevent conflict worldwide, 18 June 2008), P. 15f.
)4( Joshua Stacher, "Egypt without Mubarak", Middle East Article Online, (Washington: Middle East Research
and Information Project, April 7, 2011), At: http://www.merip.org/mero/mero040711
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دخل اإلخوان هنا لعبة األحزاب التي أرادت أن ترث ثورة  25يناير /كانون الثاني ،وال َّ
شك في أنه من بين
الساحة جميعها ،كانت الجماعة هي َّ
األحزاب التي كانت قائمة على َّ
التنظيم األكثر مشاركة في الثورة ،واألكثر
ً
النضالي أو قد ته َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
االنتخابية ،وقاعدته
نظيمية
الت
بأي انتخابات ،كان ذلك بسبب تراثه
ر
ِّ
أهال للفوز ِّ
َّ
الجماهيرية(.)5
جاء دخول السلفيين ً
أيضا إلى املشهد السياس ي مباشرة بعد الثورة ،في  29يناير /كانون الثاني ،2011
وصدر أول بيان عن الدعوة السلفية في اإلسكندرية ،طلبت الحركة التعاون مع قوات الجيش للمحافظة
على االستقرار ،وصدر بيان آخر في  2شباط /فبراير ،تضمن تأكيد الهوية اإلسالمية ملصر(.)6
ً
أيضا حشد السلفيون لتأييد مسودة الدستور في استفتاء  19آذار /مارس  2011مع اإلخوان ،ملواجهة
قوى علمانية وليبرالية ،فأسسوا أحز ًابا متعددة ،وقد استمر هذا التيار في موقفه الرافض للعمل السياس ي
ّ
واألحزاب بوصف ذلك حر ًاما ً
دينيا ،واإلمساك بمبدأ (طاعة ولي األمر) ،أو رفض الصدام مع السلطة .ويمثل
دخول السلفيين في املرحلة االنتقالية مشكلة حقيقية ،ألنهم يعلنون قبولهم الديمقراطية بوصفها مرحلة
انتقالية نحو الدولة اإلسالمية(.)7
ّ
الحاد داخل الجماعة الوطنية
ويأتي االستفتاء في سياق سياس ي مشحون وسط حالة من االنقسام
ّ
ّ
املصرية حيث برز ّتياران رئيسان :األول تمثله جماعة (اإلخوان املسلمون) واملجلس العسكري الذي حث
ٌ
املصريين على ّ
البد أن ّ
أيضا أن الدستور الجديد ّ
التصويت بـ (نعم) ،ويرى هذا التيار ً
تعده هيئة منتخبة،
ً
وليست هيئة مختارة من املجلس العسكريّ .أما ّ
التيار املعارض وهو يشمل تيا ًرا عريضا من ائتالف شباب
ثورة  25يناير وحركة  6أبريل وجبهة التغيير التي يرأسها محمد البرادعي ومجموعة األحزاب السياسية،
ً
التجمع والناصري والوفد ،فهو يعد التعديالت التفافا على مبادئ الثورة(.)8
في الوقت الذي تطالب القوى السياسية املصرية كلها بإعطاء الفرص لقوى الثورة لتأسيس أحزابها
السياسية ،أو التمتع بمناخ الحريات .تقابل ّ
كل من اإلخوان واملجلس العسكري في تقصير املرحلة االنتقالية
إلى ستة أشهر ،وهو أمر يعني أن ينتج الصندوق االنتخابي املقبل في مصر القوى الجاهزة على األرض ،وهي

ضد الثورة والشارع ّ
( )5عزمي بشارة ،الثورة ّ
ّ
املضادة ،سلسلة دراسات( ،الدوحة :املركز العربي
ضد الشعب ،والثورة
لألبحاث ودراسة السياسات ،أغسطس  ،)2013ص.15،14
)6( Umaima, Abdul Latif, "Salafists and Politics in Egypt", Series (Case Analysis), (Doha: Arab Center for
Research & Policy Studies, January 2012), P.7
( )7محمد أبو رمان« ،السلفيون والربيع العربي :سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية» ،مجلة املستقبل
العربي( ،411 ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،مايو  ،)2013ص .24 ،23 ،13
ّ
ّ
الدستورية في مصر» ،سلسلة تقدير
( )8املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« ،االستفتاء الشعبي على التعديالت
موقف( ،الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،آذار /مارس ،)2011ص .2 ،1
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اإلخوان املسلمون ،وفلول الحزب الوطني التي عادت لتنظم صفوفها آنذاك ،وهو ما يعني الدخول في مرحلة
جديدة من االحتقان وغياب االستقرار(.)9
ً ّ
حياديا ،إال أن إصراره على مرحلة انتقالية قصيرة ،يجري بعدها انتخاب
وعلى الرغم من أن الجيش بدا
رئيس الجمهورية والبرملان ،نتج عنه أثران؛ أولهما :رسالة قوية مفادها أن الجيش ال يطمح إلى دور سياس ي
ّ
العملية السياسية النتخاب
في البالد ،ويضاف إلى ذلك رغبة الجيش في تعديل الدستور لضمان إنصاف
الرئيس والبرملان ونقائها؛ وثانيهما :الخوف من أن القوى الداعية إلى الديمقراطية ،التقليدية منها والشابة،
سياسية جديدة ،قاد ة على ّ
ّ
التنافس وعلى إحداث تأثير
ترى أن مدة األشهر الستة غير كافية لنشوء أحزاب
ر
(.)10
أهمها املخاوف التي ّ
ّ
غير ّأن سعي اإلخوان يصطدم بعقبات عدة ُّ
والسيما
عبر عنها أكثر من تيار سياس ي،

ثوار  25يناير ،من أن اإلخوان هم من سيقطفون ثمار الثورة ّ
بالسيطرة على الهيئة التشريعية أو تقاسمها
ّ
أقرته ّ
مع فلول الحزب الوطني إن جرت االنتخابات البرملانية وفق الجدول الزمني الذي َ
القوات املسلحة (على
األرجح في حزيران /يونيو) ،وعلى الرغم من ْ
سعي اإلخوان لتبديد مخاوف الجماعة الوطنية املصرية بتأكيد
ُ ّ
ّأن مبدأ اإلخوان سيكون (مشاركة ال مغالبة)ّ ،
وأن الجماعة ّ
تعهدت بأال ترشح أكثر من ثلث املقاعد (من
ّ
ترشح ً
أحدا في االنتخابات الرئاسية ،بل إن عضو مكتب اإلرشاد عصام العريان أعلن
أصل  ،)510وهي لن
استعداد اإلخوان لخوض االنتخابات (بقائمة وطنية ّ
موحدة) يشارك فيها شباب الثورة ،ومن يرغب من
القوى ّ
السياسية(.)11
ذهب بعضهم إلى حد الشك في أن املجلس العسكري واإلخوان دخال في تحالف يقض ي بتسلم اإلسالميين
السلطة ،وأن تطلق يدهم في وضع دستور جديد (بحكم ثقلهم البرملاني) ،من دون املساس بامتيازات
ً
الجيش؛ وأشار منتقدو املجلس العسكري باختيار طارق البشري لرئاسة اللجنة الدستورية دليال على ذلك.
ً
نظرة أكثر تدقيقا أشارت إلى أن املجلس العسكري كان يحاول احتواء االحتجاجات بتهدئة (اإلخوان
ً
املسلمين) ،الحركة السياسية الكبرى ،واألكثر انضباطا في البالد .وقام الناشطون الليبراليون بحملة على
التعديالت الدستورية املقترحة التي كان املجلس العسكري قد عرضها لالستفتاء في  19آذار /مارس؛ فمن
ً
وجهة نظرهم ،إن املسار األفضل كان يتمثل في كتابة الدستور أوال ثم االنتخابات .وفي ما بعد أدرك املجلس

َّ
الطويل« ،اإلخوان والثورة املصرية ّ
أي مستقبل؟» ،مقاالت وتعليقات( ،الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة
( )9أماني
السياسات ،آذار /مارس  ،)2011ص .5،4
( )10مصطفى حمارنة« ،مصر  ،2011من الحراك إلى الثورة» ،سلسلة تقييم حالة( ،الدوحة :املركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،نيسان /أبريل  ،)2011ص .8
ّ
ّ
الدستورية في مصر» ،سلسلة تقدير
( )11املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« ،االستفتاء الشعبي على التعديالت
موقف( ،الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،آذار /مارس ،)2011ص.4
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العسكري خطأ اإلعالن الدستوري الذي وضع االنتخابات قبل الدستور ،وأنه ّ
حمل املسؤولية ملستشاريه،
وكان معظمهم من (اإلخوان املسلمين)(.)12
حينذاك تفاقمت أزمة اإلضرابات العمالية في أنحاء البالد ،وقد تعالت الصيحات من داخل الحكومة
وخارجها في شجبها ،وقد وقفت الجماعة إلى جانب املجلس العسكري لتهدئة العمال ،حيث دان عصام
العريان املطالب الفئوية ،وأعرب عن احترام وجهة نظر الجيش لذلك ،وأفاد املوقع اإلخباري لجماعة
ً
اإلخوان بأن أعضاء الحزب الوطني هم من يحرضون على اإلضرابات العمالية نقال عن مصدر لم تكشف
عنه ،كذلك ّ
صرح وزير العدل محمد الجندي في آذار /مارس 2011بقوله« :إن املظاهرات العمالية ليست
عفوية بل هي مظهر من مظاهر الثورة املضادة ،التي قام بها فلول النظام القديم» ،وحذر أسامة هيكل،
رئيس تحرير صحيفة حزب الوفد ،من أن التظاهرات قد تدمر مكتسبات الثورة( .)13وهكذا كان املصريون
بين خيارين أحدهما :املحافظة على الوضع الراهن من أجل استعادة االستقرار ،وثانيهما :العودة إلى الشوارع
ودعوة استئناف الفوض ى.
ً
أصال بوصفها عرض قوة إسالمي ً
دفاعا عن
ال ريب في أن تظاهرة يوم الجمعة  29يوليو  ،2011خططت
الهوية واالستقرار بدعم من املجلس العسكري ورفض املحاوالت الليبرالية لصياغة «املبادئ فوق
الدستورية»  ،وتضمنت الرسائل دعوات إلقامة دولة إسالمية ،وهتافات معادية للسامية والواليات
املتحدة ،وقد جمعت هذه التظاهرات الحركات اإلسالمية ،من (اإلخوان املسلمون) ،والجماعات اإلسالمية،
وكثير من التيارات السلفية ،وقد عد بعض املراقبين أن هذه االحتجاجات ر ّدة فعل العتصام القوى
الليبرالية والعلمانية في التحرير يوم  8يوليو ،الحترام إرادة الشعب الذي عبر عنها في استفتاء آذار /مارس
.)14(2011
وقد أكدت جماعة (اإلخوان املسلمون) هذا التحليل في رسالتها اإلعالمية ،مبينة أن مشاركتها تأتى ر ًدا
ً
على محاولة فريق «الدستور أوال» فرض مواد حاكمة على الدستور ،مستخدمين الصوت العالي والضغط

Lost in Transition: the World according to Egypt’s SCAF", Middle East /

" )12( International Crisis Group,

North Africa Report, NO.121, Executive Summary, (Brussels: International Crisis Group working to
prevent conflict worldwide, 24 April, 2012), P.3f.
)13(Hesham Sallam, "Striking Back at Egyptian Workers", Vol. 41, Middle East Report 259, (Washington:
Middle
East
Research
and
Information
Project,
Summer
2011),
At:
http://www.merip.org/mer/mer259/striking-back-egyptian-workers
)14(Marc Lynch, “Arab uprisings The State of the Egyptian Revolution”, (Washington: The Project on Middle
East Political Science (POMEPS), September 7, 2011), P.9; House of Commons Foreign Affairs Committee,
British foreign policy and the 'Arab Spring', Second Report of Session 2012–13, (London: The Stationery
Office Limited, 19 July 2012), P.78.
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ً
اإلعالمي ،لفرض رغباتهم على القوات املسلحة ،ما ّ
يعد  -بحسب قول الجماعة  -التفافا على نتيجة
االستفتاء(.)15
وجه املجلس العسكري دعوة لرؤساء األحزاب والقوى السياسة لالجتماع يوم  18سبتمبر  ،2011لبحث
ترتيبات االنتخابات البرملانية ،وبحسب قول أسامة هيكل ،وزير اإلعالم ،فإن املجلس سيستعين بأحد
أعضاء املحكمة الدستورية العليا لدراسة النظام االنتخابي األنسب .شارك الدكتور محمد مرس ي نيابة عن
حزب الحرية والعدالة في االجتماع ،وأوضح رئيسه أن الحزب سيلتزم باملطالب التي أعلن عنها التحالف
الديمقراطي والتي يأتي في مقدمتها تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب .في املقابل أكد عماد عبد الغفور،
رئيس حزب (النور السلفي) ،أن الحزب لديه موقف واضح برفض أي محاولة لوضع (مبادئ فوق
دستورية) ،وأضاف( :لن نقبل بهذا األمر على اإلطالق؛ ألننا نعده ً
نوعا من الوصاية على إرادة الشعب»(.)16
انحاز التيار اإلسالمي إلى جانب الجيش في أحداث ماسبيرو ،ولعل ما يؤكد ذلك ،أنه في خطبة الجمعة
يوم  7تشرين األول /أكتوبر ّ ،2011
أصر الشيخ خالد الكوس ي ،أمير الجماعة اإلسالمية على أنه يجب أن
تعتذر الكنيسة القبطية عن تصريح القس الذي ّ
توعد رئيس املجلس العسكري ،وقال« :يعرف طنطاوي
ً
جيدا ما يمكننا القيام به» .في مساء  6تشرين األول /أكتوبر ،استنكر أسامة هيكل على الهواء ،أن الجيش
اشترك في عمل عدواني ضد املحتجين ،في الوقت نفسه أصدر املجلس العسكري ً
بيانا أعرب فيه عن تعازيه
ألهالي الضحايا ،محذ ًرا من املؤامرات التي تهدف إلى االحتكاك بين الجيش والشعب ،وألغى رئيس الوزراء
ً
خطابا في التلفاز ،وأشار إلى األيدي الخفية الداخلية والخارجية ،وقد استخدم (اإلخوان
عصام شرف
املسلمون) العبارة نفسها في أول تعليق على أحداث ماسبيرو ،وظهرت على الساحة العامة النبرات املتعاطفة
تجاه األقباط ،على سبيل املثال( ،اإلخوان املسلمون) أصدروا ً
بيانا في  10تشرين األول /أكتوبر ،بعنوان
ً
مفهوما» ألولئك الذين يقومون بالصالة كل جمعة في التحرير،
«هل ما حدث ليلة أمس في ماسبيرو أصبح
وأشادوا بدور املسيحيين في التظاهرات ،وأن الديانتين؛ املسيحية واإلسالم ،تدعوان إلى املحبة والسالم(.)17
في الحقيقة ،كانت القوى السياسية في مصر معظمها قلقة من أن تقف إلى جانب األقباط أو تعترف
ً
بشكواهم ،خوفا من فقد شعبيتهم ،يستثنى من ذلك حزب التيار املصري الذي انتقد دور وسائل اإلعالم
ً
( )15املصري اليوم« ،اإلخوان والسلفيون والجماعة اإلسالمية« :املليونية» دفاعا عن الهوية وضد املبادئ فوق الدستورية»،
العدد ( ،٢٦٠٢الجمعة  / 29يوليو ،)2011
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=305476
( )16نورا فخري وآخرون« ،اليوم لقاء عاصف بين األحزاب واملجلس العسكري» ،اليوم السابع( ،األحد  /18سبتمبر
،(2011
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/494742#.VwfSXzGQk0Y
)17(Mariz Tadros, "Egypt's Bloody Sunday", Middle East Article Online, (Washington: Middle East Research
and Information Project, October 13, 2011), At:
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ّ
املصرية في تهيئة األجواء املالئمة للعداء الطائفي ،وأصدر الحزب ً
بيانا يوم  9تشرين األول /أكتوبر ،دان فيه
هجوم الشرطة العسكرية على املتظاهرين األقباط ،وأخذ ً
موقفا ً
قويا ضد محاكمة املتهمين املدنيين أمام
املحاكم العسكرية ،وقد أحالت النيابة العسكرية آنذاك أسماء محفوظ -من أعضاء الحزب -إلى املحكمة
العسكرية بتهمة التحريض على العنف ضد القوات املسلحة(.)18
لذلك دعت أطراف مختلفة األطراف جميعها لضبط النفس خشية تفش ي الفتنة الطائفية التي تقوض
التقدم في مصر بعد الثورة .وقد ضغط بعض املفكرين والناشطين الليبراليين لتحقيق العدالة ،ومساءلة
ضباط الجيش الذين أصدروا أوامر بإطالق النار ،واستقال أسامة هيكل من منصبه ،وأقيل فريق األخبار
املسؤول عن التحريض على العنف الطائفي في التليفزيون املباشر .ووفقا للناشطة السياسية إهداف
سويف ،إن املجلس العسكري هو الرابح من التحريض على الطائفية بوصفها وسيلة ّ
ملد املرحلة االنتقالية،
وهناك تفسير آخر ،وهو التحالف الواضح بين القوات املسلحة والحركات اإلسالمية ،حيث تغاض ى الجيش
عن تورط اإلسالميين في هجمات طائفية على األقباط في أنحاء مصر جميعها(.)19
بدأت بوادر الصدام بين املجلس العسكري واإلخوان في عقب صدور وثيقة (علي السلمي) نائب رئيس
مجلس الوزراء ،في  18تشرين الثاني /نوفمبر ،حشدت الجماعة مئات اآلالف من املتظاهرين لالحتجاج على
الوثيقة ،وقد صدر بيان عن ائتالف ست من القوى اإلسالمية -بما فيها اإلخوان -هددوا صراحة أولئك
الذين يؤيدون الوثيقة من «عواقب وخيمة إذا ّ
أصروا على هذه املطالب» ،وفي السياق نفسه ،وصف صبحي
صالح القيادي اإلخواني ،الوثيقة (بالقذرة واملنحطة)( .)20وكانت هذه أول مرة تتخاصم فيها القوى اإلسالمية
مع املجلس العسكري.
ّ
حمل اإلخوان على السلمي ،مسؤولية ما جرى من اشتباكات عنيفة بين الشرطة واملتظاهرين ،يوم
السبت  19تشرين الثاني /نوفمبر  ،2011وقد أرجعت الجماعة أسباب ذلك إلى أن هناك من يريد تعطيل
االنتخابات التي ستجرى بعد أيام عدة ،ومن ثم إجهاض الثورة ،وإعادة انتاج نظام مبارك ،وانتقد اإلخوان
أداء املجلس العسكري بأنه يثير الريبة ،وال سيما بعد صدور وثيقة السلمي التي تعطي الجيش صالحيات
فوق القانون(.)21

The Egyptian Current", (Friday, 18 Nov 2011), At:

" )18(Ahram Online,

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/33/104/26701/Elections-/Political-Parties/The-EgyptianCurrent.aspx
)19(Mariz Tadros, OP. Cit
)20(Gamal M. Selim, The International Dimensions of Democratization in Egypt; The Limits of ExternallyInduced Change, (Switzerland:Springer International Publishing, 2015),P.44.
( )21عامر شماخ.262 ،
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وهذا الرأي له ما يخالفه ،فاإلخوان هم الذين أوجدوا ً
وضعا جعل من الجيش دولة داخل الدولة .ولن
ينس ى أحد ما قاله مرس ي أمام القادة في أحد املواقع العسكرية« :هناك من يريد أن يوقع بيني وبينكم ،لكن
ََ
وعرقكم» ،وفي حقيقة األمر ،فإن قضيتي «أموال الجيش»
هذا لن يحدث ،لن يمس أحد أموالكم
و«الخروج اآلمن» كانتا تمثالن الترمومتر الذي يقيس عالقة الجيش بالكثير من القوى السياسية منذ
إطاحة مبارك(.)22
تحدث كثير من املحللين عن الفخ الذي نصبه املجلس العسكري للقوى اإلسالمية ،حيث أشار
املراقبون إلى أن أحداث مجلس الوزراء ترجع إلى مكاسب اإلسالميين في الجولة األولى من االنتخابات ،وإذا
اشترك اإلخوان في املعركة ،فإن املجلس العسكري ستكون لديه ذريعة ملنع باقي االقتراع ،وقتل في هذه
التظاهرات العالم الجليل الشيخ محمد عفت ،عضو دار اإلفتاء ،وكان موته صدمة بالنسبة للتيار الديني،
حتى إن املهندس أبو العال ماض ي ،رئيس حزب الوسط – فرع من اإلخوان منذ عام  –1995استقال في
اليوم التالي(.)23
ً
منعطفا ً
قاتما؟ إذا كان املجلس العسكري واإلخوان متواطئين! فلماذا يحتاج
لكن ملاذا اتخذت األحداث
الجيش إلى استعراض عضالته بمثل ما فعل في شارع مجلس الشعب؟ ويبدو أن األخير نوى تأكيد احتكاره
القوة املسلحة كرسالة موجهة إلى اإلخوان وكذلك القوى السياسية األخرى .ولتصرفات الجيش ً
أيضا
تفسير آخر ،وهو إعادة بناء (الدولة العميقة) التي كانت تعاني كدمات خالل انتفاضة يناير /كانون الثاني،
وتستغرق بعض الوقت الستعادة منزلتها.
انقسمت التيارات واألحزاب اإلسالمية حول املشاركة في مليونيتي يومي  27و 28نوفمبر ،بميدان
التحرير تحت اسم «الشرعية الثورية» و«الخالص» ،وأعلن كل من حزب الحرية والعدالة ،والجماعة
اإلسالمية ،وحزب النور رفض املشاركة ،بينما قرر حزبا التحرير املصري املنبثق عن الطرق الصوفية،
والتيار املصري مشاركتهما .وقال املهندس سعد الحسيني ،عضو املكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة:
«نحن نحترم مطالب الثوار ،وكل ما يحدث على الساحة وجهات نظر مختلفة لصالح مصر ،لكن نحن نرى
ً
أن هناك خريطة طريق واضحة اآلن ،من املصلحة االستمرار فيها في ظل وجود انتخابات برملانية غدا ...إلخ»،
وأضاف املهندس عزب مصطفى ،عضو الهيئة العليا للحزب لـ «املصري اليوم»« :هذه املليونيات تهدف إلى
تأجيل وعرقلة االنتخابات من خالل الهواجس املوجودة لدى البعض من التخوف من سيطرة التيارات
اإلسالمية» .ووصف يسري حماد ،املتحدث باسم حزب النور« ،تلك املليونية بأنها مليونية إفساد
( )22عمار علي حسن« ،الجيش املصـري واإلخوان :عالقة ملتبسة» ،السفيرالعربي /20( ،مارس ،)2013
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=755&refsite=arabi&reftype=articles&refzone=articles
)23(El Amrani, Issandr, "Sightings of the Egyptian Deep State", Middle East Article Online, (Washington:
Middle East Research and Information Project ,January 1, 2012), At:
http://www.merip.org/mero/mero010112
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االنتخابات» .وقال الدكتور طارق الزمر ،املتحدث اإلعالمي في مجلس شورى الجماعة اإلسالمية« :إن
الجماعة لن تشارك في (مليونية الخالص) ،ألن هدفها تقويض عملية االنتخابات والقضاء عليها» .وقال
عصام محيي ،األمين العام لحزب التحرير املصري« ،إن القوى الصوفية قررت االعتصام في امليدان
واملشاركة في مليونيتي اليوم ً
وغدا لحين االستجابة ملطالب الثوار ،وقال أحمد عبد الجواد ،عضو حزب
التيار املصري« :إن الحزب سيشارك في مليونية اليوم ،فهي من أجل مطالب محددة ومهمه»(.)24
ً
وضوحا؛ نتيجة للفوز الكاسح الذي
أصبحت عالمات الصدع بين املجلس العسكري واإلخوان أكثر
حققته األحزاب اإلسالمية في الجولة األولى لالنتخابات ،كان هذا أحد األسباب الرئيسة التي دفعت باملجلس
العسكري إلى كبح جماح هذا التفوق ،من خالل إلقاء ورقة (املجلس االستشاري)( ، )25فطنت القوى
اإلسالمية لهذا املخطط الذي عدته محاولة مكشوفة من الجيش لاللتفاف على صالحيات البرملان القادم.
وقد أثار تصريح اللواء مختار املال ،عضو املجلس العسكري ،غضب جماعة (اإلخوان املسلمين) ،وقد
هذا التصريح في صحيفة نيويورك تايمز  New York Timeيوم  7كانون األول /ديسمبر ،عندما أخبر
صحفيين غربيين« ،إن تشكيل هذا املجلس للحد من سلطة البرملان الجديد الذي تهيمن عليه األحزاب
اإلسالمية» ،في الوقت نفسه أعلن كبار قادة الجماعة ،بمن فيهم املرشد العام الدكتور محمد بديع ونائبه
خيرت الشاطر« ،إن الحكومة املقبلة يجب أن تتشكل من قبل أكبر حزب في البرملان املنتخب» ،لذلك ر َّد
املشير محمد حسين طنطاوي« :إن الجيش سوف يسيطر على الحكومة حتى إجراء االنتخابات الرئاسية في
يونيو .)26(»2012
وفي هذا السياقّ ،
صرح سعد الكتاتني ،أمين حزب الحرية والعدالة ،في مؤتمر صحافي يوم  8ديسمبر
 ،2011بأنه قرر أال يشا ك في املجلس االستشاري املقرر تشكيله آنذاك ،وقد أصدر اإلخوان ً
بيانا
ر
ً
( )24منير أديب وآخرون« ،اإلسالميون ينقسمون حول مليونيتى اليوم وغدا :اإلخوان والجماعة اإلسالمية والنور يقاطعون..
والتحرير والتيار املصري يشاركان» ،صحيفة املصري اليوم ،العدد (( ،)2723األحد  27نوفمبر /تشرين الثاني ،)2011
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=318859&IssueID=2332
( )25عين املجلس العسكري  30شخصية بارزة؛ لتقديم املشورة للمجلس العسكري والحكومة املعينة برئاسة كمال
الجنزوري في مجلس استشاري جديد ،واألعضاء معظمهم في هذا املجلس يمثلون الليبراليين والعلمانيين ،وتضمن اثنين
من املرشحين املحتملين للرئاسة من بينهم عمرو موس ى وزير الخارجية السابق ،ورؤساء األحزاب السياسية بما فيها حزب
ً
الوفد ،وحزب املصريين األحرار ،والوسط ،والنور ،فضال عن غيرها من املصريين البارزين .في البداية وافق حزب الحرية
والعدالة؛ لكنه سرعان ما أعلن أن هذه محاولة لاللتفاف على إرادة الشعب املصري التي عبر عنها في االنتخابات.
See, Esam Al-Amin, "Islamic Parties Win 75 Per Cent of Seats in Egyptian Elections", Counter Punch,
(Petrolia: December 9, 2011), At: http://www.counterpunch.org/2011/12/09/islamic-parties-win-75-percent-of-seats-in-egyptian-elections/
)26(Ibid.
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ُ
ً
انقالبا على استفتاء  19آذار /مارس )27(.نتيجة لذلك توقع الخبراء
يستنكرون فيه تلك املحاوالت التي تعد
معظمهم وجود مواجهات كبيرة في الشارع املصري بين املجلس العسكري واألحزاب اإلسالمية والثورية.
من ناحية أخرى ،اقتحمت الشرطة املصرية مدعومة بقوات من الجيش (ً 17
مقرا) لفروع منظمات
املجتمع املدني يوم  29كانون األول /ديسمبر ،في قضية (التمويل األجنبي) ،ما أدى إلى أزمة ملدة شهرين في
العالقات األميركية– املصرية ،لكن بعد أن هددت واشنطن بمنع املساعدات العسكرية( )28السنوية ملصر؛
ّ
هدأت املواجهة بسرعة ،واستقال القاض ي الذي ترأس هذه القضية ،وتم رفع حظر السفر عن املوظفين
األميركيين ،وبعد أن غادروا املجال الجوي املصري ،انتقد (اإلخوان املسلمون) املجلس العسكري لخضوعه
لضغط مهين من واشنطن ،ودعوا مجلس الوزراء لتقديم استقالته ،حتى إن محمد البرادعي والناشطين
ً
السياسيين وجهوا ً
اتهاما مماثال للعسكري بالتدخل في السلطة القضائية(.)29
استغلت األحزاب الدينية وغيرها حادث (استاد مدينة بورسعيد)( )30الذي وقع في أول شباط /فبراير
 ،2012للضغط على املجلس العسكري لضعف أدائه األمني في حماية أرواح املواطنين .ويبدو أن هذه
الحادثة كانت صفعة قوية من األمن املصري لجماهير ألتراس أهالويً ،
عقابا على دورهم في دحر مؤيدي
كامال ،وكانت نقطة ّ
يوما ً
مبارك في معركة الجمل بالتحرير التي استمرت ً
تحول في الثورة املصرية.
( )27عامر شماخ.276 ،
ً
( )28يعتمد الجيش املصري على املساعدات العسكرية األميركية التي تصل إلى ( 1.3بليون دوالر) سنويا ،وهذا االعتماد
مرتبط باستمرار اتفاق السالم مع إسرائيل ،منذ توقيعه في عام  ،1979ونتيجة هذا العامل فهناك عالقة اعتمادية كبيرة
بين الجيش املصري والواليات املتحدة ،وخاصة ما يعرف باملجمع الصناعي العسكري  Industrial Military Complexفي
الواليات املتحدة ،من حيث األسلحة وقطع الغيار ونمط التدريب وغير ذلك .ويرتبط كثير من الجنراالت بنظرائهم في
البنتاغون بالواليات املتحدة .انظر :عاطف شحات« ،النخبة والجيش» ،موقع ثورة دايمة 30( ،يناير ،)2012
/النخبة-والجيشhttps://alharafeesh.wordpress.com/2012/01/30/
)29(Eric Trager,"Caught in Egypt’s Political Cross-Fire", New York Times, The Opinion Page, (March 13,
2012), At:
http://www.nytimes.com/2012/03/13/opinion/caught-in-egypts-political-crossfire.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMuslim%20Brotherhood%20Egypt&_r0
ً
شخصا) على األقل ،وجرح كثيرون في مباراة كرة القدم في ملعب مدينة بورسعيد( ،الذي يبعد حوالى 200
( )30قتل (74
كيلومتر من القاهرة) ،كان فريق النادي األهلي يلعب ضد فريق املصري ،بعد انتهاء املباراة مباشرة بدأت مجموعة من
البلطجية مدججين بالسالح األبيض بمهاجمة مشجعي كرة القدم ،وكان الضحايا معظمهم في بورسعيد من ألتراس
(جماهير النادي األهلي) ،في إثر ذلك قام املشير طنطاوي رئيس املجلس العسكري الحاكم على الفور بإجالء الالعبين
املصابين واملشجعين بطائرات الهليكوبتر ،ونقلهم إلى أقرب مستشفى عسكري.
See, Abdel-Rahman Hussein, “Egypt Football Match Violence: Dozens Dead and Hundreds Injured”, The
Guardian, (2 February 2012), At:
http://www.theguardian.com/world/2012/feb/01/egypt-football-match-violence-dead
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وسرعان ما انتشرت أنباء مجزرة بورسعيد في أنحاء البالد جميعها ،وظن كثير من املصريين أن املجلس
العسكري قد خطط ألعمال عنف ،ووجهت أحزاب املعارضة املختلفة -بما في ذلك القوى الليبرالية وممثلو
األحزاب السياسية اإلسالمية -املسؤولية للمجلس العسكري بتدبير القتل الجماعي في بورسعيد ،حيث
وجه عصام العريان االتهام إلى قوات األمن ،بأنها تسعى للتآمر ضد التحول الديمقراطي واالنتقام من
الجماعة؛ ألنها تريد إنهاء العمل بقانون الطوارئ(.)31
وعلى الرغم من أن دور املجلس العسكري في حادث بورسعيد ما يزال غير واضح ،وأن املعارضة قد
انتقدت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة املؤقتة ،يمكن للمرء أن يدرك أن إرسال مروحيات إلى امللعب،
والدعوة الرسمية للتحقيقات ما هي إال عوامل لتثبيط الصراع.
أسلوبا ً
ً
حادا في انتقاد املجلس العسكري لقوله بأن ليس
بحلول آذار /مارس  ،2012استخدم اإلخوان
بوسع البرملان سحب الثقة من الحكومة التي عينها الجيش وتعيين حكومة يسمون هم أعضاءها .وفي 24
آذار /ما س ،أصدر اإلخوان ً
بيانا شديد اللهجة ينتقد املجلس العسكري للتمسك بحكومة (فاشلة)؛ كما
ر
أنهم أشاروا إلى أن املجلس العسكري ربما كان يخطط لتزوير االنتخابات الرئاسية .ر َّد املجلس العسكري في
اليوم التالي ببيان بثه التلفزيون الحكومي أكد حياديته ،وأن ما يتم من محاوالت ،بغرض التشكيك في النوايا
إزاء نزاهة االنتخابات الرئاسية القادمة واالستفتاء الشعبي على الدستور ،هو محض افتراء ال أساس له
ّ
من الصحة ،وحذر الجماعة بعبارات ذات دالالت بأنها أخفقت في تعلم دروس املاض ي ،في إشارة واضحة إلى
تهديدا ً
ً
مبطنا
القمع العسكري ضد (اإلخوان املسلمون) عام  .)32(1954بالنسبة إلى الكثيرين ،فإن ذلك بدأ
بالقيام بانقالب عسكري.
وعد الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم« ،أن بيان جماعة اإلخوان َّ
والرد عليه من املجلس العسكري
إعالن ببداية الصدام بين الطرفين ،فاألزمة في طريقها حينذاك إلى التصعيد إلى حد الصدام بين املجلس
واإلخوان الذي ال يمكن التنبؤ بمداه»(.)33

Egyptian Soccer Riot Kills More Than 70”, New York Times, Middle East Page, (1

“ )31( David D. Kirkpatrick,

February 2012), At:
http://www.nytimes.com/2012/02/02/world/middleeast/scores-killed-in-egyptian-soccermayhem.html
;)32( International Crisis Group, "Lost in Transition: the World according to Egypt’s SCAF", OP. Cit., P.7
وصحيفة الشروق« ،العسكري ُم ً
هددا (إحدى القوى السياسية) :نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ»( ،األحد /25
مارس ،)2012
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032012&id=4c513ba8-8c82-450d-9dfe5ac41b3c841d
( )33الحياة السعودية« ،مصر :اإلخوان يسعون إلى احتواء األزمة مع العسكر» /26( ،مارس ،)2012
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هذه االختالفات املصحوبة بالتهديدات العسكرية املبطنة بحل البرملان أو تهميشه ،ومن ثم حرمان
ُ
الحركة اإلسالمية من ثمار انتصارها ،هي التي دفعت بـ (اإلخوان املسلمون) -بحسب ما ذكر -إلى الرجوع في
كلمتهم وإعالنهم في  31آذار /مارس ،أن الشاطر سيترشح للرئاسة( .)34وهذا ما أكده برملاني إخواني حيث
قال« :كان املجلس العسكري يتخذ سلسلة من الخطوات لاللتفاف على إرادة الشعب ،ومنعنا من تشكيل
حكومة ،ومنع البرملان من لعب دوره ،وتقويض الجمعية التأسيسية ،لم يكن أمامنا خيار سوى َّ
الرد»(.)35
وفي مناورة متقنة ،مارس املجلس العسكري تأثيره في لجنة االنتخابات الرئاسية ،حيث أدخلوا عمر
سليمان نائب الرئيس املخلوع ،لخوض سباق الرئاسة ،في ر ّد فعل على ترشيح الشاطر ،وهو قرار اتخذ
بالتأكيد بمباركة أعضاء رئيسيين في املجلس العسكري( .)36فتح سليمان النار على (اإلخوان املسلمين)
ً
مؤكدا أنهم خطفوا الثورة من الشباب ،واتهمهم بحرق مراكز الشرطة خالل االنتفاضة ،وهدد بفتح
الصندوق األسود حول تاريخ املنظمة الذي سيكشفه في الوقت املناسب(.)37
وبالسرعة نفسها خرج سليمان من سباق الرئاسة بحجة روتينية أنه لم يستكمل التوكيالت املطلوبة
لدخول السباق ،في الوقت نفسه ،أعلنت اللجنة استبعاد ّ
كل من الشاطر وحازم أبو إسماعيل ألسباب
قانونية ،ولكن في الحقيقة لدوافع سياسية ،وبذلك تخلص املجلس العسكري من منافسين خطرين.
http://www.alhayat.com/Details/352442
َّ
( )34استدعى تمرير جماعة (اإلخوان املسلمون) لقرار طرح مرش ٍح للمنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية ثالثة اجتماعات
َّ
مرش ٍح من خارج صفوف الجماعة ،وبرز
حينئذ اسم املستشار
ملجلس شورى الجماعة ،وقد كان الخيار األ ول هو دعم
ٍ
(طارق البشري) الذي رفض العرضَّ ،
ثم حسم مجلس شورى الجماعة قراره بأغلبية بسيطة في األول من نيسان /أبريل
 ،2012بترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية .انظر :أحمد رمضان« ،رسميا :اإلخوان تعلن ترشيح الشاطر النتخابات
الرئاسة» ،البديل /31( ،مارس )2012؛
َّ
و« :املرشد العامُّ :
تمسك العسكري
فاشلة دفعنا لترشيح الشاطر» ،إخوان أونالين( ،أول أبريل،)2012 /
بحكومة
ٍ
ٍ
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=104958&SecID=470
)35( International Crisis Group, "Lost in Transition: the World according to Egypt’s SCAF", OP. Cit.P.8.
( )36قال قائد عالي املستوى في املجلس العسكري في كانون األول /ديسمبر « ،2011إن املجلس ظل على تواصل وثيق مع
سليمان ،الذي كان يتشاور معه باستمرار» ،وفي طريق سليمان إلى لجنة االنتخابات الرئاسية لتقديم وثائق طلبه ،رافقته
وحدة من الشرطة العسكرية برئاسة عضو في املجلس العسكري ،اللواء حمدي بدين ،لم تقدم إلى املرشحين اآلخرىن مثل
تلك املعاملة .انظر« :عمر سليمان يصل ملقر لجنة االنتخابات الرئاسية لسحب أوراق ترشحه وسط تعزيزات أمنية مكثفة
من الشرطة والجيش» ،اًلهرام األلكترونية ،العدد (/ 7( ،)45778أبريل  ،)2012ص1؛
International Crisis Group, "Lost in Transition: the World according to Egypt’s SCAF", OP. Cit.P.8.
(« )37عمر سليمان يطلق قذائف من العيار الثقيل مع بدء تدشين حملته االنتخابية :اإلخوان خطفوا الثورة ومارسوا العمل
املسلح بحرق األقسام واملرافق ..وسأكشف الكثير من الحقائق واألسرار أمام الشعب قريبا» ،اًلهرام اإللكترونية ،العدد
( /13( ،)45784أبريل  ،)2012ص ،1املصدر:
http://www.ahram.org.eg/archive/The-First/News/143048.aspx
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وبطبيعة الحال عرف اإلخوان أن املجلس العسكري هو من وراء استبعاد الشاطر ،حيث أعدوا خطة بديلة
ً
وهي الدفع برئيس حزب الحرية والعدالة (محمد مرس ي) ليكون م ً
رشحا بديال ،في حين إنه يفتقر إلى قوة
شخصية الشاطر( ،)38وبمن ث سيظلون ممثلين.
انتقد خيرت الشاطر ،املرشح الرئاس ي لـ (إلخوان املسلمين) ،أداء املجلس العسكري الحاكم في مصر،
بأنه يتالعب بالقانون لتوجيه االنتخابات لصالحه ،والتحكم في دستور البالد ،وأضاف الشاطر« :إن
املجلس العسكري ليس ً
جادا في تسليم السلطة ،وأنه يبحث عن شكل للسيطرة على الحكم من وراء
الستار» ،وذكر الشاطر في مؤتمر صحافي يوم األربعاء  18أبريل« :إن (اإلخوان املسلمون) وجناحها السياس ي
حزب الحرية والعدالة سوف تذهب إلى ميدان التحرير يوم  20أبريل جمعة «تقرير املصير»(.)39
وتباينت ردود أفعال أبرز املرشحين املستبعدين وأنصارهم على قرار اللجنة ،وعده خيرت الشاطر الذي
ً
ً
مرشحا « ً
أصليا» لها ،دليال على أن نظام مبارك مازال يحكم مصر ،وشكك في إجراء
قدمته الجماعة
االنتخابات الرئاسية ،وقال« :إن الدكتور محمد مرس ى رئيس حزب «الحرية والعدالة» سيكمل السباق بدال
ً
مستطردا« :إذا أجريت االنتخابات»(.)40
منه»،
تحولت األنظار جميعها آنذاك إلى االنتخابات الرئاسية ،والتي ُيزمع إجراء الجولة األولى منها في (24-23
مايو) ،وبدا أن التنافس من أجل االنتخابات الرئاسية يتطور إلى منافسة مكثفة تحمل بذور غياب
االستقرار ،ويدخل فيها الجميع -بين اإلسالميين أنفسهم وغيرهم -وكذلك بين اإلسالميين واملجلس
العسكري .قد يكون الصراع الثاني هو األكثر ً
خطرا .كان (اإلخوان املسلمون) يأملون بأن املجلس العسكري
"Egyptian Politics Upended", Middle East Article Online, (Washington: Middle

)38( El-Ghobashy, Mona,

East Research and Information Project, August 20, 2012), At:
http://www.merip.org/mero/mero082012
( )39خاطب خيرت الشاطر املجلس العسكري خالل مؤتمر جماهيري باملنوفية ،مساء يوم  16أبريل ،بحضور حوالى ٥٠
ً
ألف مواطن ،قائال «يجب أال تكون أداة لذبحى مرة أخرى بعد أن استخدمك (مبارك) لذبحى وهو حاكم» ،فى إشارة إلى
ً
عسكريا .وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن ،عضو مجلس شورى اإلخوان ،إن أصوات أنصار «أبو إسماعيل»
محاكمته
ستذهب فى حالة استبعاده إلى الدكتور محمد مرس ى ،املرشح االحتىاطي للجماعة بعد خروج «الشاطر» ،في ما أكدت
مصادر بحزب النور السلفى أنه يتجه لدعم الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح ،فى حالة تأكد خروج «الشاطر» و«أبو
إسماعيل» .انظر« :يوم الحسم لـ «املستبعدين من الرئاسة» «سليمان» :سأحترم القرار ..و«أبوإسماعيل» :سأقاتل..
و«الشاطر» :ال تذبحونى مرتين» ،املصري اليوم ،العدد (( ،)٢٨٦٥الثالثاء  /17أبريل ،)٢٠12
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=335319
(«« )40العليا» تنهى آمال «الجنرال» و«اإلخواني» و«الشيخ»« ،الشاطر» يدعو لالحتشاد في امليادين .و«الحازمون»
يعتصمون ويحاولون اقتحام اللجنة ..و«سليمان» يلتزم بالقرار» ،املصري اليوم ،العدد (( ،)٢٨٦6االربعاء  /18أبريل
 ،)٢٠12املصدر:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=335557
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سيسمح لنائب املرشد العام ،خيرت الشاطر ،بتأليف الحكومة في مقابل دعم مرشح توافقي غير إسالمي
(كان ُيظن أنه منصور حسن وزير اإلعالم في عهد الرئيس السادات) .املجلس العسكري من ناحيتهُ ،يرجح
أنه طالب بحق االستمرار بلعب دو ٍر سياس ي حتى بعد انتهاء املرحلة االنتقالية ،وذلك بتعيين وزراء عدة في
حكومة مستقبلية؛ ُويقال إنه طلب أن ُيمنح منزلة تفضيلية شبه مستقلة في الدستور الجديد ،شبيهة بتلك
التي نصت عليها وثيقة السلمي(.)41
وقتذاك ،أعلن حزب الحرية والعدالة يوم  7حزيران /يونيو  ،2012أنه لن يحضر االجتماع مع املجلس
العسكري ،ألنه لم يدع األطراف كلها التي حضرت االجتماع األول مع املجلس العسكري [يوم الثالثاء 5
حزيران /يونيو] ،وقد ّ
صرح عصام العريان« ،إن الجمعية التأسيسية يجب أن تتشكل بدون تدخل من
املجلس العسكري» .وقد صدر بيان لحزب الحرية والعدالة تناول االتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع
ً
يوم االربعاء مع األحزاب السياسية قائال« :الجميع حريص على وضع مصلحة مصر فوق مصالحهم ،وأن
األحزاب السياسية الوطنية في مصر قادرة على التوصل إلى توافق في اآلراء والتغلب على أي خالف»(.)42
ً
شهدت العالقة بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور ونوابه ً
واضحا ،عندما قرر األول مقاطعة
توترا
االجتماعات مع املجلس العسكري في عقب حادث العباسية ،وكان عماد عبد الغفور ،ويونس مخيون،
والسيد خليفةّ ،
يصرون على حضور االجتماعات التي استهدفت االتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية
للدستور(.)43
ومن املواقف التي انحاز فيها حزب النور للمجلس العسكري ،ووقف ضد اإلخوان ،اعتراضه على سحب
الثقة من حكومة الجنزوري ،ملنع الصراع مع مؤسسات الدولة في هذا الوقت الحرج ،ألن االنتخابات
الرئاسية كانت على األبواب ،والدخول في صراع كهذا سيعرقل املسيرة(.)44
رأى بعضهم أن حزب النور سيكون أداة إلضعاف نفوذ جماعة (اإلخوان املسلمين) ،ما اضطرها إلى عقد
تحالفات محفوفة باملخاطر ،ألنها ستفقد صدقيتها ،وإذا قررت األخيرة تجنب السلفيين ،فليس لديها بديل
سوى النظر في التحالف مع القوى السياسية األخرى– التي هي ضعيفة ً
جدا -أو الجيش الذي ما يزال ً
قويا

Lost in Transition: the World according to Egypt’s SCAF", OP. Cit., P.8.
)42(Ahram Online, "SCAF, political parties discuss constituent assembly", (Thursday, 7 Jun 2012), At:
" )41( International Crisis Group,

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/44161/Egypt/Politics-/SCAF,-political-parties-discussconstituent-assemb.aspx
( )43مصطفى بكري ،الجيش واإلخوان :أسرار خلف الستار ،ط ( ،4القاهرة :الدار املصرية اللبنانية ،أيار/مايو ،)2013
ص .337
( )44محمد إبراهيم منصور ،سمات األداء السياس ي لحزب النور ،ط( ،1اإلسكندرية :دار الخلفاء الراشدين ،)2015 ،ص
.11 ،10
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ً
ً
ً
موضعيا
وحليفا
جدا ،وترى الجماعة أنها في موقف صعب ،ألن النور قد يصبح أقوى عدو لإلخوان
للجيش(.)45
وبعد إجراء االنتخابات الرئاسية ،احتشد السلفيون ً
جنبا إلى جنب مع (اإلخوان املسلمون) في مليونية
واعتصام مفتوحين بهدف معلن هو إسقاط اإلعالن الدستوري ،ولغرض خفي هو الضغط على اللجنة
العليا لالنتخابات واملجلس العسكري بقصد التسليم بفوز محمد مرس ي برئاسة الجمهورية ،إال أن
السلفيين فوجئوا بانسحاب املعتصمين من اإلخوان في عقب اإلعالن عن فوز مرس ي مباشرة ،وتخلوا على
الفور عن مطلب اإلعالن الدستوري ،وهو أمر أثار استياء السلفيين والكثير من القوى التي رابضت في
ميدان التحرير(.)46

ا
ثالثا :عالقة املؤسسة العسكرية باألحزاب الليبرالية
في بادئ األمر ،كانت األحزاب السياسية ً
عموما تتوجس خيفة من دعوات الشباب لتظاهرات  25يناير/
كانون الثاني ،وعلى سبيل املثال ،أصدر نائب ئيس الحزب الناصري (سامح عاشور) ً
بيانا قاطع فيه
ر
ً
التظاهرات ،معلال ذلك بأن «الحزب ال ُب َّد أن يكون صاحب املبادرة في مثل هذه الوقفات االحتجاجية ،وال
ّ
َّ
منظميها الحقيقيين» ،وأضاف عاشور للشروق« ،إن الحزب
وقفات
ينصاع وراء
ٍ
احتجاجي ٍة ال يعرف ِّ
الناصري كحزب معارض سيكون له دور بين جماهير الشارع خالل الفترة املقبلة»(.)47
وكانت جمعة التطهير ( 25شباط /فبراير  ،)2011أو مليونية إسقاط أحمد شفيق أول مواجهة بين
املجلس العسكري من ناحية ،والقوى السياسية من ناحية أخرى ،بعد التلكؤ في تحقيق املطالب التي رفعتها
تلك القوى .غير أن يقظة الثوار ووعيهم ما يقوم به املجلس العسكري من مراوغة ،جعلهم يزيدون من
ضغطهم عليه ،فزادت املطالبات بإقالة حكومة شفيق ،والتخلص من الرموز املقربة للرئيس املخلوع،
والبدء في محاكمتهم ،وانتقدت القوى السياسية بطء املجلس في اتخاذ تلك اإلجراءات ،وقررت تنظيم
مسيرات مليونية يوم  4آذار /مارس ،ودعت إلى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء(.)48
في  28شباط /فبراير  ،2011اجتمع ممثلون عن (ائتالف الثورة) مع قيادات املجلس العسكري ،ملناقشة
مطالب الشباب من أجل إتمام التحول الديمقراطي وإطاحة بقايا النظام السابق كلها ،وعرض االئتالف

Islam and the Arab Awakening, (Oxford University Press; New York, 2012), P.204.

)45(Tariq, Ramadan,

( )46مصطفى بكري.341 ،
ّ
َّ
()47
توزع الورد في طرقات
أمن مركزي وأكثر من  3آالف جند ي وألف شرطي ..والشرطة ِّ
«الداخلية تستعد ب  20سيارة ٍ
القاهرة والجيزة» ،الجريدة /25( ،يناير  ،)2011املصدرhttp://goo.gl/FJbIyR :
( )48عامر شماخ.169 -165 ،
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مطالبه التي تتضمن بصفة رئيسة وضع جدول زمني لتحقيق املطالب ،وإسقاط حكومة أحمد شفيق،
واإلفراج عن املعتقلين السياسيين من ثوار  25يناير ،وإلغاء قانون الطوارئ(.)49
في  3آذار /مارس ،أكد (ائتالف شباب الثورة) ،الذي يضم حركات شباب  6أبريل ،و(اإلخوان املسلمين)،
وجبهة دعم البرادعي ،في بيان إلغاء املسيرات التي دعا إليها باتجاه ميدان التحرير ،وقالوا« :نحن ال نعشق
التظاهر واالعتصام ،لكننا ما زلنا نطالب بتحديد جدول زمني لتحقيق باقي مطالب الثورة املجيدة» ،معربين
عن تقديرهم لدور القوات املسلحة في تلبية مطالب ثورة الشعب املصري(.)50
وقد استجاب قادة املجلس العسكري لبعض املطالب ،حيث أعلنوا في  28آذار /مارس ،أن مصر سترفع
حالة الطوارئ قبل االنتخابات البرملانية ،وأن تأسيس األحزاب سيكون باإلخطار ،ما لم تعترض لجنة
األحزاب خالل شهر( .)51لكن أعرب بعض الناشطين والخبراء القانونيين عن قلقهم لغياب الوقت الكافي
لألحزاب السياسية جميعها لتكون على استعداد لخوض انتخابات حرة ونزيهة ،وقد أبلغت حكومة اململكة
املتحدة هذا الطلب للسلطات املصرية إلتاحة الفرصة لألحزاب الجديدة إلثبات وجودها(.)52
في  22أبريل ،تظاهر أكثر من عشرة اآلالف من املواطنين والناشطين السياسيين في عقب صالة الجمعة
أمام مسجد القائد إبراهيم -وسط محافظة اإلسكندرية -في ما أطلقوا عليه اسم (جمعة الرفض)،
ً
احتجاجا على تعيين (عصام شرف) رئيس الوزراء عاصم سالم -أحد رموز الحزب الوطني -في منصب
املحافظ ،وشارك في املسيرة التي انتهت عند قيادة املنطقة العسكرية ٌ
عدد من أساتذة الجامعات،
والجمعيات الحقوقية ،والقوى السياسية من شباب الثورة ،و(اإلخوان املسلمين) ،وأحزاب الجبهة والغد
والكرامة ،والحملة الشعبية لدعم البرادعي ،وحركة  6أبريل(.)53

( )49محمود جمعة« ،الجيش املصري يستجيب جزئيا للثوار» ،الجزيرة نت/ 28( ،شباط /فبراير  ،)2011املصدر:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/2/28/
( )50من بين هذه املطالب :اإلفراج عن املعتقلين جميعهم قبل  25يناير /كانون الثاني وبعده ،ومحاسبة شفافة للمتورطين
ً
شهيدا ،وإصابة خمسة آالف مواطن مصري) طالبوا بالتغيير ً
سلميا،
من الداخلية وبلطجية الحزب الوطني عن قتل (365
ً
مخاطبا الجماهير :أستمد شرعيتي من
وحل جهاز مباحث أمن الدولة .انظر :محمد حفني« ،رئيس الوزراء املصري املكلف
ميدان التحرير» ،صحيفة املدينة (السعودية)/ 5( ،مارس ،)2011
http://www.al-madina.com/node/291607
(« )51املجلس العسكري :رفع حالة الطوارئ بمصر سيتم قبل االنتخابات النيابية» ،الجمهورية نت/ 28( ،مارس ،)2011
املصدر:
http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=32168
)52(House of Commons Foreign Affairs Committee, OP. Cit., P.97.
( )53أحمد عبد الحافظ« ،جمعة رفض للمحافظ الجديد باإلسكندرية» ،الجزيرة نت /22( ،أبريل  ،)2011املصدر:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/4/22
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في أواخر يونيو  ،2011أقيم حفل في مسرح البالون– حي العجوزة بالجيزة -لتأبين الذين قتلوا خالل
االحتجاجات الثورية في شهري كانون الثاني /يناير وشباط /فبراير ،وبناء عليه اندلعت اشتباكات بين قوات
ً
شخصا)
األمن وأسر الضحايا ،وامتدت املعركة إلى ميدان التحرير ،وبحلول الصباح أصيب حوالى (114
َ
بجروح ،ووف َد اآلالف إلى امليدان يوم  8يوليو ،ألكبر تظاهرة منذ إطاحة مبارك ،ونتيجة لذلك استجاب
الجنراالت لبعض التنازالت في أسبوع ،حيث أحال منصور العيسوي وزير الداخلية ،أكثر من ( )600من
ضباط الشرطة إلى التقاعد املبكر بزعم االنتهاكات خالل االحتجاجاتّ ،
وأدين وزير الداخلية السابق حبيب
العدلي وحسني مبارك بهدر املال العام في محاولة لتهدئة الغضب املتزايد من بطء املحاكمات ضد مسؤولي
النظام السابق .ويبدو أن املجلس العسكري غضب من هذه التظاهرات ،لذا واصل جهده لتشويه صورة
املحتجين ،حيث دعا املتحدث الرسمي باسم املجلس العسكري اللواء محسن الفنجري ،في التلفاز يوم 12
تموز /يوليو ،املصريين إلى مقاومة كل محاوالت عرقلة الحياة الطبيعية ،في إشارة خفية إلى املحتجين الذين
أغلقوا ميدان التحرير ،وقد عبر الناشطون عبر تويتر وفيسبوك عن غضبهم في لهجة معادية للخطاب،
لكن رسالة املجلس العسكري وجدت صدى عند كثير من املصريين(.)54
أعلنت أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر– التي تضم ً 28
حزبا -يوم  6يوليو  ،2011وثيقة
التوافق على املبادئ التي تراعى في الدستور الجديد ملصر ،وتؤكد تمسكها باملبادئ الرئيسة في مشروع قانون
مجلس ي الشعب والشورى الذي قدمته إلى املجلس العسكري ومجلس الوزراء ،وفي مقدمتها إجراء
االنتخابات بالقائمة النسبية املغلقة غير املشروطة ،بما يسمح لقائمة األحزاب وقائمة املستقلين تحقيق
تكافؤ الفرص بين املواطنين(.)55
ومن املفارقات أنه جرت شركة غريبة بين اإلسالميين واألحزاب الليبرالية ،حيث تعاون حزب الوفد
وجماعة اإلخوان خالل دعم الكتلة املصرية ،وكانت األطراف كلها راغبة في دعم االحتجاجات التي دعت
الجيش إللغاء قانون الطوارئ ،غير أن هناك مخاوف من إبرام الجيش صفقة مع (اإلخوان املسلمون) ملنع
التغيير الهيكلي في قيادة البالد .في  26يوليو  ،2011ظهر أحد أعضاء املجلس العسكري في التلفاز ،واتهم
حركة  6أبريل التي كانت شوكة في ظهر املجلس العسكري ،بأنها تحرض الشعب على احتجاجات مستمرة
ضد الجيش ،وأفاد البيان الصادر عن املجلس أنهم يعملون لخدمة (أجندات أجنبية) .معركة الجنراالت مع
الناشطين السياسيين الذين واصلوا الضغط على املجلس العسكري من أجل االنتقال السريع للسلطة إلى
حكم مدني قسمت البالد ،وبدأ كثير من الناس يكفرون بالثورة .املتظاهرون معظمهم من الليبراليين

Egypt's Intense Election Eve", Middle East Article Online, (Washington: Middle East

" )54(Nate Wright,

Research and Information Project, November 10, 2011), At: http://www.merip.org/mero/mero111011
( )55سمير بحيري« ،وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر» ،صحيفة الوفد /7( ،يوليو،)2011
http://alwafd.org
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والعل مانيين ،حتى إن بعض ظن أن احتجاجاتهم ضد العسكر معادية للديمقراطية ،والش يء نفسه ظنه
اإلسالميون(.)56
ومن الغريب أن األحزاب غير اإلسالمية هي التي سعت إلى التحالف مع (اإلخوان املسلمون)؛ وانهالت
باملديح على الجماعة وسلميتها ووسطيتها وإيمانها بالديمقراطية ،كذلك نجح عدد غير قليل من ممثلي
األحزاب املدنية على قائمة التحالف الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة ،وهؤالء هم من انقلبوا على
ً
اإلخوان وحزبهم في ما بعد ،واتهموا املجلس العسكري بالتحالف معهم( .)57وبدال من أن تعمل القوى الثورية
ً
معا ،شغلتهم املهاترات حول هوية مصر ،ونتيجة لنزاعاتهم لجؤوا إلى املجلس العسكري للتحكيم ،حتى
(اإلخوان املسلمون) كانوا يرجعون إلى الجنراالت لقدرتهم على السيطرة على الشارع املصري( .)58وكان
الخالف بين هؤالء يصب في مصلحة املجلس العسكري ،حيث سقط العلمانيون في فخ اإلسالميين.
لم تكن هناك ثقة في صفوف شباب الثورة ،ال من األحزاب السياسية وال من املجلس العسكري ،حيث
إنه في جمعة (استرداد الثورة) يوم  3أيلول /سبتمبر ،ندد أكثر من ( 400ألف متظاهر) في ميدان التحرير
باملحاكمة الهزلية ملبارك ونظامه ،ومن بين الالفتات التي رفعها الشباب ،خريطة ملصر على هيئة (تورتة)
مقسمة إلى ثالثة أقسام :جزء منها للمجلس العسكري ،والجزءان اآلخران مناصفة بين األحزاب واإلخوان،
وتعكس :الرئاسة للمجلس ،والبرملان لإلخوان والوفد(.)59
وفي اجتماع قادة األحزاب السياسية مع املجلس العسكري في يوم  18أيلول /سبتمبر  ،2011أكد ياسين
تاج الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ،أن الحزب متمسك بإجراء االنتخابات بنظام القائمة على
مقاعد مجلس الشعب جميعها .وطلب أمين إسكندر وكيل حزب الكرامة من املجلس العسكري أن يتم
إقرار نظام القائمة النسبية غير املشروطة وقانون جديد للدوائر االنتخابية ،على أن تكون كل محافظة
دائرة انتخابية واحدةّ .
وصرح مصطفى النجار رئيس حزب العدل ،بأن اللقاء مع املجلس العسكري
ً
موضحا أن الحزب سيطرح ضرورة إلغاء قانون الطوارئ مع تفعيل
يستهدف املناقشة في األوضاع الراهنة،
القوانين العادية من دون االستثنائية .وأوضح النجار لـ (اليوم السابع) أنه سيتطرق في حديثه عن
االنتخابات البرملانية إلى ضرورة تعديل القانون ،والعمل بالقائمة النسبية املغلقة ،مع إلغاء النظام الفردي،
OP. Cit

)56(Nate Wright,

( )57صالح الدين حسن« ،سامي عنان؛ مذكرات الفريق سامي عنان عن أسرار ثورة  25يناير» ،صحيفة الوطن/28( ،
سبتمبر  ،)2013املصدر:
http://www.elwatannews.com/news/details/331085
)58(El Amrani, Issandr, OP. Cit
( )59سحر عبد الرحمن وآخرون« ،جمعة استرداد الثورة تطالب بسلطة مدنية وإنهاء الطوارئ...السلفيون يتهمون اإلخوان
بعقد صفقة والسعي للسلطة» ،األهرام ،العدد (1( ،)45589تشرين األول /أكتوبر ،)2011
http://www.ahram.org.eg/archive/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/104353.aspx//
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وبحث سبل نزاهة االنتخابات وضماناتها .وناب في الحضور عن أيمن نور مؤسس حزب الغد الجديد ،عبد
املنعم التونس ي بسبب انشغال األول في النظر بقضية في محكمة النقض .وأشار صالح حسب هللا وكيل
حزب املواطن املصري ،إلى أن الحزب سيعرض على املجلس العسكري فكرة تأجيل االنتخابات البرملانية،
نظرا لألوضاع األمنية السيئة التي تمر بها البالد ً
ً
حاليا(.)60
ً
اجتماعا
اتخذ املجلس العسكري قرارات أخرى أسهمت في تنفير مختلف القوى السياسية ،حيث عقد
مع األحزاب السياسية ،وحاول التأكيد خالله أن مطلبهم بالسماح للحزبيين بالترشح على املقاعد الفردية
أمر غير دستوري ،وال يعكس مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،وأن ذلك من شأنه أن يهدد ببطالن القانون
ً
دستوريا ،ما سيترتب عليه حل مجلس الشعب ،إال أن قادة األحزاب رفضوا ذلك( ،)61واتهموا املجلس
العسكري بأنه بإصراره على هذا القانون إنما يفتح الطريق أمام (الفلول) للتسلل إلى البرملان ،وهددوا
بمقاطعة االنتخابات من األساس .وأمام التهديدات واالتهامات التي شنتها األحزاب بقيادة جماعة (اإلخوان
املسلمون) اضطر املجلس العسكري لالستجابة ،وقرر إصدار قانون جديد ،أعطى للحزبيين الحق في
الترشح على املقاعد الفردية بنسبة الثلث ،في حين خصص القانون للقوائم الحزبية نسبة الثلثين(.)62
وأبقى املجلس على نص املادة التي تقض ي بأن نصف مقاعد مجلس النواب تكون محفوظة (للعمال
والفالحين) ،والهدف من ذلك أن يترشح على هذه املقاعد أفراد من الجيش والشرطة املتقاعدين ،وهوالء
يمثلون بوصفهم ً
نوابا في لجنة الدفاع واألمن القومي في البرملان بإشراف الجيش .وآتت أساليب إدارة الجيش
ّ
لالنتخابات ثمارها ،حيث جاءت النتيجة باكتساح لحزب الحرية والعدالة ،وتم االتفاق بين الطرفين على
القضايا البارزة من مثل التمسك بمعاهدة السالم مع إسرائيل ،لضمان املساعدات العسكرية
األميركية(.)63
وأبدى نواب اإلخوان ً
أيضا دعمهم ملنع تداول تفاصيل امليزانية العسكرية في البرملان ،وقد حشدت
الجماعة أنصارها للوقوف إلى جانب قوات األمن التي كانت تواجه تظاهرات كبيرة في الشارع من مثل ما
سمي بيوم حسم الثالثاء  ،Tuesday of Determinationعندما ذهب املحتجون إلى مبنى البرملان مطالبين
( )60نورا فخري وآخرون.
( )61أعلنت «الكتلة املصرية» ،التي تضم (ً ٢١
حزبا) ،وحزبا «الوفد» و«الحرية والعدالة» ،التابعان لجماعة (اإلخوان
املسلمين) ،و«األصالة» ،رفضهم النظام االنتخابي الجديد الذي يقض ي بتخصيص ثلثي املقاعد للقائمة النسبية والثلث
للنظام الفردى ،في ما أرجأ التحالف الديمقراطي الذي يضم (ً ٤٠
حزبا) ،إعالن موقفه حتى االجتماع الذي يعقده يوم 28
سبتمبر .انظر :داليا عثمان وآخرون« ،إقرار قانون االنتخابات البرملانية «املعدل» اليوم وسط رفض واسع من األحزاب»،
صحيفة املصري اليوم ،العدد (( ،)2662الثالثاء  27سبتمبر/أيلول :)2011
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=312119
( )62مصطفى بكري.101 ،
)63(Shana Marshall; Joshua Stacher, "Egypt’s Generals and Transnational Capital", Middle East Report 262,
Vol.42, (Washington: Middle East Research and Information Project, Spring, 2012), At:
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بسرعة نقل السلطة إلى املدنيين .على أية حال ،سيطر الجيش ببراعة على اللجنة االقتصادية داخل
البرملان ،على الرغم من الصراع على السلطة بين أعضائه والجنراالت ،حيث إن ( 87باملئة) من أحزاب
الحرية والعدالة ،والنور السلفي ،والكتلة املصرية ،والوفد ،والتجمع ،كانوا يؤيدون السعي املستمر لوجود
ليبرالية جديدة ،بينما مجموعة صغيرة من مثل (حزب الثورة مستمرة) تمثل ( 2.5باملئة) ترفض هذا اإلطار،
ومن السذاجة اإلشارة إلى أن املجلس العسكري تالعب بدقة بنتائج االنتخابات ،إضافة إلى هندسة شكل
ً
العملية االنتخابية ،حيث استخدم املجلس العسكري سلطته لتحييد القوى السياسية املدرجة حديثا،
ولتقسيم قوة املتظاهرين الضعيفة بوسائل القمع واملغالطة القانونية لتهدئة املستبعدين من الساحة
السياسية ،وشجعوا فكرة أن اإلضرابات العمالية تقوض االقتصاد الوطني ،وذهب عمالء املجلس
العسكري من رجال الصحافة واإلعالم إلى تذكير الشعب بتدهور االقتصاد(،)64حتى وسائل األعالم
الحكومية اتهمت املتظاهرين بالتسبب بالفوض ى ،ما أدى إلى القضاء على السياحة(.)65
وعلى الرغم من أن العالقة بين املجلس العسكري واألحزاب السياسية تدهورت خالل املرحلة
االنتقالية ،لكن ظل الشعب املصري يساند الجيش بقوة ،وفي استطالع آراء املصريين ،هناك حوالي 90
باملئة منهم لديهم ثقة في املجلس العسكري ،و 94باملئة منهم يظنون أن األخير جاد في تسليم السلطة
للمدنيين(.)66
والالفت للنظر أن كثيرين يعولون على أن الجيش هو املؤسسة الوحيدة القادرة على خلق التوازن بين
القوى السياسية ،والضامن لالنتقال اآلمن إلى حكم ديمقراطي ،ويبقى السؤال عن مدى استعداد الجيش
للقبول بحكم ديمقراطي يقلص دور العسكر في السياسة ،ويعيد التوازن للعالقة بين املدني والعسكري في
مؤسسات الدولة(.)67
دخلت الثورة املصرية في مرحلة خطرة من املواجهة يوم  20تشرين الثاني /نوفمبر  ،2011بعد ما هاجم
الجيش اآلالف من املتظاهرين املناهضين للمجلس العسكري الحاكم في القاهرة ،وغياب جدوى االنتخابات
البرملانية املوشكة ،وقد أعلن كثير من األحزاب السياسية واملرشحين املستقلين أنهم علقوا حمالتهم

)64(Ibid.

"How Egypt’s Army Won", New York Times, The Opinion Page, (June 29, 2012), At:

)65(Joshua Stacher,

http://www.nytimes.com/2012/06/30/opinion/how-the-army-won-egypts-election.html?_r=0
)66(Laurel, E. Miller, [et al.], Democratization in the Arab world: prospects and lessons from around the
globe, (Santa Monica: RAND Corporation, 2012), P.84.
( )67أميمة عبد اللطيف« ،الثورة الشعبية في مصر :القوى املحركة وتحديد األدوار في املرحلة االنتقالية» ،مقاالت
وتعليقات( ،الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،شباط /شباط /فبراير  ،)2011ص .7
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االنتخابية( )68بعد مقتل (خمسة أشخاص) على األقل -قتلوا في نهاية االسبوع -وحوالى (ألف جريح) في أعنف
االشتباكات .املتظاهرون تعهدوا بالبقاء في ميدان التحرير حتى إسقاط املجلس العسكري ،بينما أبدى
كثيرون منهم استعدادهم للموت من أجل الثورة .وسط دعوات لتشكيل حكومة وطنية ملواجهة املجلس
العسكري ،صرح محمد البرادعي« ،إنه مستعد للقيام بكل ما يلزم إلنقاذ مصر من تفاقم األزمة»( .)69حتى
إن البيت األبيض دعا املجلس العسكري لتسليم السلطة ً
فورا والعودة إلى ثكناته(.)70
تركت أحداث مجلس الوزراء صدى لدى األحزاب السياسية الليبرالية واملرشحين املستقلين في مصر،
حيث أعلن الحزب املصري الديمقراطي االجتماعي يوم  24تشرين الثاني /نوفمبر  2011عن انسحابه من
االنتخابات البرملانية ،وقد اتخذ الحزب هذا القرار بعد أقل من  48ساعة من االجتماع مع عدد من كبار
قادة املجلس العسكري وراء األبواب املغلقة ،وأضاف محمد أبو الغار ئيس الحزب ،أنه (يأسف ً
حقا)
ر
للجلوس مع الجنراالت( .)71ووضع الحزب أربعة مطالب رئيسة للخروج من األزمة :إقالة حكومة عصام
شرف ،والتحقيق مع وزير الداخلية منصور العيسوي ،وتأمين االنتخابات البرملانية القادمة ،واإلعالن عن
جدول زمني محدد للمرحلة االنتقالية(.)72
ً
ً
واسعا بين األحزاب السياسية واملجلس العسكري خالل االجتماع الثاني
شهدت أزمة التأسيسية جدال
الذي عقد بين الجانبين يوم  29آذار /مارس  ،2012لذلك سعى املشير طنطاوي لحلها ،حيث أكد محمد
مرس ي ،أنه ال يمكن تصور أن ينفرد حزب أو فصيل واحد بوضع الدستور ،أما عن الجمعية التأسيسية وما
طرح خالل اللقاء املاض ي ،فإن اإلخوان بذلوا ً
جهدا ً
كبيرا إلعادة اللحمة مرة أخرى ،وإنهاء هذه األزمة.
( )68كان أول شخص قام بتجميد نشاطه االنتخابي هو محمود سالم ،أحد مرشحي حزب املصريين األحرار ،ثم اندلع العنف
في القاهرة يوم السبت املاض ي ،لكنه أصر على أن املشاركة في االنتخابات ما تزال أفضل طريقة للمض ي ً
قدما نحو تغيير
حقيقي .واستقال عمرو حمزاوي من الحزب االشتراكي الديمقراطي الستخدام الجيش العنف ضد املتظاهرين ،ثم غادر
الكتلة املصرية بدعوى وجود فلول.
See, Jack Shenker, "Egypt's liberals are squeezed between Islamists and a flawed regime", The Guardian,
(Saturday 26 November 2011); Evan Hill, "Explainer: Egypt's crowded political arena", Al Jazeera, (17
November 2011), At:
http://www.theguardian.com/world/2011/nov/26/egypts-liberals-face-squeeze-election
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2011/11/2011111510295463645.html
)69(Jack Shenker, "Egyptian elections in doubt after violent clashes in central Cairo", The Guardian, (Sunday,
20 November 2011), At:
http://www.theguardian.com/world/2011/nov/20/egypt-elections-cairo-clahes
)70(Jack Shenker, "Egypt's liberals are squeezed ….", OP. Cit
(Ibid. )71
( )72جالل الشايب ،دفتر الغضب؛ يوميات شخص عادي شارك في الثورة ( ،)2012 – 2010ط( ،1القاهرة :دار نهضة
مصر ،يناير  ،)2013ص .272 ،271
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وتحدث املهندس أبو العال ماض ي رئيس حزب الوسط ،وقال« :أؤكد أن احتياطي املرشحين يجب أال يلتزم
بنسبة  50باملئة .)73(»1+
واقترح معتز محمد ممثل حزب الحرية ،ضرورة إجراء التغيير في اللجنة بهدف التوافق ،وأن تبدأ اللجنة
في ممارسة مهماتها ،لالنتهاء من إعداد الدستور .وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري« :ليس
دستورا ،وليس له الحق ً
ً
أيضا في انتخاب الجمعية التأسيسية» ،حينذاك
من حق مجلس الشعب أن يضع
ً
تدخل الفريق سامي عنان ،قائال« :نحن النحجر على رأي ،وإذا كان الغرض هو الوصول إلى حلول ،فيجب
أن تكون لدينا مقترحات» .وتحدث عصمت السادات ئيس حزب اإلصالح والتنميةً ،
مؤكدا تقديم مقترحات
ر
إلعداد الئحة داخلية للجمعية التأسيسية .وانتقد أحمد سعيد رئيس حزب املصريين األحرار ،املوقف الذي
أعلنه محمد مرس ي ،وقال« :إنني ال أرى جدية في عالج املشكلة من الجذور» .وقال أحمد الفضالي ،رئيس
حزب السالم الديمقراطي« :إن املادة ( )60من اإلعالن الدستوري هي مادة قاصرة ال تلبي الحاجة الشعبية
لدستور يعبر عن قوى املجتمع»(.)74
ً
وذكر مصطفى النجار ،أن ما يجري آنذاك هو تطبيع مع الخطأ ،وليس بحثا عن حلول صحيحة .وقال
ُ
املهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة« :إن دستور ( )71صدر بقرار سيادي ،فلماذا ال نحيل األمر
للمحكمة الدستورية» .وقال صفوت عبد الغني ممثل حزب البناء والتنمية «إن التلويح بالقوة الشعبية
خطر شديد ،وطالب أحزاب األقلية واألغلبية بش يء من املرونة» .وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد
«ليس لدينا رفاهية في الوقت وال في اللجوء للمحكمة الدستورية ،نحن نريد الوصول إلى نتيجة بأسرع ما
يمكن»(.)75
كان الحوار حول الدستور ،سواء في الجمعية التأسيسية األولى أم الثانية ،حوا ً ا ً
خشنا بعد تصاعد
ر
حال االستقطاب السياس ي التي ظهرت بقوة خالل عملية االستفتاء على التعديالت الدستورية في  19آذار/
مارس ،2011فبعض القوى املدنية التقليدية بعد خسارتها معركة التعديالت ،ومن بعدها معركة انتخابات
مجلس الشعب ،أبدت ً
نوعا من االقتراب من املجلس العسكري ً
طلبا لتعويضها عن ضعف قوتها في الشارع،
وطالب بعض رموز تلك القوى ،من مثل الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية،
باستمرار املجلس لعامين حتى يتم وضع الدستور ،وحتى تأخذ القوى املدنية فرصتها في االستعداد
لالنتخابات البرملانية(.)76
( )73مصطفى بكري.140-137 ،
( )74مصطفى بكري.142 ،141 ،
( )75مصطفى بكري.144 ،
( )76عبد الفتاح ماض يّ ،
ّ
تحليلية (سياسات
تحوالت الثورة املصرية في خمس سنوات ،سلسلة :دراسات وأوراق
عربية)( ،18،الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،كانون الثاني /يناير  ،)2016ص  25؛ وقطب العربي،
«الحوار واملصالحة في مصر :ضرورات الداخل وتدخالت الخارج» ،مركزالجزيرة للدراسات /26( ،آذار /مارس ،)2014
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وفي ظل االضطرابات السياسية القائمة آنذاك ،أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ،أن املشهد
السياس ي في مصر تسوده الفوض ى ،وأن ما حدث أدى إلى حال من التخبط ،وأضاف أن الثورة تحولت إلى
ً
موضحا أن هناك أخطاء خالل إدارة املجلس العسكري
صراع لتحقيق مكاسب ذاتية بعيدة عن أهدافها،
ً
للبالد إلى جانب أنه لم يحسم ً
أمورا عدة من مثل عدم وضع الدستور أوال ،وما ترتب عليه أخطاء كثيرة
وآثار نعيشها اليوم(.)77
وفي إطار آخر ،أصدر السيد البدوي ئيس حزب الوفدً ،
بيانا أعلن فيه أنه لم يحضر اجتماع املجلس
ر
العسكري الذي عقد في يوم  2أيار /مايو  ،2012ودان البيان األحداث الدامية التي شهدتها منطقه العباسية
ومحيط وزارة الدفاع بين بلطجية مأجورين واملعتصمين من أنصار حازم أبو إسماعيل ،وطالب الوفد
الحكومة بتقديم استقالتها بعد أن أفقدها الصراع مع البرملان قدرتها على أداء مهماتهاّ ،
وحمل البدوي
املجلس مسؤولية ما تشهده البالد(.)78
بعد اجتماع مع املجلس العسكري في يوم ( 5حزيران /يونيو  ،)2012قال ممثلو األحزاب السياسية إن
املجلس قد أعطاهم مدة يومين إلصدار قرار من البرملان لالتفاق على معايير عضوية الجمعية التأسيسية
في مصر لصياغة دستور جديد للبالد ،أو يصدر املجلس يصدر ً
ً
دستوريا أو يعود للعمل (بدستور
إعالنا
 ،)1971غير أن ممثلي األحزاب والنواب الذين حضروا االجتماع رفضو اقتر ً
احا بتعديل املادة ( )60من
اإلعالن الدستوري ،وحضر االجتماع ممثلون عن أحزاب (النور ،الوفد ،واملصريين األحرار ،والبناء
والتنمية اإلسالمي ،واإلصالح والتنمية ،والكرامة القومي ،والتجمع اليساري ،واألصالة السلفي ،والعدل،
والجبهة الديمقراطية)(.)79
ومع ذلك أعلن كثير من األحزاب أنه لن يحضر االجتماع ،وقال حزب الحرية والعدالة على موقعه
الرسمي «إنه من غير املناسب املشاركة في هذا االجتماع في املرحلة الحاليةً ،
نظرا الستمرار االحتجاجات في
ميدان التحرير» .وامتنع عن الحضور ّ
كل من محمد أبو الغار وأبو العال ماض ي ،وكانت هناك مفاوضات
http://bit.ly/1WjsWim
( )77محمد املنس ي« ،فؤاد بدراوي :الخطأ األكبر لـ "العسكري" عدم وضع الدستور أوال» ،صحيفة الراية القطرية/7( ،
أبريل  ،)2012املصدر:
http://www.raya.com/news/pages/b2592c99-38ab-4807-b0e5-d2c7b59575c2
( )78صفوت العلي« ،البدوي قاطع اجتماع العسكري والوفد يدين االحداث الدامية» ،صحيفة الوطن( ،األربعاء  / 2مايو
،)2012
http://www.elwatannews.com/news/details/1024
)79(Ahram Online, "SCAF gives parties 48 hours to resolve constituent assembly crisis" , (Tuesday 5 Jun
2012), At:
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43951/Egypt/Politics-/SCAF-gives-parties--hours-toresolve-constituent-a.aspx
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بين أحزاب (الحرية والعدالة والوسط والديمقراطي االجتماعي املصري) من ناحية ،وحزبي (النور واملصريين
األحرار) من ناحية أخرى ،بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن املعايير التي تنظم الجمعية التأسيسية(.)80
بيد أن الكتلة املصرية (التي تضم أحزاب املصريين األحرار ،والديمقراطي االجتماعي ،والتجمع
اليساري) ،أعربت عن استيائها من االتفاق الذي توصلت إليه األحزاب السياسية في الجمعية التأسيسية.
وبعد ساعات من الجدل خالل االجتماع الذي بدأ يوم  6حزيران /يونيو  ،2012وانتهى في اليوم التالي ،اتفق
ً
مقعدا من أصل  100مقعد) في الجمعية التأسيسية ستمنح لألحزاب السياسية على
الطرفان على أن (39
ً
مقعدا لحزب الحرية والعدالة 8 ،مقاعد لحزب النور 5 ،مقاعد لحزب الوفد 2 ،لحزب
النحو اآلتي (16
املصريين األحرار 2 ،للحزب الديمقراطي االجتماعي ،ومقعد واحد ّ
لكل من أحزاب الوسط ،والكرامة
الناصري ،والتحالف الشعبي االشتراكي ،واإلصالح الليبرالي ،وحزب التنمية ،وحزب البناء والتنمية) .ومع
ذلك انسحب محمد أبو الغار ومعه عماد جاد وفريد زهران من نواب الكتلة املصرية من االجتماع ،ألنهم
شعروا أن نواب حزب الحرية والعدالة سيسيطرون على الجمعية(.)81
َّ
الوطنية لحماية
في 11يونيو ُ ،2012عقد اتفاق (فيرمونت) ،بين املرشح للرئاسة محمد مرس ي و(الجبهة
الثورة) التي َّ
ات مدنية وقوى ثورية وسياسية ،وذلك قبيل إعالن نتيجة الجولة الثانية
ضمت ممثلين لتيار ٍ
من االنتخابات الرئاسية؛ إذ أثارت عملية تأخير اإلعالن عن النتائج مخاوف جماعة (اإلخوان املسلمون) من
تزويرها ملصلحة منافسها ،أحمد شفيق(.)82
ومن أجل ذلك ،أصدر املجلس العسكري اإلعالن الدستوري املكمل في  17حزيران /يونيو ،وفي عقب
هذا القرار الذي اتخذته املحكمة الدستورية العليا– التي يرأسها قاض عسكري ّ
عينه مبارك عام –2009
ٍ
بوصف انتخاب ثلث أعضاء البرملان غير قانوني ،وقانون االنتخابات الجديد الصادر في تشرين االول/
إضافيا أمر بحل البرملان ّ
ً
ً
أكتوبر  2011غير دستوري ،وأصدر املجلس العسكري
برمته قبل
مرسوما
)80(Ibid.

SCAF, political parties discuss constituent assembly", OP. Cit

" )81(Ahram Online,

ُ
(ُ )82
ّ
َّ
ومكوناته جميعها،
عرف االتفاق باسم الفندق الذي عقد فيه ،وقد نص على تأكيد الشركة الوطنية مع أطياف املجتمع ِّ
َّ
وطني ٍة ُّ
والشباب ،وتشكيل فريق رئاس ي ،وحكومة وحدة َّ
تضم التيارات الوطنية جميعها ،يكون
بما فيها :املرأة واألقباط
ٍ
ً
َّ
أزمة يشمل رموزا َّ
وطنية للتعامل مع الوضع الحالي ،وضمان استكمال
رئيسها شخصية وطنية مستقلة ،وتكوين فريق إدارة ٍ
ُّ
َّ
كامل ،ورفض اإلعالن الدستوري املكمل
نحو ٍ
إجراءات تسليم السلطة للرئيس املنتخب وفريقه الرئاس ي وحكومته على ٍ
َّ
الذي يؤسس دولة عسكرية ،ويسلب الرئيس صالحياته ،ويستحوذ على ُّ
السلطة التشريعية ،ورفض القرار الذي َّاتخذه
ّ
املمثل لإل ادة الشعبية ،ورفض قرار تشكيل مجلس ّ
الدفاع الوطني ً
املجلس العسكري ّ
أيضا ،وإعادة تشكيل
بحل البرملان ِّ ر
ِّ
ِّ
ّ
لكل املصريين .انظر :وائل قنديل« ،معاهدة فيرمونت بين الرئيس
الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع
ٍ
دستور ِّ
والقوى الوطنية» ،الشروق املصرية /7( ،يوليو،)2012
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06072012&id=a87dcc81-d96c-42f1-afe4d2b5db538938
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االنتخابات بأيام قليلة ،وبذلك ألغى اإلعالنين الصادرين عنه ،وكل ش يء أنجز خالل األشهر الستة عشر
السابقة من املرحلة االنتقالية ،وهكذا فرض املجلس العسكريً ،
فعليا ،من جانب واحد ،مرحلة انتقالية
ثانية من دون التشاور مع األحزاب السياسية(.)83
وخالل الشهور الخمسة التي استغرقها البرملان املنتخب بأغلبية إسالمية ،فشل أعضاؤه في االختراق
االقتصادي للجيش ،بل حاول البرملان محاولة يائسة الحصول على جزء من السلطة من املجلس
العسكري ،ويبدو أن املرشحين للرئاسة غير مدركين قضية أن الرئيس املنتخب بالتأكيد سيخفق في نزع
السلطة ،ولن يتغير ش يء(.)84
وقد الحظ كثير من املراقبين ،من مثل محمد البرادعي وحسام بهجت ،أن مصر تعاني -آنذاك-
ديكتاتورية عسكرية ،قلصت من صالحيات الرئيس ،وحلت البرملان املنتخب ،وفرضت صياغة الدستور(.)85
والغريب أن املرشحين الذين يدعون أنهم أكثر ثورية ،من مثل اإلسالمي عبد املنعم أبو الفتوح والناصري
حمدين صباحي ،لم يتناول جدول أعمالهم أو خطاباتهم أي تطرق لتحجيم املجلس العسكري ،ربما من أجل
إرضاء النخبة الحاكمة املسلحة(،)86بينما أرجع بعض السبب في هذه العثرات إلى غياب الكفاية ،في حين إن
بعضهم اآلخر قال «إن الجنراالت يحاولون عرقلة انتقال حقيقي للديمقراطية»(.)87
أدرك املجلس العسكري أن الوقت قد حان لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية بعد االنتخابات الرئاسية
املقررة ،وإذا تعذر ذلك فإن الوضع األمني في البالد سوف يتصاعد ،وانسحاب الجيش من السياسة ال يعني
محض انسحابه من األضواء ،وهي عملية تتطلب االنفصال الكامل عن الساحة السياسية ،وأال يتدخل في

( )83يزيد صايغ ،فوق الدولة :جمهورية الضباط في مصر( ،بيروت :مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي ،أغسطس  ،)2012ص
.27
)84(Zainab, Abul-Magd, "The Egyptian Republic of Retired Generals", Foreign Policy, (8 May, 2012), At:
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/05/08/the_egyptian_republic_of
retired_generals#.T6mg6L1GjvN.facebook
)85(Ellis, Goldberg,"The Egyptian Military on the Offensive",Nisr al-Nasr, (Occasional thoughts on Middle
Eastern and US politics, Monday, June 18, 2012), At:
http://nisralnasr.blogspot.com.eg/2012/06/egyptian-military-on-offensive.html
)86(Zainab, Abul-Magd, OP. Cit
)87(Leila Fadel, "Disqualified Egyptian candidate says military rulers don’t intend to cede power”, The
Washington Post, (18 April 2012), At:
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-disqualified-presidential-candidate-saysmilitary-rulers-have-no-intention-of-handing-over-rule/2012/04/18/gIQAt95UQT_story.html
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العملية البرملانية والدستورية ،وهذا يتطلب املساءلة عن ميزانية القوات املسلحة بشفافية ،بمعنى أال يكون
الجيش فوق القانون(.)88
في نهاية املطاف ،في حزيران /يونيو  ،2012فاز محمد مرس ي مرشح (اإلخوان املسلمين) ،في الجولة
الثانية من االنتخابات الرئاسية ضد منافسه الفريق أحمد شفيق ،بفارق أقل من مليون صوت ،ولكن
هناك شعور بالتوتر من وجود حكومة إسالمية ،لكن املحللين ومراقبي االنتخابات الدوليين كشفوا أن
الجيش ما زال يسيطر على الحياة السياسية املصرية(.)89
ّأدت تقارير اللقاءات بين أعضاء املجلس العسكري واملسؤولين اإلخوان إلى ظن املراقبين بأن الجيش
حجز نتيجة االنتخابات الرئاسية للضغط على اإلخوان لقبول اإلعالن الدستوري( .)90على أي حال،
استفادت القيادة العسكرية من انتقال السلطة إلى إدارة مرس ي في حزيران /يونيو  ،2012والحقيقة أن
األخير يواجه معارضة كبيرة من نظام مبارك السابق ،والشرطة ما تزال غير قادرة على توفير األمن ،هذه
األوضاع جعلت الجيش يظهر مرة أخرى بوصفه حامي االستقرار الداخلي(.)91

Egypt’s Military Council and the Transition to Democracy", (London: Chatham House

" )88(Maha Azzam,

the Royal Institute of International Affairs, 1 May 2012), At:
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/183547#
)89(Abigail Hauslohner, "Islamist Morsy Wins Egyptian Presidency, but Will the Military Cede Any Power? ",
Time, (24 June 2012), At:
http://world.time.com/2012/06/24/islamist-morsy-wins-egyptian-presidency-but-will-the-militarycede-any-power/
)90(Mahmoud Hamad; Khalil al-Anani, Elections and Democratization in the Middle East, First edition,
(New York: Palgrave Macmillan, 2014), P.43.
)91(Witold Mucha ; Ahmed Khalifa, "The Military in Egypt Peacemaker with Expiration Date?", (Alabama:
Air and Space Power Journal-Africa and Francophonie (ASPJ-A&F), an Air University's quarterly
publication, (1st Quarter 2014), P.80f.
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ر ا
ابعا :عالقة املؤسسة العسكرية باألحزاب اليسارية
وقف أحد أحزاب اليسار املصري ضد نزول الشباب للتعبير عن غضبهم في يوم  25كانون الثاني /يناير،
حيث أعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ،رفضه أن يتم استخدام يوم (عيد الشرطة) ،في
ً
ً
مضيفا:
أي صراع سياس ي ،معلال ذلك بأنه يوم بطولة ملناضلين وجنود مصريين ضد االحتالل البريطاني،
«هذه البطوالت ليست ملك حبيب العادلي ،ليتخذ من هذا اليوم يوم غضب ضده»(.)92
لكن بعد نجاح الثورة شارك حزب التجمع فيها شأنه شأن األحزاب األخرى ،وقدم مجموعة مقترحات
إلى املجلس العسكري املصري تتضمن رؤيته حول برنامج االصالح الديمقراطي ،والعمل على سرعة إلغاء
قانون الطوارئ .وقال رئيس الحزب في مؤتمر صحافي« :إنه أرسل رسالة إلى رئيس املجلس العسكري املشير
طنطاوي ،تضمنت مجموعة من املقترحات إلعداد برنامج زمني لإلصالح الديموقراطي» ،من بينها انتخاب
جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبالد ،وإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية ،وتعديل قانون
مجلس ي الشعب والشورى ،وإلغاء القوانين املقيدة للحريات ،وطالب السعيد بإطالق حرية تكوين األحزاب،
ً
مؤكدا أن الحزب سيخوض
وإصدار قانون جديد لحرية الصحافة ،وإطالق املعتقلين السياسيين،
انتخابات الشورى والشعب املقبلة(.)93
من جهة أخرى ،طالب حزب التجمع يوم  3أيار /مايو ،املجلس العسكري ومجلس الوزراء ،باتخاذ
مواقف رادعة وحازمة إلنهاء ما سماه «عربدة جماعات التطرف الديني» .وأضاف التجمع في بيانه أن هذه
الجماعات تروع املواطنين ،وتوزع االتهامات ،وتصدر األحكام ،وتنفذها ً
بعيدا عن سلطة الدولة والقانون.
وعد الحزب أن استمرار نشاط هذه الجماعات يس يء إلى سمعة ثورة  25يناير /كانون الثاني ،ويشوه صورة
مصر في العالم املتحضر ،ويهدد مستقبل بالدنا ،ويصرف أنظا نا ً
بعيدا عن قضايانا الكبرى والحيوية(.)94
ر
( )92سمر نصر« ،رفعت السعيد :أرفض استخدام " 25يناير" فى صراع سياس ى» ،صحيفة األهرام /21( ،يناير ،)2011
املصدر:
http://gate.ahram.org.eg/News/34333.aspx
( )93أحمد سيد حسن« ،التجمع يطالب املجلس العسكري بسرعة إلغاء الطوارئ» ،صحيفة القبس الكويتية/15( ،
شباط /فبراير ،)2011
http://www.alqabas-kw.com/Articles.aspx?ArticleID=676930&CatID=489
( )94شهدت املدة األخيرة هجمات ملتطرفين دينيين على أشخاص ومزارات دينية ،بدعوى إقامة شرع هللا والنهي عن املنكر،
وكان عشرات السلفيين اقتحموا الشهر املاض ي منزل سيدة باملنوفية بدلتا النيل ،وأحرقوا أثاث منزلها ،بدعوى أنها تمارس
البغاء .وشهدت الشهر املاض ي ً
أيضا اعتداء من يرجح أنهم سلفيون على مدرس بمحافظة قنا بصعيد مصر قالوا إنه يؤجر
منزله لفتاتين تمارسان البغاء .انظر :صحيفة الراكوبة (السودانية)« ،حزب التجمع يطالب بوقف "عربدة جماعات
التطرف الديني" .مصر :املجلس العسكري الحاكم يتعهد إال يصل "خميني آخر للسلطة» 4( ،أيار/مايو ،)2011
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-18667.htm
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خالل صيف هذا العام ،كان هناك ضغط من الناشطين واألحزاب العلمانية لتأجيل االنتخابات
البرملانية ،وفي شهر تموز /يوليو أعلن املجلس العسكري أنه سيؤجلها إلى تشرين الثاني /نوفمبر ،وقد
استاءت القوى اإلسالمية من هذا املوقف( .)95ونتيجة لتوتر العالقة بين فصائل الثورة واملجلس العسكري،
اندفع الثوار ،الليبراليون واليساريون خاصة ،إلنشاء مجلس رئاس ي مدني يضم املدنيين والعسكريين إلدارة
شؤون البالد(.)96
حاول املجلس العسكري إجراء تصحيح آخر ملساره ،بتعديل ترتيب االستحقاقات االنتقالية عبر
تصريحات لوسائل اإلعالم ،وفي  20تشرين األول /أكتوبر ،أشار اللواء محمود العصار إلى أن االنتخابات
الرئاسية يمكن تأخيرها إلى منتصف عام  ،2013وهو املوعد النهائي لتبني الدستور الجديد(.)97
في الواقع ،وجد املجلس العسكري نفسه في مواجهة عملية انتقالية غير مألوفة ومقلقة ،فاتخذ املواقف
املتحفظة والدفاعية كلما شعر بوجود ّ
تحد مباشر ملكانته أو مصالحه األساس ،وهذا يفسر ً
كثيرا من
ارتباكه ّ
وتردده وتغييره املتكرر للمسار طيلة تلك املدة(.)98
وعلى الرغم من بعض التنازالت التي قدمها املجلس العسكري لألحزاب املؤيدة للديمقراطية ،يبدو أن
املجلس كان أكثر ً
حرصا على عقد صفقات مع األحزاب التي كانت تتعاون مع نظام مبارك ،من مثل (اإلخوان
املسلمين) وحزب الوفد ،وتجنيدها بصورة فعالة لصالح الجيش ،واإلسهام في تقسيم املعارضة لعزل القوى
ً
الليبرالية واليسارية األكثر ارتباطا بانتفاضة يناير /كانون الثاني(.)99
رأى اليساريون أن (اإلخوان املسلمون) واملجلس العسكري اتفقا على فرض مسألة االنتخابات ،لكونها
ا
ً
مالذا ً
آمنا من الضغط الشعبي ،وخاصة أن كال من الجانبين قادر على مواجهة االستحقاق
تؤمن لهما
االنتخابي ،بينما اليسار والقوى الثورية ما زال جديدة ،وليس باستطاعتها أن تكسب بسرعة االنتخابات.
ولم يكن اإلخوان ،والسلفيون خاصة ،بعد خوضهم االنتخابات البرملانية بنجاح ساحق متحمسين ملواجهة
املجلس العسكري ،فبينما كان عشرات اآلالف من الناس يخوضون معارك يومية ضد األخير ،في ما عرف
OP. Cit., P.98.
)96(Abdel Monem Said, “The Paradox of the Egyptian Revolution”, NO.55, (Brandeis University: Crown

)95(House of Commons Foreign Affairs Committee,

Center for Middle East Studies, September 2011), P.4.
( )97روال ميشيل« ،العصار وحجازي :انتقال السلطة املدنية ليس قبل صيف 2013؛ واملطالبة بإسقاط املجلس العسكري
ً
ً
حواريا ينتقد املجلس العسكري في يوم واحد» ،صحيفتا الفجر واملوجز 20( ،تشرين
برنامجا
إسقاط للدولة املصرية؛ و12
األول /أكتوبر ،)2011
http://almogaz.com/politics/news/2011/10/20/53166
( )98يزيد صايغ.9 ،
)99(Andrea Teti, "Political Parties and Movements in Post-Revolutionary Egypt", No. 42, (Milano: Università
Bocconi: Istituto Per Gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), October 2011), PP.17f.
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بمعارك شارع محمد محمود ،كان اإلخوان والسلفيون يعدون هذه التظاهرات بمنزلة دعوة إلى الفوض ى،
َ
تحقيق مطالبه السياسية بتسليم السلطة لسلطات مدنية ،لكنه
وإن كان الحراك الجماهيري لم يتمكن
ً
سياسيا ،وفرضت تسليم
فرض على الواقع السياس ي االنتخابات الرئاسية التي حاصرت قادة الجيش
الحكم إلى سلطة مدنية ،وهذا ّ
يعد أهم إنجاز للثورة ،وكانت نقاط الخالف بين اليسار واملجلس العسكري
أن األخير كان يسعى إلعادة تكوين ديكتاتورية عسكرية جديدة(.)100
شجبت القوى السياسية انتهاكات املجلس العسكري ضد الثوار في وسط القاهرة ،وقد عقدت الجمعية
الوطنية للتغيير ،و(ً 15
ً
ً
ً
صحافيا بنقابة الصحفيين يوم  22كانون األول /ديسمبر
مؤتمرا
سياسيا،
حزبا)
 ،2011ر َّدا على بيان املجلس العسكري ،ودان محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات في النقابة ،انتهاكات
حقوق اإلنسان التي ارتكبت ضد املتظاهرين ،وفي بيان رسمي وصف االشتراكيون الثوريون الفساد بأنه
«سرطان ينتشر في جميع أنحاء مصر» ،في الوقت نفسه ،كثير من أفراد الشعب املصري تضامن معهم على
صفحات تويتر وفيسبوك .ودافع صالح عدلي رئيس الحزب الشيوعي املصري في املؤتمر املذكور عن حرية
التعبير ،ورفض كل محاوالت املجلس العسكري لتشوية صورة الثوار(.)101
وقد وجهت اتهامات لجماعة (اإلخوان املسلمون) بأنهم تخلوا عن رفاقهم ،حيث انتقد أحد الناشطين
اليساريين اإلخوان في الذكرى األولى للثورة بأنهم وقفوا مع املجلس العسكري ليحتفلوا بعيدها ،ومنعوا من
يهتف ضده في ميدان التحرير( ،)102وبهذا فإن الجماعة قوضت جهد كثير من الحركات الثورية إلطالق
ً
املوجة الثانية من الثورة ،وبدال من ذلك تحولت التجمعات العامة في  25يناير /كانو الثاني  ،2012من
االحتفال بالعيد إلى مواجهة األصوات الهدامة التي تسعى إلى تعزيز املعارضة ضد املجلس العسكري(.)103
واتهم حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع بالقليوبية ،املجلس العسكري باالنحياز لـ (اإلخوان
املسلمون) بعد قيام ثورة يناير /كانون الثاني ،األمر الذي مهد الستحواذ اإلخوان على مفاصل الدولة
والوقوع في براثن (األخونة) التي بدأت في عقب توليهم السلطة ،ما جعل الشعب يدفع الثمن ،بحسب
وصفه(.)104
( )100أحمد نور« ،مصر :يوميات الثورة» ،مجلة الثورة الدائمة( ،3 ،بيروت :املنتدى االشتراكي ،آذار /مارس ،)2013
.128،129
)101(Ahram Online, "Political forces condemn SCAF violence, rally behind Revolutionary Socialists ",
(Thursday, 22 Dec. 2011), At: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29994/Egypt/Politics/Political-forces-condemn-SCAF-violence,-rally-behi.aspx
( )102عاطف شحات سعيد« ،الثورة املصرية في عصر اإلخوان» ،مجلة الثورة الدائمة( ،3 ،بيروت :املنتدى االشتراكي،
آذار /مارس .101 ،100 ،)2013
)103(Gamal M. Selim, OP. Cit., P.44
( )104حسن صالح« ،نائب رئيس "التجمع" بالقليوبية :اإلخوان واملجلس العسكري تآمرا على الشعب» ،صحيفة الوطن،
السبت  10أكتوبر،2012
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وفي تلك األحداث الدامية ،أكد الحزب الشيوعي املصري ضرورة تحمل مجلس الشعب مسئوليته في
ً
املطالبة بإقالة حكومة الجنزوري ،وكذلك املجلس االستشاري ،حتى ال يكون
غطاءا ملمارسات املجلس
العسكري ،وتشكيل حكومة إنقاذ وطني إلنقاذ الثورة من املؤامرات التي تحاك لهاً ،
وأيضا ضرورة تشكيل
لجنة تحقيق قضائية مستقلة ملحاكمة القتلة واملحرضين عن مجزرة بورسعيد ،وطالبه بالوقوف في صف
ً
الشعب املصري وقواه الثورية في املطالبة برحيل املجلس العسكري بدال من تقديم املبررات له بدعوى
املحافظة على الشرعية الدستورية(.)105
عد املحللون اشتباكات العباسية ً
أيضا بمنزلة حمام دم من املتوقع حدوثه؛ نتيجة ملحاوالت الزحف إلى
وزارة الدفاع من قبل شباب االشتراكيين الثوريين والليبراليين ،وال ريب أن إصرار الشرطة العسكرية على
العنف والقتل أغضب الجميع ،ألن اإلسالميين والساسة العلمانيين اتحدوا على إلقاء اللوم على املجلس
العسكري لفشل االنتقال إلى حكم مدني ،وقبل تلك األحداث كان شعار الثوار (يسقط حكم العسكر) ،أما
حينذاك فأصبح هذا (الهشتاج) شعار الناشطين معظمهم ،بمن في ذلك من اإلسالميين أصدقاء الجيش
السابقين(.)106
غير أن شباب حزب التجمع بالبحيرةّ ،
حملوا املجلس العسكري املسؤولية الكاملة عن أحداث ميدان
ً
تمهيدا
العباسية ،مؤكدين في بيان لهم وجود مؤامرة منظمة لالعتداء الوحش ي على املعتصمين هناك؛
النقالب عسكري .وطالب املحتجون القوى والحركات الثورية بتوحيد صفوفها ملواجهة العسكر واستمرار
الثورة في أنحاء البالد حتى تحقق أهدافها جميعها(.)107
لم ينجح اليساريون املصريون في االستفادة من تنظيماتهم لبناء إطار جبهوي للتوحد ،أو على األقل
تنسيق مواقفهمُ .بذلت محاوالت كثيرات في هذا اإلطار خالل السنوات املاضية (من مثل منتدى الحوار،
والتحالف االشتراكي) ،لكنها انتهت كلها إلى مزيد من التشرذم .ويرى عصام شعبان عضو السكرتارية املركزية
للحزب الشيوعي املصري« ،إن فشل محاوالت خلق جبهة يسارية يعود بشكل أساس ي إلى الخالفات بين

http://www.elwatannews.com/news/details/74674
( )105بيان من الحزب الشيوعي املصري عن «أحداث مجزرة بورسعيد» ،العدد ( /2( ،)3626شباط /فبراير ،)2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293765
)106(Magdi Abdelhadi, "Egyptians take Tahrir Square to the junta's doorstep" ,The Guardian, (Thursday 3
May, 2012), At:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/may/03/egyptians-tahrir-square-junta-abbassia
( )107ناصر جودة« ،شباب "التجمع" بالبحيرة :تصاعد أحداث "العباسية" ،مؤامرة لقيام الجيش بانقالب عسكري» ،اليوم
السابع( ،الجمعة  4أيار /مايو ، (2012
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/669884
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ً
مكونات اليسار ،والدور السلبي الذي كان يلعبه حزب التجمع ،فضال عن ضعف أداء القوى اليسارية،
ً
وقصور إمكانياتها الجماهيرية واملادية ،فضال عن غياب الكوادر الوسيطة»(.)108
ويمكن القول إن اليسار وجد نفسه أمام معضلة كبيرة ،هي االنحصار بين معارضة ورفض النظام
ً
والوقوف مع جماعة اإلخوان ،خاصة أنه لم يعترض في البداية على صعود اإلسالميين ،فضال على أن أي
تحرك جماهيري يحسب بصورة أو بأخرى على تيار اإلخوان الذي يسعى إلى تحويله لصالحه ،وهو ما يخشاه
ً
اليسار والتيار الثوري عامة ،خاصة في ظل توجيه اتهام لهم بالسعي إلى هدم الدولة وانهيارها .ومن ثم ظل
اليسار مكبل اليدين؛ فال هو قادر على الوقوف ضد الدولة ،وال على وضع يده مع جماعة (اإلخوان
املسلمون) التي باعت القوى الثورية شتى في عقب ثورة  25يناير /كانون الثاني ،وتحالفها مع العسكر ،ثم
وصولها إلى سدة الحكم والتخلي عنهم(.)109

( )108وسام متى« ،اليسار املصري يبحث عن دور تحت شمس  25يناير» ،موقع لم ًل (رام هللا 27 :أيار /مايو ،)2011
http://www.limala.ps/atemplate.php?id=176
( )109ريهام مقبل« ،بعد أربع سنوات على الثورة ..اليسار املصري إلى أين»( ،القاهرة :املركز اإلقليمي للدراسات
اإلستراتيجية /15 ،آذار /مارس ،)2015
/بعد-أربع-سنوات-على-الثورة-اليسار-املصري-إلىhttp://www.rcssmideast.org/Article/3194-
VzYBVmiKTIVأين.#
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ا
خامسا :الخاتمة
هذه الورقة هي تعبير عن وجهة نظر الباحث من خالل ما استند إليه من مقاالت صحافية ودراسات
أكاديمية ،فليس من السهل التحديد الدقيق لطبيعة العالقات املدنية– العسكرية في مرحلة التحول
الديمقراطيً ،
نظرا ملا يجري وراء الكواليس .ولكن يمكن انتقاء بعض االستنتاجات اآلتية:
ً
ً
وسياسيا على مدار عامي  2011و،2012
قانونيا
 إن الصورة العامة للسياسة املصرية غير واضحةحتى االنتخابات ،لكن هناك بعض السمات الرئيسة ملرحلة ما بعد الثورة :هناك تأكيد إلعادة السلطة
التنفيذية بعد االنتفاضة ،حاول املجلس العسكري بنجاح استعادة السلطة السياسية ،وفرض قيود على
حرية التعبير (خاصة في وسائل اإلعالم ،منع اإلضرابات ،العمل بقانون الطوارئ ،محاكمة نشطاء املعارضة
أمام املحاكم العسكرية).
 شكل اإلخوان املسلمون التهديد األكثر ًخطرا الستمرار سيطرة الجيش على قضايا األمن القومي
املصري ،وظل األخير العقبة الكؤود لتسليم السلطة بصورة منظمة لإلخوان.
 لعبت األحزاب دو ًرا بار ًزا ،من مثل حزب الكرامة ،ولكن من الصعب تقدير حجم هذه األحزاب فياملواقف السياسية بسبب تشرذمها ،أما األحزاب الليبرالية من مثل (الغد) و(الوفد) و(الجمعية الوطنية
من أجل التغيير) فوجودها الشعبي ضعيف مقارنة بالقوى اإلسالمية .أما اليسار املصري ،فإن (حزب
التجمع) فقد كثير ًا من صدقيته قبل قيام الثورة ،واألحزاب التي تكونت في عقب الثورة كانت حديثة الخبرة
من حيث التنظيم ،وتفتقر إلى مهارات التواصل مع الجمهور في أنحاء البالد جميعها.
 في ال حاالت التي فشل فيها االنتقال ،واستمر الجيش في الحكم ،كان السبب الرئيس هو انقسامالنخب والقوى السياسية ،وغياب إجماع وطني يعتمد عليه للجيش.
 عزز املجلس العسكري ميله التخاذ القرارات بصورة شبه أحادية ،من دون التشاور مع القوىالسياسية ،ألنه ال يظن بأنها تمثل أغلبية املصريين الذين ال ينتمون إلى أحزاب سياسية.
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ا
سادسا :التوصيات
ال ريب في أن لكل ثورة أخطاء ،لكن هناك بعض األخطاء التي وقعت فيها األحزاب السياسية ،وهي أنها
تماما ً
كانت تعاني عزلة في الشارع املصري ،وتعمل في إطار نخبوي ً
بعيدا عن جموع الشعب ،إضافة إلى أنها
فضلت املصلحة الشخصية على املصالح العامة ،فهذه األحزاب تحتاج إلى إعادة أيدولوجيتها ،لتحاول
التقرب من املواطن املصري ،وال سيما في الريف والقرى.
 في عقب تنحي مبا ك لم تقف القوى الثورية ًصفا ً
واحدا الستكمال أهداف الثورة ،لكنها أحسنت
ر
الظن باملجلس العسكري ،وسرعان ما انقسمت قوى الثورة إلى فرق ،وائتالفات ،وتيارات ،وأحزاب ومن ثم
ضعفت الثورة ،وفي املقابل استعادت الثورة املضادة قواها ،فلو توحدت الصفوف ملضت الثورة في
طريقها.
 كان بإمكان املجلس العسكري أن يقود املرحلة االنتقالية بصورة أفضل لو توفرت له إرادة حقيقيةكبيرا من املسؤولية ،ألنه يمتلك السلطة والقرارً ،
ومهارات اإلدارة والقيادة ،لكنه يتحمل ً
جزءا ً
أيضا هناك
تقصير من جانب القوى السياسية واألحزاب .ألن هؤالء لم ُيعدوا خارطة طريق واضحة إلدارة املرحلة
االنتقالية لتقديمها للمجلس العسكري ،بل حدثت الخالفات في أثناء االجتماعات بين الطرفين.
ً
 إن تواطؤ جماعة (اإلخوان املسلمون) مع املجلس العسكري ،كان خطا في مسار الثورة ،ويرجعذلك إلى أسباب كثيرة ،منها كره الثوار لإلخوان .وظن اإلسالميون ً
أيضا أنهم امتلكوا زمام األمور بعد وصول
مرس ي إلى سدة الحكم ،وحاول اإلخوان مهادنة مؤسسات الدولة العميقة ،وأن يقوموا بالسيطرة عليها،
ولكن حدث العكس وانقلب املشهد وحدث صراع سياس ي بينهم أدى إلى إطاحتهم من الحكم في 30حزيران/
يونيو.
 وفي نهاية حديثي أوص ي بمزيد من الدراسات األكاديمية في العالقات املدنية– العسكرية ،ألنه توجدجوانب كثيرة في هذا الشأن مجهولة وتحتاج إلى بحوث أصيلة.
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