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 تمهيد

 41 الفترة منرصدا وتحلياًل ألهم تطورات المشهد السياسي المصري )داخليًا وخارجيًا( خالل التقرير يتناول هذا 

 ، وذلك على النحو التالي: 1142 أبريل 14إلى 

 

 جمعة األرضأواًل: حدث األسبوع: 

عادة روح الزخم أبرزها إالماضي لما وقع فيه من تطورات مهمة  األسبوعيعد هذا الحدث األبرز واألهم خالل 

س الدولة وطالبته أرفات التي طالت امن خالل الهت، 1144يناير  12على غرار ما كان أيام ثورة ، الثوري في مصر

بعد تنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت  بالرحيل

 . 1142أبريل  9بين الجابيين في 

خر آهذا التطور في المشهد المصري قد يكون له ما بعده خاصة بعد توعد المتظاهرون للنظام بتنظيم يوم 

، ولهذا 4991يرة سيناء للسيادة المصرية عودة شبه جزكتمال أبريل وهو اليوم الموافق ال 12من التظاهر في 
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من أجل يأتي ن التظاهر أعبر عن حدث مهم في تاريخ المصريين ناهيك عن ن ُيأاليوم داللة مهمة خاصة و

 .شكلهذا الالتفريط فيها بثم يتم  ،همءالجنود من أجلها دما آالفهذه األرض التي دفع 

غلب الفصائل السياسية ألم يكن يقتصر على فصيل سياسي واحد بل جمع  األرضظهر واضحًا أن يوم د وق

رغم حالة التنافر والخالف التي تسود المشهد المصري بشكل كبير، وهذا يدل على أن هناك قدرة على توحيد 

 ولهذا اعتبر البعض، بأكملهو جماعة بل يعبر عن الوطن أما كان المطلب ال يعبر عن فصيل  إذاالصف الثوري 

يمكن أن يترتب عليه من  لما يناير واستكماال لها، 12ثورة من أيام  التاسع عشرهو اليوم ، 1142أبريل  42يوم 

 تداعيات وتحوالت.

حالة من الغياب التام من قبل عناصر الجيش التي اعتادت على تصدر المشهد بعد االنقالب  أيضاكان الفتًا و

ببًا في نزل عدد كبير من هذه المرة تصدرت الشرطة المشهد بشكل تام، وربما كان ذلك سالعسكري، لكن 

 والشوارعفي تظاهرة نقابة الصحفيين  ًاألف 01والذي قدر عددهم بنحو  الشوارعين للتظاهر في المواطن

 المحيطة بها.

سات والمؤس األبيضمنذ فض اعتصامي رابعة والنهضة لم تخرج بيانات من قبل البيت كما كان الفتًا كذلك أنه 

المتظاهرين  أصواتال في يوم جمعة األرض، ففي الوقت الذي تعالت فيه إ، حول التظاهر في مصر األميركية

 ،ببيان مقتضب حول متابعته للتظاهرات في مصر بعناية األبيضبالمطالبة برحيل السيسي خرج البيت 

 تطورًا الفتًا. أيضاواكتفى البيان بذلك وكان هذا 

ال أن القوات األمن والشرطة لم تتعامل إعن سابق التظاهرات  الشوارعرغم زيادة عدد المتظاهرين في و

نما اكتفت بالخرطوش وقنابل الغاز، وهذا أيضًا يعد تطورًا إالرصاص الحي و بأطالقكعادتها مع المتظاهرين 

 هد الثوري المصري.جديدًا في المش

مطالب  ، ال سيما بعدما حقق على ما يبدواعتبر هذا اليوم من وجهة نظر كثيرين أنه يوم ناجح بامتيازوقد 

رسال رسالة هامة لنظام السيسي بأن الوضع في مصر ليس تحت سيطرته إالمتظاهرين في هذا اليوم وهو 

لم يعدل عن هذه االتفاقية، وفي نفس الوقت  خذ خالل الفترة المقبلة ماتوان هناك خطوات تصعيدية ست

خسائر في هذا اليوم نتيجة لما تم االتفاق عليه فيما يبدوا بين القوى الثورية  بأقلخرج المتظاهرون 

 المشاركة فيما يخص االنسحاب األمن من محيط نقابة الصحفيين، دون وقع خسائر بشرية.
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راح س بأطالقضحت من قرارات النيابة العامة، فبعد صدور قرار حالة التخبط التي وجمعة األرض كان الفتا في و

بة عنه وقامت بتحويل عدد ايكل من تم اعتقالهم في هذا اليوم من محيط مقر نقابة الصحفيين، تراجعت الن

 منهم إلى القضاء بتهمة اختراق قانون التظاهر.

 

 من التطورات في يوم األرض: استنتاجهما يمكن 

سمعته في  تشويهعن المشهد وتصدير الشرطة ربما كان الهدف منه عدم زج الجيش و غياب قوات الجيشـ 4

الوطن خاصة وان هذه المظاهرات خرجت من أجل تراب الوطن الذي  بخيانةهذه التظاهرات خوفًا من اتهامه 

 .واألساسيةمهمته الكبرى  أنهايدعي الجيش 

سبباً مهماً في نجاح هذا اليوم،  كانات عامة وهو ما فصيل سياسي، ورفع شعار بأيغياب الشعارات الخاصة ـ 1

ودفعت الشرطة إلى التراجع عن بطشها المعتاد لعدم نجاعة حجتها الدائمة بأن هذه التظاهرات تابعة 

 ن ومؤيدي الرئيس مرسي فقط.يالمسلم اإلخوانلجماعة 

 القتل الذي يمارس لىع اإلقدامي عدم عن متابعته للتظاهر بعناية كان سبباً مهماً ف األبيضبيان البيت ـ إن 0

ت صبحأ األنسانرسل رسالة لنظام السيسي بأن ممارساته في حقوق أبشكل دائم في كل التظاهرات، كما أنه 

جبرهم على االنتقاد له ن يتعامل بحكمة مع المتظاهرين خوفًا من تردي الوضع والذي يأ، وأن عليه مرفوضة

باتت تفكر في بديل للسيسي، وإنما يعد  األميركيةض، ال يعني أن اإلدارة بيان البيت األبي. لكن بشكل علني

 يعيد النظر في ممارساته.ضغطًا على النظام حتى 

عدم وجود القبضة األمنية الكبيرة التي تظهر في كل التظاهرات من بعد االنقالب العسكري وحتى يوم ـ 1

 ،جاته، وأن فريق من داخل النظامسي بات في أعلى درلسيجمعة األرض عززت فكرة أن صراع األجنحة في نظام ا

لمزيد من التظاهر ضد السيسي، بعدما انتهي يوم الجمعة دون قتل  رسالة للمتظاهر يريد توصيل ،فيما يبدو

خر حاول ان يثبت العكس في اللحظات األخيرة وهذا و اعتقاالت بشكل كبير كما يحدث كل مرة، بينما الفريق اآلأ

الذين قبض عليهم وتحويل عدد منهم  المعتقلينتراجع النيابة العامة عن قرار باإلفراج عن كل ربما يبرر 

 إلى المحكمة.
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 في القمة اإلسالمية:وتركيا ثانيًا: مصر 

كشفت الطريقة التي تعامل بها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الجانب التركي في عملية تسليم وتسلم 

وماسية ودلل على مدى شعور لالت الدولية والدبوالبروتوكفي  كثير من الخروقاتعن  يةاإلسالمقيادة القمة 

 .ام ولو حتى بالتصريحاتتقرار النظاس زعزعةنظام السيسي بالقلق من الجانب التركي ودوره في 

بأنه قوى وقادر على التعامل بالمثل مع  رسالةأن يرسل لمؤيديه  شكريحاول نظام السيسي بما قام به وقد 

 كريش، وهو مع حدث بالفعل على الشبكات االجتماعية التي احتفت بموقف الكبرى مثل تركيا اإلقليميةالدول 

 نه يمثل كل المصريين.أواعتبرت 

ن يصعد إلى أاختار ، وشكريخطاب  أردوغانالرئيس التركي رجب طيب  تجاهلتصرفات شكري، وفي مقابل 

شكري، كما حاول ان يرد على تصرف وزير الخارجية المصري، لو ال تدخل  يلتقيالمنصة من السلم المقابل حتى ال 

 اروه في الوقت المناسب ونصحوه بعدم التطرق لهذه الواقعة.ستشم

الفريق الرافض للتصالح مع مصر  مواقف ت، وعززالتقارب المصري التركياحتماالت  تراجع هذه المواقف أكدتو

 .أردوغانسه الرئيس أفي الجانب التركي وعلى ر

 

 وشالتين حاليبثالثًا: قضية 

مصر التفاقية ترسيم الحدود المائية مع السعودية، اتخذت الخرطوم النظام العسكري الحاكم في بعد توقيع 

عبر وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور عن رغبة  ثفي اتجاه فتح ملف حاليب وشالتين، حي خطوة مهمة

و اللجوء للتحكيم الدولي حولهما، تصريحات السودان أالسودان في التفاوض المباشر مع مصر من أجل المدينتين 

 مصريتان. وشالتينبيان حول الموضوع مفاده أن حاليب  إلصداردفعت الخارجية المصرية 

هذا التطور في الملف كشف عن استغالل السودان للوضع المتراجع لنظام السيسي وإمكانية موافقته على 

ت أن ثبتأالتصريحات السودانية ، كما أن طلب السعودية بشأن تيران وصنافيرطلب السودان بعدما استجاب ل

لسوداني جاء في ظل حالة من الغصب تجتاح التصعيد ا نأالعالقة بين البلدين ليست على ما يرام، ال سيما و

أيضا يبدو أن النظام السوداني أراد تصدير أزمة للسيسي في ظل  الشارع المصري حول جزيرتي تيران وصنافير.

 حالة التراجع والتردي التي يعيشها في األشهر الماضية.


