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 تمهيد (1) 

ل والتحدي عند البعض وباعثة ؤباعثة للتفا 5102 أبريلت تداعيات تظاهرات يوم الخامس والعشرين من ءجا

التشاؤم واإلحباط عند اآلخرين، وبينما انشغل الجميع ما بين الكشف عن أماكن المعتقلين والدفاع على 

حدث ورصد البيانات السياسية، كان السؤال من المنتصر في الخامس  ومحاولة اإلفراج عنهم، وما بين تحليل ما

عل شرائح المجتمع المصري له وهل غاب عن المشهد الرصد المجتمعي لهذا اليوم وتفا ؟أبريلوالعشرين من 

في ظل استياء ظاهر من مستخدمي موقع الفيسبوك من طبقة كبار السن والفقراء نتيجة بعض المشاهد 

 تم تصويرها لسيدة ترفع علم السعودية وسيدة ورجل يضعون البيادة العسكرية فوق رؤوسهم؟ التي

 بة عن سؤال المنتصر.عن هذا البد من رصد عدة مشاهد قبل اإلنتقال لإلجا لإلجابة

 

                                  
 .بالضرورة عن وجهة نظر "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر  (1)
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 مشاهد متعددة:ـ  أبريل 52 المستوي األول:

 :المشهد الحقوقيأواًل: 

استبق النظام المصري هذه التحركات بحملة اعتقاالت موسعة ضد النشطاء على مستوى الجمهورية مع تشديد 

عت البلد، بينما دفالقبضة األمنية في الميادين الرئيسية وميدان التحرير ونقابة الصحفيين ومنطقة وسط 

بهة جبيان القوات المسلحة بقوات تأمين للمنشآت الحيوية وقوات تدخل سريع، وكان نتاج هذه الحملة وفقًا ل

 فكان كالتالي:، الدفاع عن متظاهري مصر

 واقعة "قبض وتوجيه اتهام" )حيث تم العرض على النيابة  255عدد  :حسب التحرك أو اإلجراء األمني

استيقاف ثم إطالق سراح" )دون عرض على  حالة " 206عدد ، وسواء تم إخالء سبيلهم الحقًا أم ال(

حالة "غير معلوم" )حيث لم يتم التوصل إلى الوضع القانوني للشخص وقد يكون  10عدد ، والنيابة(

 .تظهر بعد( بينهم حاالت محدودة لم

 قاصر )مع مراعاة أن حاالت القصر ترتبط بالتوصل  25عدد ، وبالغ 0552عدد : حسب المرحلة العمرية

 .إلى عمر الشخص(

 أنثى 015عدد ، وذكر 0051عدد : حسب النوع االجتماعي. 

 جمعة  أبريل 02يوم ، وحالة 500إجمالي  أبريل 52يوم : حسب أكثر األيام التي حدثت فيها تلك الوقائع"

 .حالة 75إجمالي  أبريل 52يوم ، وحالة 15إجمالي  أبريل 55يوم ، وحالة 715األرض" إجمالي 

 

 :لمشهد السياسيثانيًا: ا

 :اإلخوان المسلمينـ 0

اء البيان ليوضح أن اإلشكالية ، وقد جبيان اللجنة اإلدارية العليا إلخوان الداخلصدر عن الجماعة بيانان، األول: 

الجزر فقط بل أيضًا في التنازل عن حقوق مصر التاريخية في النيل، ثم ربط البيان بين عيد ليست في بيع 

تحرير سيناء وبين ما يعانيه أهل سيناء من قتل واعتقال وتهجير وتعاون مع العدو الصهيوني، ثم شدد على 

ن بياي ، والثان(موقع إخوان أون الين)هرات حتى ال يتم استخدام ذلك لصالح النظامظاتجنب الخالفات في الت

وما بإيجاز لمحة سريعة عن سيناء  ليستعرضجاء البيان ، وجماعة اإلخوان المسلمين "جبهة محمود عزت"

هو فعل نفر من قادة اإلنقالب العسكري، ثم دعا للمشاركة في  ما يحدثبها من انتهاكات، موضحًا أن  يحدث

 .(إخوان سايت)أبريل 52الحراك الشعبي يوم 

https://www.facebook.com/fdep.egypt/posts/949893321792633
https://www.facebook.com/fdep.egypt/posts/949893321792633
http://ikhwanonline.info/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
http://ikhwanonline.info/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
http://ikhwan.site/?p=237
http://ikhwan.site/?p=237
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 :حزب مصر القويةـ 5

وان مشاركته ليست  أبريل 52ليؤكد مشاركته في الحراك الشعبي ليوم  أبريل 57جاء بيان مصر القوية يوم 

ون تعا بأيفقط من اجل مسألة بيع الجزر بل من أجل فساد السلطة وذكر عدة أسباب، ليختم البيان بأن يرحب 

قوى سياسية مهما كانت درجة اإلختالف مادامت هذه القوى سلمية معارضة للنظام على أرضية سياسية  أيمع 

نقطة فاصلة  5111لعام  أبريليؤكد فيه أنه كما كان السادس من  أبريل 52آخر مساء يوم  اً ثم أصدر بيان (.02)

ه مهتًزا مرعوًبا مفزوًعا أمام في إدراك الشعب المصري لمدى هشاشة نظام مبارك القمعي الفاسد بعد أن رآ

سيكون نقطة  5102لعام  أبريلدعوات اإلضراب التي اطلقت حينها ، فإن أيضًا يوم الخامس والعشرين من 

 العدل دولة تحقيق إلى تهدف نضال لمسيرة جديدة بداية فاصلة لشعبنا المصري، وأن هذا اليوم سيكون

نقطة انطالق نحو استعادة المصريين ألراضيهم سواء كانت  كذلك وستكون والديمقراطية، والكرامة والحرية

 (.02أم الرشراش المغتصبة من الكيان الصهيوني، أو كانت تيران وصنافير التي باعتها السلطة )

 

 حزب الدستور ـ 7

خصصه للرد على بيان جماعة اإلخوان المسلمين بالتظاهر قال  أبريل 52أصدر القائم بأعمال الحزب بيان يوم 

دأبت على إرهاب  التيحال من األحوال أن يكون لإلخوان مكان بين قوى الثورة فهذه الجماعة  بأيفيه "ال يمكن 

بيان للحزب بتاريخ ثم صدر  (.02قتل األبرياء وتلوثت أيديهم بدماء الشهداء" )وحرضت على  المصريالشعب 

طالت المتظاهرين،  التيعتقاالت ر والكرامة، واالوحزب الدست لمقرياستنكر فيه ما حدث من محاصرة  أبريل 55

جراءات التعسفية، وختم بالتحذير عتذار وزارة الداخلية وسحب التوقيع على بيع الجزيرتين وكف اإلاالب بطو

 (.05من استمرار والصلف والغطرسة )

 

 أبريل 2ـ حركة شباب 2

، أخذت أعضائهاطالت  التيعتقاالت ورغم حملة اال أبريل 52أعلنت الحركة مشاركتها بكل قوتها في مظاهرات 

"صباح  لأبري 52صفحاتها تحشد لهذا اليوم من دعوات ونقل لفاعليات ميدانية، ونشرت الصفحة صباح يوم 

ال لتكميم أفواهنا وحبسنا"  .... هنقولأرضناال للتفريط في  .... هنقولهنقول ال للظلم أنناالنزول...صباح 

ها توضيح هام لدعم متابعي أبريل 51نشرت الصفحة بتاريخ  االعتقاالتبعد انتهاء الفاعليات وحملة و (.01)

https://www.facebook.com/MisrAlQawia/photos/a.492672350759920.128763.478976282129527/1369370706423409/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MisrAlQawia/photos/a.492672350759920.128763.478976282129527/1370996009594212/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AldostourP/photos/a.348099098573253.71502.348087485241081/981659225217234/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AldostourP/photos/a.348099098573253.71502.348087485241081/983264241723399/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shabab6april/posts/10154783405683294
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قائلة "مقاومة الظلم ومحاولة تغيير العالم من حولنا لمكان أفضل من وجهة نظرنا هو طريق طويل بنعدى 

فيه بمحطات وجوالت ومعارك بعضها مع من نقاومه وبعضها الزم يكون مع أنفسنا أوال" وتعهدت فيه بأنها 

 (.06لن تصمت أو تقف وأن هذا عهد عليها )

 

 :اإلشتراكيون الثوريونـ 2

في إطار مشروع  يأتين التنازل عن الجزيرتين أذكروا فيه  أبريل 57قام اإلشتراكيون الثوريون بإصدار بيان يوم 

الثورة المضادة وسياسات النظام االقتصادية القائمة على النهب واإلفقار، والعالقات المعادية للجماهير والثورة 

بين نظام السيسي والسعودية وممالك الخليج، ثم حذر البيان من احتواء هذه القضية في داخل اإلطار الوطني 

ولة استدعاء اومح أبريل 2عن بقية قضايا الحريات والنهب اإلقتصادي، ثم تحدث عن بيان حركة فقط وفصلها 

جبهة ثورية  إنشاء، ثم ختم بأن واجب الوقت هو بهاوأسباالمؤسسة العسكرية، ثم تطرق لصراع أجهزة الدولة 

 (.51) موحدة

 

 المشهد الميدانيثالثًا: 

 المظاهرات المؤيدة للنظام:ـ 0

لجريدة اليوم السابع فلقد كان هناك خمس أماكن تجمع  لمظاهرات مؤيدة للنظام في ميدان مصطفى  اوفق

، ولكن (اليوم السابع)محمود، وميدان التحرير، وميدان طلعت حرب، ونقابة الصحفيين، وأمام قصر عابدين

 فشل أن يظهر حشود حقيقية في تلك المظاهرات فلم يظهر إال بضع عشرات. النظام

 

 ـ المظاهرات المعارضة للنظام:5

و منطقة  كان أكثر المظاهرات تغطية صحفية هي مظاهرة ميدان المساحة بالدقي ومظاهرات منطقة ناهيا

محافظة مصرية  05شهدت ، ووفق موقع المعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجية فلقد فيصل

 رة والجيزة واإلسكندرية تعامالً ه، وشهد تظاهرات محافظة القا(المعهد المصري) تظاهرات معارضة للنظام

 أمنية مشددة وانتشار قوات أمن مكثفة بزي مدني. إجراءاتمن األمن لضمان عدم توسعها، وسط  ًاحاسم

https://www.facebook.com/shabab6april/posts/10154790348268294
http://revsoc.me/statements/36211/
https://www.youm7.com/story/2016/4/25/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-25-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/2691355
https://www.youm7.com/story/2016/4/25/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-25-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/2691355
http://www.eipss-eg.org/25-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A%20/2/0/669
http://www.eipss-eg.org/25-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A%20/2/0/669
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 الموقف المجتمعي: رابعًا:

على استدعاء الحاضنة الشعبية له دومًا، بل ونجح في ، 5107بعد الثالث من يوليو النظام العسكري عتمد ا

هذا بسلسلة من  أ، بد5100يناير  52عزل القوى السياسية والثورية عن المجتمع تدريجيًا فور انتهاء ثورة 

خوان المسلمين، ثم انتهاء أبريل ابتداء والتحريض عليها، ثم جماعة اإل 2اإلجراءات استهدف فيها حركة 

لى سيئة األثر عكانت ولكن زيادة آلة البطش مع الممارسات اإلقتصادية  بمنظمات المجتمع المدني والناشطين.

يناير بكافة مكوناتها على عدم  52صرار فئات كثيرة من الكتلة الحرجة لثورة مع إ ،المواطن بشكل مباشر

اإلستفتاء على دستور " ما سميفي ، برز هذابية النظام العسكريأدى تدريجيًا لتقليص شعوهو ما الصمت، 

 ."اإلنتخابات البرلمانيةما سمي "ثم انتهاء ب "اإلنتخابات الرئاسيةفيما سمي "ثم  "،5102

أبريل عودة ظهور وجوه كبار  02بيع الجزيرتين لنشاهد ألول مرة في مظاهرات جمعة األرض  جاءت عمليةثم 

أحزاب أو حركات سياسية، مع بوادر احتضان شعبي الحظها بعض الشباب  ألي ال ينتمونالسن والبسطاء ممن 

صحاب المحال التجارية في منطقة وسط البلد ضد النظام وليس ضدهم أالمشاركين في المظاهرات من سخط 

 ككل مرة، بل ووصل األمر إلى حماية بعضهم في بعض المناطق من المطاردات األمنية عقب فض المظاهرات

 أبريل. 52وتحديدًا يوم 

وهذا مؤشر إلى نجاح تسلسل األحداث واإلنتهاكات إلى كسر حالة الصراع المجتمعي المجتمعي الذي حرص النظام 

يناير، لتتحول الحالة مرة أخرى إلى بدايات حالة صراع مجتمعي ضد السلطة  52من بعد  إيجادهاالعسكري على 

شبكات التواصل االجتماعي، هددًا إذا الحظنا بعض ردود األفعال على ولكن هذا النجاح قد يصبح م العسكرية.

ترفع البيادة العسكرية فوق رأسها هي والرجل ذو الشعر األبيض، ورقص  التيحول صور السيدة البسيطة 

في مصر  ةبعض الرجال والسيدات ورفع بعضهم لعلم السعودية، وهنا يبرز سؤال هل تؤيد الفئات الفقير

 سكري؟النظام الع

رئيس الجهاز  الجنديعلى لسان اللواء أبو بكر  5102في ديسمبر  هناطبقًا للمنشور على موقع اليوم السابع 

ر الفقللتعبئة واإلحصاء، فإنه طبقا لبيانات آخر بحث أجراه الجهاز وأعلن نتائجه حينها، فإن نسبة  المركزي

مليون  61إذن وبحساب هذه النسبة مقارنة بإجمالي سكان مصر والذي تعدي ال  .%52.7العامة فى مصر تقدر بـ

 مليون نسمة. 57الفقراء في مصر هي أكثر من  عددفإن 

https://www.youm7.com/story/2015/12/5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-263-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7/2476084
https://www.youm7.com/story/2015/12/5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-263-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7/2476084
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فإننا سنجد أننا أمام  5102أبريل  52وعند أخذ هذه النسبة ومقارنتها بأعداد المؤيدين للنظام العسكري يوم 

من تلك الفئة المجتمعية لتأييد النظام العسكري، وقس على هذا الطبقة المتوسطة وهي األكثر تضررًا رفض 

ذا ولكن ه من النظام العسكري الحالي، ولكن اإلشكالية الحقيقة هنا هو غياب آلية للقياس والرصد المجتمعي.

 ؟وما تداعيات هذا انتصر في الخامس والعشرين من أبريل منن عل بشكل حقيقي ؤيدفعنا للتسا

 

 :أبريل 52المنتصر في المستوي الثاني: 

فشلها  إظهارأبريل ومحاولة  52يتضح من المشهد اإلعالمي هو الخوف من تظاهرات  :المشهد اإلعالميـ 0

ب "ابن  ما يسمىوالتركيز على  نجاح النظام وأن هناك اآلالف من المتظاهرين نزلوا لتأييده، في حين كتب 

من  اإلخوان.أبريل للتظاهر؟.. اإلجابة موجودة فقط فى بيانات  52قائاًل: "من اختار  اليوم السابعالدولة" في 

والتنظيمات المرتزقة تخلط اإلرهاب  والقطري. التركييتابع صفحات التنظيم يمكنه أن يشم رائحة المال 

"، وفقًا لبعض ابن الدولة"و " وأنه "يجب التفريق بين المعارضة والسعي إلسقاط الدولة".السياسيبالعمل 

 هو اسم رمزي ألحد الضباط العسكريين المقربين من السيسي. المصادر،

جهزة األمنية قوية في ألية وكانت قام النظام بتوجيه ضربات استباقية شديدة الفعا :المشهد الحقوقيـ 5

احتواء اليوم، ولكنه فشل ألول مرة في حصر التحرك المعارض له في فئة اإلخوان فقط، وشكل وجود تيارات 

متعددة سياسية ومجتمعية ضده أزمة له في الداخل والخارج، وهو ما انعكس على سرعة اإلفراج عن الكثير 

 غير مبررة.من المعتقلين لعدم تشكيل مساحات ضغط 

النظام فوق الخالفات السابقة ووضع أرضية تحرك مشتركة ولو  إسقاطتعلية مصلحة  :المشهد السياسيـ 7

، والذي أصدره بدون تنسيق وهو ما ظهر في بيانات الحركات السياسية المرصودة ماعدا بيان حزب الدستور

 لبارزين.القائم باألعمال، ولكن رد عليه رفضًا له عدد من أعضاء الحزب ا

قلة وضعف المظاهرات المؤيدة للنظام مقابل المظاهرات المعارضة له رغم برزت  :المشهد الميدانيـ 2

 .وإسقاطهالنظام  إضعافالقبضة األمنية المشددة، وزيادة مساحات اإلصرار على استكمال محاولة 

https://www.youm7.com/story/2016/4/25/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-25-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81/2690699
https://www.youm7.com/story/2016/4/25/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-25-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81/2690699
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 خالصات:

رغم وضوح ظاهرة الغضب المجتمعي ضد النظام الحاكم ولكن هذا الرفض لم يتحول بعد لقناعة بإزالة هذا 

، مع األخذ في االعتبار ممارسات القمع األمني التي يقوم بها النظام، في مواجهته لهذه الفعاليات، خالفًا لنظاما

ح رؤية حقيقية بين القوى الثورية، هذا ، األمر الذي يتطلب وضو5102أبريل  02لما كان عليه الوضع في 

 اإلجابة على التساؤالت التالية: الوضوح يفرض عليهم جميعًا

ستمرار نفس المنظومة بوجوه هل نحن نريد ثورة حقيقية كاملة أم نريد استبدال فقط لرأس النظام مع اـ 0

 أخرى؟

ة تسمح لها أال تقع في نفس أخطاء هل هناك درجة من الوعي الكافي لدى السياسيين والحركات السياسيـ 5

 ؟5107ما قبل الثالث من يوليو 

 هل هناك مشروع حقيقي للثورة يحل محل الشكل الحالي للدولة المصرية؟ ولو تأسيسيات له؟ـ 7

هل سيظل الخطاب الثوري خطاب سياسي أم انه سيتحول لخطاب مجتمعي يالمس المزاج المجتمعي العام ـ 2

 افته ودينه؟واحتياجاته ويحترم ثق

يمكن أن تجمعها ومساحات الصراع  التيهل تعرف القوي السياسية والثورية مساحات العمل المشترك ـ 2

 المحتملة وكيفية إدارتها؟

 ما حدثهل معركة التغيير تحتاج لموجات ثورية متتابعة بال فكر ومنهج وقائد؟ أم أن هذا سيؤدي لمثل ـ 2

 ؟5100بعد الخامس والعشرين من يناير 

ستحدد شكل التغيير القادم في مصر ومساحات اإلنتصار  التياإلجابة على هذه األسئلة والعمل عليها هي إن 

 .والهزيمة لكال األطراف المتصارعة

 


