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 10ـ  ستون عاما يف حب مصررحلة دبلوماسي:  
 العمل السياسي بعد الثورة واالنقالب ىلع الشرعية

 براهيم يسريإالسفير 

الرئيس مبارك عن منصبه  ىتنح للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي. األعلىعد اجتماع عقده مع المجلس ب
وهناك قناعة  .2011يناير  25تحت ضغط الجنراالت حيث تم اقناعه بضرورة االستجابة لمطالب جماهير ثورة 

استعداد للخدمة تحت رئاسة جمال مبارك ألسباب تتعلق بشخصيته غير المحببة لهم  علىأن الجنراالت لم يكونوا 
 .كثر من ستين عاماأالحـكم التي دامت دون انقطاع لى ع نه كمدني سينهي سيطرة العسكرأفضال عن 

 .الراديوو  محطات التلفزيون على  وأعلن السيد عمر سليمان نائب الرئيس هذا الخبر في كلمة مقتضبة أذيعت
كما  ،مزايا رئيس الجمهوريةو  شرم الشيخ ليمضي حوالي ثالثة شهور في ذات أوضاعإلى  رحل الرئيس مباركو  

أن بدأ إلى  ،عودة دون اعتراض من أحدو  يسافر ذهابامكتبه رئيس  كان زكريا عزميو  ظل مكتبه بالرئاسة مفتوحا
 أشيع أنهم سافرواو ، ولديهو  سفر زوجتهو  لكن لم يحد مسئول من تحركات، و فرض إقامة جبرية عليهو  التحقيق معه

من  باالطمئنانعادوا جميعا للقاهر بعد أن شعروا لكنهم و  لندن في طائرة خاصة يحملون عشرات الحقائبإلى 
 .ظلت زوجته طليقة لم يتعرض لها أحد أبدا. و السلطة الجديدة

سيسلم له السلطة بعد و  أنه يحكم مؤقتا باسم الشعبو  وأذاع المجلس رسائل مطمئنة للشعب أهمها أن السيادة للشعب
 .تعويض عائالتهمو  كرية لشهداء الثورة واعدا بالقصاص لهمأدي الجنرال الذي أذاع البيان التحية العس، و ستة شهور

الشعب كله الذي قام بالثورة في شكل و  مشاعر الجماهير المحتشدة في ميدان التحريرعلى  وهكذا سادت الفرحة
هلل المتظاهرون في الميدان . و الثقافيةو  والنخب السياسية الطوائفو  نسيج واحد موحد يضم كل الفصائل السياسية

 هيئة مدنية ينتخبها الشعب.إلى  انصرفوا راضين في انتظار تنفيذ ما وعد به العسكر من نقل السلطة ثم
تنفسنا الصعداء ، و ما تخيلناه من مصداقية نوايا العسكرإلى  الثوارو  النخبو وانسقت كغيري من الفصائل السياسية 

باع و  نشر الفقرو  ن عاما فخلف فيها الفسادصدورنا لستيعلى  آملين الخالص من كابوس الحكم العسكري الذي جثم
 .رضها للمليارديرات الجددأو  ثروات البالد

النخب و  طوفت التحرك بين جميع الفصائل ،أشهرولما كان العسكر قد وعدوا بتسليم السلطة للشعب خالل ستة 
 ذابت في بحر األطماعلكنها ، و الالزمة لالنتقال للحكم الديموقراطي جراءاتاإلو  للتشاور حول االستعدادات

 .التطلعات األنانيةو 
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تفسيرها وال االقتناع بجدواها بل شعرت  أستطعنوايا خفية لم و  لم تنجح محاوالتي حيث وجدت آذانا صماءو  
 شباب الثوار.و  آمال الشهداءو  ضعافها لصوتإو  الثورةعلى  بخطورتها

باستثناء المشير حسين طنطاوي الذي قابلته العسكر دون معرفة سابقة  ىولم أجد بديال عن السعي بمفردي لد
رحيل الحكم  ينتظرشعارهم بأن الشعب إوكان هدفي  ،تبادلت معه حديثا مقتضباو  المناسبات إحدىباالتحادية في 

يشعر حتى  شراك النخب معي في هذا الجهدإحاولت و  رساء النظام الديموقراطي كما وعدوا في بياناتهم.إو  العسكري 
 عليه قدمتو  الضغط الشعبي ولكنها ذابت في الزحام الجيش باستمرار

 للمجلس العسكري كمواطن من آحاد الناس: اقتراحي 
إلى  المجلس العسكري كمصري من آحاد الناس ال ينتمي ىلد ىقمت بمسع النيةبكل حسن و  بدافع من ثقة ساذجة

مكتب المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس إلى  فوجهت الكتاب التالي الذي سلم باليد ،حزب أو جماعة
  :2011فبراير  20ي في أ بأسبوعالعسكري الحاكم بعد خلع مبارك 

 للقوات املسلحة األعلىفخامة املشير حسين طنطاوي رئيس املجلس 

 بعدو  تحية طيبة
 ،آلمالهو  االستجابة لطلباتهو  شادة بموقف الجيش في حماية الشعبأتشرف بتأكيد أنني أشارك كل المواطنين في اإل

 .وأتشرف بأن أورد فيما يلي تصوري الشخصي لخارطة طريق مقترحة لتوقي فشل الثورة
 تفتح الباب لعقد اجتماعي جديد بموجب بناء و  تعلمون أن للثورة شرعية ثورية تسقط العقد االجتماعي السابق

يقفز و  يضيع الزخمو  تتبدد الجهود ال حتىو ، تولي الجيش السلطةو  قانوني جديد بعد تنحي الرئيسو  دستوري 
 أقترح: .الثورةعلى  المهرولون 

  تمام نقل السلطة للشعب في المدة المحددة إعلى  حرصا نقاذ وطنيإو حكومة أعدم طرح تشكيل مجلس رئاسة
 في بيانكم وهي ستة شهور.

 هداف أ ن بين العسكريين ألو  خبرتها(قلة و  القوي السياسية )لتناحرهاو  و تفاوض بين الشبابأحوار إلى  ال حاجة
  الجيش تحقيقها تدريجيا وفق الظروف يتولىو ، ال بديل عن تحقيقهاو  ال خالف عليهاو  الثورة معروفة

  يتخذ الخطوات و  بنود العقد االجتماعي الجديد بإعداديقوم و  دارة الدولةإللقوات المسلحة  األعلىيواصل المجلس
 :التالية
حل  المواطنة ويتمعلى  مع الحفاظ 1971دستور على  دخلتأجميع التعديالت التي  بإلغاءعالن إ صدار إ- .1

 .الشوري و  مجلسي الشعب
 .كافة القوانين المقيدة للحرياتو  الغاء حالة الطوارئ - .2

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 3 of 12 

 

 

 

  

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 20, 2019     

 يوما( 30خطارات خالل )تقدم اإل باإلخطار أسس الثورة الجديدةعلى  حزاب الســــياسيةالسماح بتكوين األ- .3
 .عده نادي القضاةأ  قانون استقالل القضاء الذيو  السياسية ى صدار قانون الحقوق السياسية الذي قدمته القو إ - .4
 .غير مسيسة لتسيير األعمال طراقتشكيل حكومة تكنو  - .5
 قامة الحكم المدني خالل الشهور الستة التي حددهاإو  رساء الديموقراطيةإ إجراءاتن تتم كل أعلى  الحرص - .6

 .خارج صندوق االنتخابات تصاعد الصراعاتو  الجيش تفاديا لميوعة الموقف السياسي
ساس القائمة النسبية خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أعلى  الشوري و  عداد النتخابات برلمانية لمجلسي الشعباإل - .7

 .دارة االنتخابات لوزارة العدلإشهور بعد نقل 
 حزاب تحدد التوجهات السياسيةو ائتالف عدد من األأغلبية االنتخابات بحزب األتشكيل حكومة حسب نتيجة  - .8

 .طار توافق وطنيإالثقافية في و  االجتماعيةو 
 .االستفتاءعلى  يطرحو  عده الخبراء الدستوريون أ في مشروع الدستور الذي  ينظر البرلمان الجديد - .9

 .ية تعددية تعين الرئيس الجديدبعد قيام الدستور الجديد تجري انتخابات رئاس - .10
  .للقوات المسلحة األعلىالمجلس  يتسلم الرئيس الجديد السلطة من رئيس - .11
 .العشرينو  تدخل مصر القرن الواحد - .12

  2011فبراير  20القاهرة يف 
نواياهم وسط حقيقة و  صدقيتهم ىبدأت الشكوك تساورني في مد، و لم يجد أي تجاوب من الجيش ىولكن هذا المسع

اللقاء  ى عاودت دون جدو  ،الشعبية. وللتحقق من صدقية هذه المخاوفو  يرة سادت كل األوساط السياسيةبفرحة ك
الحديث إلى  دعوتهاو  شرفت باستقبالها بمكتبيو  الشخصيات الوطنية المستقلة التي عرفتهاو  مع عدد من الحزبيين

 لم يبق أمامي إال أن أطرح أفكاري  وأدركت أنه ،الدهشة معاو  مرارةفأصابني شعور بال، العشـــاءو  حول موائد الغذاء
أحزاب سياسية و  تشكيل جماعاتإلى  ومع ذوبان النخب تسارعت .تحليالتي بمفردي كمصري يهتم بمستقبل بالدهو 

 .أفكار مبسطةو  أسس شخصيةعلى  يديولوجي وال خطوط سياسية بلإدون تنظير 
كانت مصداقيتي باقية عندها لعدم انحيازي أو ، و الجديدةو  مع األحزاب القديمةو  قطع اتصاالتي معهاأومع ذلك لم 

 .انضمامي لحزب أو فصيل
 جبهة الضمير الوطني: تأسيس

النخب المستقلة تشكيل و  بعض القوي السياسية مفاجأتي عندما اقترحت ولعل هذه الخلفية هي التي قللت من حدة
رئاستها على  عرضواو  مصلحة مصرو  تستهدي فقط بالضمير الوطني ،إلزامجماعة دون كيان مؤسسي وال تمويل أو 

وبعد أن أكدت أنني لن أنحاز ألي حزب أو جماعة  ،دون أن أعلم مسار تلك االتصاالت أو أشارك في تشكيلها
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لوطنية قبلت ذلك من واقع المسئولية ا، الديموقراطيةو  إرساء الحريةو  الوحيد هو مصلحة الوطنو  وأن هدفنا الرئيس
االئتالفات التي شكلت و  حتي أجد مجاال أتحرك فيه في العمل الوطني بعد أن ابتعدت عن جميع األحزابو  من جهة

 .لماحات بمناصب هامةإتغاضيت عن و  بعد قيام الثورة
ن يخلع الحزبيون رداءهم أ لذلك اشترطت ،هوية الجبهة المستقلة تأكيدبهة جوهكذا فهمت من ترشيحي لرئاسة ال

بالفعل حفلت بيانات الجبهة بنقد و  أال تتبني الجبهة مطالب حزب بعينه، و الحزبي عند حضور اجتماعات الجبهة
 المؤتمرات الصحفيةو  االجتماعاتكانت ، و استصرخت الدكتور مرسي لتباطئه في اتخاذ قرارات هامةو  الحكومة بل

 حرصتو  ية من ترشيحها لعضوية الجبهةدهش عندما تنصلت بعض الشخصيات الوطنأولم  كلها في مكتبي. تتم
 .لكن في النهاية تم فعال تشكيل الجبهة، و عالن ذلك في وسائل اإلعالمإ على 

 للجبهة:البيان التأسيسي 
 تتضح هوية الجبهة االستقاللية:حتى  همضمونعل أعلن البيان في مؤتمر صحفي بساقية الصاوي وأورد فيما يلي فبال
.. .الوسائل إلى محاولة إيقاف االندفاع المحمومو  مصرية أن يسعى بكل السبلو  يصبح لزاما على كل مصري  ،....

من هنا جاءت  ٠إلى الوصول بالصراع إلى حافة هاوية مخيفة إن سقطت فيها مصر فلن تخرج منها قبل... عقود
ق مصر الثورة في أن تخطو في عن ح، و الحاجة إلى تكوين جبهة مصرية تدافع عن حق المصريين في الحياة

 .....التطورو  طريق التقدم
، هو الدفاع عن القيم العليا للثورة المصريةو  قد اجتمعت هذه المجموعة من الشخصيات الوطنية على هدف واحدو  
يف ألن تكون ممثلة لكل ألوان الط ...هذه الجبهة ىوتسع، استكمالهاو  المجتمعية لتحقيقهاو  توفير البيئة السياسيةو 

 عمال من هذه الجبهة على تدعيم كل عوامل اللقاءو  ٠.........االجتماعي في هذه المرحلةو  الثقافيو  السياسي
مصرية يتطلعون إلى إعمار و  التوحد حول الوصول بحلم الثورة المصرية إلى غايته فإنها تفتح أبوابها لكل مصري و 

هذه الجبهة نفسها نواة لكتلة ضمير وطني تدافع عن تعتبر و  .إضعافهاو  إلى قوتها ال إلى تفتيتها، و ....مصر
ستكون  ،إن كان من بين أعضائها ممثلون ألحزاب قائمةو  استمرارية الثورة... ومن هنا فهي ليست حزبا سياسيا

االحتجاج في وجه السلطة و  ستجأر بالمعارضةو  ..أولويتها األولى في هذه المرحلة الحفاظ على الدم المصري...
تأثر بضغوط  . بقوة دون مهادنة أو مجاملة لسلطة ودون خضوع لمزايدات أو.ها انحرافا عن أهداف الثورةإذا رأت من

 أصحاب األصوات العالية. 
 "الضمير"وثيقة جبهة  إطالق

 "....وثيقة الضمير"لها  صحفي، خالل مؤتمر الوطنيأعلنت جبهة الضمير 
 : واحتوى نص الوثيقة على عشرة بنود أوجزها فيما يلي
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 .سبب ألي ...دون تمييز أو إقصاء ..أن مصر لكل المصريين، تتساوى حقوقهم وواجباتهم ودماؤهم وأموالهم .1
أساس العالقة بين المصريين، واالختالف بين بعضهم البعض، أفراد أو أحزابا أو طوائف، هو  هيأن المواطنة  .2

 .تنوع ثراء، ال يجوز النظر إليه باعتباره خطرا يهدد وحدة الشعب
أخالق غريبة على مجتمعنا، سنعمل بكل طاقتنا  ..أن الدعوة للعنف وإثارة الكراهية واستحالل الدماء .3

 .لن نقبلها بيننا السياسيواالستبعاد  أساليب لإلقصاء هي، كما أن التخوين والتكفير ...لمكافحتها
 .لنفسه أنه يمثل المصريين منفردا يشخص أو فريق أو فئة أو طائفة أو جماعة أو حزب أن يدع أليال يجوز  .4
البالد أساسه احترام اإلرادة الشعبية عبر صناديق االنتخابات واالستفتاءات، وأن أولوياتنا في  أن النظام السياسي .5

 .استكمال مؤسسات الدولة هياآلن 
والتفاف على  أن الدعوة إلقصاء فريق أو إسقاط مؤسسة منتخبة بغير الطرق الديمقراطية هو خروج عن السلمية .6

 .الديمقراطية
انتخابات معينة ولمدة محددة هو مجتهد، في  يفوز بثقة الشعب يالذ السياسيأن الشخص أو الحزب أو الفريق  .7

 .يخطئ ويصيب وتحت رقابة الشعب المصرى كله
 .ؤقتوأمد م ،ن بها ضيوف عليها لمهمة محددةيوالموظف ،أن مؤسسات الدولة أو أبنيتها ودواوينها ملك الشعب .8
 طرف أن يستدعيه للتدخل أياألمة، يحرم على  يأن جيش مصر العظيم، هو درع الوطن وملك الشعب وحام .9

 .إرادة الشعب هي التيأو أن يستثيره للخروج عن الشرعية  السياسيالشأن في 
حراس على هذا الوطن، أمنه واستقراره ووجوده، نتعاهد بكل  جماعة،إن كل منا، شخصه أو هيئته، حزبا أو  .10

 .ذرة من ثراه أو قطرة من مياهه أو نسمة من عبيرهفي  نفرط أالمقدساتنا 
 .مع الدكتور محمد مرسي في قصر القبة عرض مقابلة ألعضاء الجبهةأ ترك موضوع الجبهة كي أن أ أستطيعوال 

 :مسجلةو  طلبت منه في كلمة متلفزة، و يسارهعلى  أجلس في أول مقعد وكنت
 صرامة السلطةو  المزيد من الحزم. 
 بالبث التلفزيوني االكتفاءعدم و  التواصل مع الجماهير في كل مؤتمرات شعبية. 
 ،طلبت تفعيل قانون محاكمة الوزراء الصادر سنة و  خطأ معاقبة الفاسدين من عمد الدولة العميقة بقانون العقوبات

 .قدمت له نص القانون و  لغاؤهإالذي لم يتم و  1958
 قدمت له اقتراحاتي مكتوبةو  حصتنا في مياه النيلعلى  قوة للحفاظو  التصرف بحنكة. 
 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 6 of 12 

 

 

 

  

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 20, 2019     

 الجيش يعزل الرئيس املنتخب ويلغي الشرعية الدستورية
ثبطت ألتجاهلت التطورات المؤسفة التي  ،شعر بهذا الحب الجارف بمصر ككثيرين من المصريينأنني ال ألو 

 عالن معارضتي لالنقالب في الصحفإ إلى  دفعني هذا الحب، و العصور الوسطيإلى  خرت مصرأو  الثوارعزيمة 
 .شاشات المحطـات التلفزيون  علىو  المؤتمراتو 

ومن واقع  ،عاما 80أكثر األيام سوادا في حياتي منذ ولدت قبل ما يقرب من  2013يوليو  3كان يوم  اوهكذ
مثلي مثل كل  ،ىاألسو  انتابتني موجه شديدة من الحـــــــزن  الدستورية،و  القانونيةمرجعيتي و  مشاعري بحب مصر،

النساء الالئي و  البسطاءو  اللصوصو  يندالفاسو  المتربحينو  عن المنافقين ابعيد هميتبمصر المصريين الذين يعتزون 
 .لمستبد العادلفي قصور فكري مقولة او  الدين يتبنون بحسن نيةو  يحببن الرجل في مالبسه العسكرية

حد التظاهر إلى  خداع القوي السياسيةعلى  بفضل ما يتمتع به قادته من القدرة ،السلطةعلى  واستولي الجيش
في نصوص  وأدرجوها .لكن السيطرة كانت دائمًا لهم، و طنطاوي وعنان تكتيكيا ىبزهدهم في الحكم عندما تنح

 .التي تؤكد سيطرة المؤسسة العسكرية ٢٠١٢دستور 
استخفاف و  بكل صراحة فأعلنوانهم عادوا أرساء الحكم المدني الشرعي ولكنا فوجئنا بإواعتبر الجميع أنه قد تم 

في حقيقة األمر أنهم لم يتخلوا عن السلطة يوما واحدا منذ  مما يؤكديوليو،  ٣السلطة في على  بالشعب االستيالء
 .الرئيس األسبق مبارك ىتنح

 للحكم العسكري مهما حاولوا تحميله بغالالت ديموقراطية. ى عدنا مرة أخر و  يناير من أهم أهدافها ٢٥وبذلك جردوا ثورة 
 .عالميون ما حدث في مصر بأنه انقالب عسكري اإلو  كاديميون األو  صنف الساسة والكتابو 
حدث في فريقـــي عضوية مصر لتصنيف لجنة الحكماء التي أوفدها ما االتحاد اإل تعليقإلى  صل األمرو  بل 

من المخجل أن يتم ذلك في منظمة دولية ألول مرة في تاريخها الحديث، ورغم أنها و  مصر بأنه انقالب عسكري 
 وهيالسالسي. كانت أكبر دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة اإلفريقية بزعامة ناصر وانكروما

عن الفوز عن طريق  لهذا كله شعرت بغصة كبيرة من بعض النخب الذين طلبوا تدخل العسكر لتغطية عجزهم
عالم محطات الفلول يطالبون إ من الشباب غير المسيس خريج  شريحة حزني أنهم استدرجواأما  شدأو  ،الصندوق 

كأننا ننتمي للعصر . و صحف فلول الدولة العميقةو  بحكم العسكر بدافع الكراهية التي غسلت أذهانهم بها محطات
  .العشرينو  لم نصل القرن الواحدو  الحجري 

 الكنيسة التي أكدت هشاشة رعايـتها للدينو  الدينيتين األزهر نالمؤسستيموقف  –إن لم يفاجئني و  – وأحزنني أيضا
 .نفاقها التاريخي للسلطةو  مكارم األخالقو 
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ألحداث التدهور الديموقراطي التي وقعت مصرنا الحبيبة  مضيت فيه دون سرد موجز إذاوقد ال يكتمل هذا الكتاب 
 ضحية لها.

  2013يونيو  30مظاهرات 
عدد من النخب خالل عشرة أشهر و  بعد المليونيات األسبوعية التي استمر تنظيمها بواسطة عمد الدولة العميقة

أن تجمعت  انتخاب رئيس الجمهوريةو  إرساء الشرعية مظهرية لعبةعلى  ومما أكد ،للمطالبة بانتخابات رئاسية عاجلة
بعض المستفيدين ماديا و  قدراتهم السياسية والمالية الكبيرةو  مؤسسات الدولة العميقةو  التي تتمثل في رجال الشر ى قو 

 ى تحالفت هذه القو ، و النخب التي تفتقد قواعد شعبية أو انتخابيةو  حزاباألو  من النشاط المدني للقوات المسلحة
استخدموا في إذكاء قوة الكراهية للفصيل السياسي األكبر . و السيطرةو  الشرعية التي سدت أمامهم باب التربح إلسقاط

 .المسرح السياسي ألول مرة في حياتهمعلى  دخلواأليها البسطاء الذين إوهي آلية غير ديموقراطية انساق 
، وهي حركة تبنت تجمع توقيعات المصريين 2013أبريل  26في  حركة تمرد سموهأسسوا كيانا مصطنعا أفقد  

 أعلنت الحركة زورا، و بعد أقل من عام من انتخابه .لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
يونيو، وقد  30مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤالء الموقعين للتظاهر يوم  22بهتانا عن جمع و 

ياها بالمطالب العبثية ألن خلع الرئيس له إجراء االنتخابات المبكرة واصفا إتجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض 
 .الشعبعلى  طريقه المبين في الدستور الذي وافق

لكن ما سمي بالمعارضة رفضت ، و الرغبة في حماية الشرعيةو  موقفا يتسم بالمرونةومع ذلك اتخذ رئيس الجمهورية 
 . دعوته للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف

عكس عجًزا "المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي  جبهة اإلنقاذبيان ما سمي ببإلقاء  محمد البرادعيو قام 
ن تولى منصبه قبل واضًحا عن اإلقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البالد منذ أ

لعودة حكم العسكر في  أمهيوهنا أصبح الجو . وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة". عام
شكل ما ظهر من تلبية الشعب لنداء المشير السيســــــــي في طلب ما سمي بتفويض له شخصيا للتصرف في تولي 

في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات  مصرفي  2013يونيو  30وهكذا جرت مظاهرات  ،شئون البالد
 .محدًدا مسبًقا منذ أسابيع قبلها توقيت المظاهراتو  معارضة وكان إعداد

 :إرهاصات ضرب الشرعية
يوليو تقمص الجيش ثيابا سياسية فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياًنا في الرابعة عصًرا بتوقيت  وفي أول

ساعة أكدت فيه  48نذارا لمدة إأصدرت و  نيويو  30، رحبت فيه بمظاهرات وخروج شعب مصر العظيم يوم القاهرة
لكنها أمعنت ، و للعجبو  .أنه من المحتم أن يتلقى الشعب رًدا على حركته، من كل طرف يتحمل قدًرا من المسؤولية
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اختفت وراء الزعم و  .لن تكون طرًفا في دائرة السياسة أو الحكمفي إخفاء نواياها فأكد البيان إلى أن القوات المسلحة 
 .األمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدهابأن 

وتحدث عن  ،دافع مرسي في خطاب طويل عن شرعيته يوليو 2 اإلثنينوفي مرونة سياسية ملحوظة في ليلة يوم 
وتشكيل لجنة مراجعة الدستور  كفاءاتمبادرة قدمت إليه من بعض األحزاب تضمنت عدة نقاط منها تشكيل حكومة 

لتمكين الشباب في  إجراءاتالنيابية واتخاذ  االنتخاباتفي قانون  اإلجراءاتولجنة عليا للمصالحة الوطنية وتعجيل 
 . علن مرسي أنه موافق عليها بجميع نصوصهاوأ  ،السلطة التنفيذية ووضع ميثاق شرف إعالمي

 :بيان وزير الدفاع
إال قائد الجيش )حد أعلى  الذي لم يكن خافيا االنقالبولكن ذلك لم يتفق مع الخطة المعدة لالنقالب فتأكدت نوايا 

وبعد اجتماع لقادة القوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية وشبابية، في حوالي التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة  ،(الثالث
أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة  ،، أذاع التلفزيون الرسمي بياًنا ألقاه وزير الدفاع2013يوليو  3يوم 

تواضروس بابا األقباط األرثوذكس و  يوليو شيخ األزهر 3عالن إ حضر و  طريق سياسية للبالد اتفق عليها المجتمعون،
ى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حت ،الثاني

وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور . إصدار إعالنات دستورية
 .الذي عطل مؤقًتا 2012لمراجعة دستور 

زاحة الشرعية ممن إفليس كل قادة الجيش المشاركين في  ،العنجهيةو  التربحو  غراء السلطةإ وبغض الطرف عن 
لكن التربية و  ،ن يحبون الخير لوطنهمو قرر أن الكثيرين منهم وطنينيسعون للسلطة أو التربح فمن حق الجيش أن 

وهو  ،طاعة األوامرو  الربطو  ال ما تعودوا عليه من الضبطإال يقبلون و  العسكرية عزلتهم عن طبيعة الحياة المدنية
 .دارة مرافق الدولة بشكل كبيرإمنهج يختلف عن 

 صحته ما شهدته من تغير ىتأييدا لهذا التحليل بصرف النظر عن مد لعلني أستعيد في هذا المجال ما ذكرتهو  
سوق هنا من بين عشرات أكما  ،عاداتهمو  الحظت تغيرا كبيرا في فكرهمو  أصدقاء الدراسة في الثانوية العامة،على 

 إحدىومن ذلك أنه في عشاء ودي حضرته في  .السلك الدبلوماسي من ضباط تقلدوا وظائف السفراءاألحداث في 
كان الملحق العسكري لواء طيب القلب حلو المعشر ، و كفاءة عاليةعلى  العواصم األجنبية كان السفير دبلوماسيا

إذا بالملحق العسكري يرد في  ،تحدث السفير بتحفظ عن وضع العسكر بهذه الدولة، و صادقته بعد انتهاء مهمته
ضرب مثال ، و ضبط أي مرفق أفضل من المدنيينو  إلدارةو  شيءالمزاح أن العسكر يصلحون لكل و  خلط بين الجدية
 .بالجيش ذكره أنه يصلح كسفير بينما ال يصلح للسفير أن يكون لواءً أغريبا ال زلت 

مهمته  إن ؛آنفا أنه جاءنا سفير عسكري وقال بصراحة في أول اجتماع بنا كأعضاء السفارة هوفي حدث آخر ذكرت
أمرا إداريا عبقريا يحدد بدقة شديدة اختصاصات وواجبات كل عضو يعفيه من أي  صداروإ، الربطو  هي الضبط
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مع الرسميين  ةالدبلوماسيتصاالت أثناء مهمته لم يهتم أبدا باال، و مسئولية عن إدارة العالقات مع الدولة المضيفة لنا
كما لم تكلفه الخارجية بالقاهرة بمهام  ،متعمقة للقاهرةو  لم يكتب تقريرا أو برقية حرفيةو  بتلك الدولة أو مع السفراء

 .محددة
بقي في مقر السكن لشراء و  قبل انتهاء مهمته بشهور انقطع عن حضور دار السفارةو  بمرور الوقت العصيبو  

. بلوريات الجيشو  باتصاالته خرجت الحاويات من الميناء للقاهرة دون جمارك، و حاويات 6التي تجاوزت  احتياجاته
ففاجأ الجميع باألمر بتنظيم طابور رياضي  ،وفي حدث آخر وصل السفير الجديد صاحب الرتبة العالية بالجيش

  .يا عليهأن وقع مستشار السفارة مغشإلى  ذلكعلى  أصر، و في الصباح الباكر يوميا
دخلت مصر بعد ثورتها العظيمة وأدرجت الميديا العالمية و  سدة الحكمعلى  فقد قفز الجيش ،موضوعناإلى  ونعود

 خجلو  سفأبكل و  وهكذا، عداد الدول التي تغير الحكم فيها بانقالبات عسكريةفي  بإدراجهاما يخجل المصريين 
 وهم: يتولون السلطة بانقالب غير شرعيدراج مصر في قائمة الدول التي ما زال حكامها إتم 
 قابوس بن سعيد، في سلطنة "عمان". .1
 تيودور اوبيانج في غينيا  .2
 في أوغندا ويوري موسوفني .3
 وبليز كومباري في بوركينا فاسو  .4
 )قبل عزله( حسن البشير في السودان وعمر  .5
 دريس بيبي، في تشادإ .6
 جامع في جامبيا. ىويحي .7
 وفرانك باينيماراما في فيجي.  .8
 العزيز في موريتانيا. ومحمد ولد عبد .9

 وأندري راجولينا في مدغشقر. .10
 جمهورية أفريقيا الوسطى وميشيل جوتوديا في  .11
 في هذا المجال. وكانت مصر هي الدولة الثانية عشر .12
  شعبها له ىتصدو  هذه القائمة االنقالب العسكري الذي قام في تايالندإلى  وقد نضيف .13

 :الجيش خارطة طريق
أعلن وزير الدفاع خطة وفاق وطني بخارطة مستقبل من عدة نقاط السلطة الشرعية المنتخبة على  وتبريرا للقفز

 :كالتالي
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 .المرحلة الحالية إلدارةتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصالحيات  .1
 .2012تشكيل لجنة مراجعة التعديالت الدستورية على دستور  .2
 .االنتخابات إجراءاتوالبدء في  ،مناشدة المحكمة الدستورية العليا اقرار قانون انتخابات مجلس النواب .3
 .لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء القرار في السلطة التنفيذية إجراءاتاتخاذ  .4
 .تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات .5
المزمرين و  ويجند المطبلين .عالم ويحقق القواعد المهنية والمصداقيةعالمي يكفل حرية اإلإ وضع ميثاق شرف  .6

 .للحكم الجديد
 قطع بث وسائل اإلعالم

كما  ،له المؤيدةوفور إعالن بيان وزير الدفاع تم قطع جميع وسائل اإلعالم الموالية للرئيس والتي تبث المظاهرات 
 الجزيرة"مكاتب وأستوديوهات قنوات  وأغلقت ،الموالين له ناإلعالمييعلى  ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض

في القصر الرئاسي مع بقية فريقه  وُاحُتِجز لفترة قصيرة ،محمد مرسيوهكذا أطاح الجيش بالرئيس . "مباشر مصر
اعتقال قيادات جماعة اإلخوان  تزامن ذلك معو  ري بعد أن حدد الجيش المهلة، ثم ُنِقل الرئيس إلى الحرس الجمهو 

  .المسلمين
 2013أحداث دار الحرس الجمهوري  

 8في يوم اإلثنين و  نحاء مصر،أقامت المظاهرات في جميع و  الرفضو  و شعر قطاع كبير من المصريين بالذهول
مما أسفر عن  المصلون بقوة السالح دون رحمة مقر الحرس الجمهورية حيث قوبلإلى  وصل المتظاهرون  يوليو
آخرين، بنيران جنود أطلقت من عدة مباني على أنصار  435وأصابت أكثر من ، ،شخصا على األقل 51قتل 

وأوضح المعتصمون أن قوات الحرس  ،المعتصمين قرب مبنى الحرس الجمهوري  محمد مرسيالرئيس المعزول 
 .االعتصامفي محاولة لفض  صالة الفجرالجمهوري فتحت النار عليهم أثناء تأدية 

 :فض اعتصام رابعة العدوية
أصدر مجلس الوزراء برئاسة حازم الببالوي قرارا بتخويل وزير سنة  7000تنفيذا ألكبر مأساة في تاريخ مصر منذ 

شيوخا ينتمي و  شباباو  طفاالوأ نساءو  من المواطنين رجاال اآلالفالذي قام به عشرات  االعتصامالداخلية بفض 
سياسي  منتدىإلى  تحول، و شهر الصيامو  م حرارة الجويوما رغ 45الذي استمرو  خوان المسلمينغالبيتهم لجماعة اإل
 .زغاريد النساءو  ازيجأهو  فولكلوريةفعاليات و  تصله الرسائل من الخارج في جو احتفالي مسالمو  دولي يؤمه األجانب

قائد الجيش لتقوم و  قامت قوات الشرطة بقيادة وزير الداخلية 2013أغسطس  14 اإلنسانية فيعلى  في يوم أسودو  
، هذه المأساةعلى  وجرت محاوالت فاشلة للتغطية .حديثاو  جرح أعداد غير مسبوقة في تاريخ مصر قديماو  بقتل
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 41على  ذلك بل تم اعتقال ما يربواعلى  لم يقتصر األمر. و حـكوماتو  لكن بشاعتها ظهرت للعالم كله شعوباو 
 .قلة الرعاية الصحيةو  بهم زينالكتظاظ الزنايعيشون في معاناة بشعة و  مواطن مصري لم تستوعبهم السجون  ألف

المنصف فقد أعلن رئيس الجمهورية التونسية ، هي أول الدول في إدانة أحداث رابعة تونس وللحق يجب أن نسجل أن
وسارع  .تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي المباشر أمر مرفوض دوليا"في بيان رسمي أن  المرزوقي

إضافة إلى طلبه من السلطات " الشرعية الديمقراطية"فأدان بشدة ما اعتبره انقالبا عسكريا على  ؛فريقيتحاد اإلاال
 .وانتهي بتعليق عضوية مصر ".حماية الحرمة الجسدّية والمعنوّية للّرئيس محّمد مرسي وألعضاء الحكومة المصرّية"

 :موقف أمريكا والغرب
المتعارضة و  يماءات الغامضةفقد أغرقتنا واشنطن بمجموعة من اإل االنقالبموقف أمريكا المتواطئة في إلى  ولننظر

سمية ر اإليماءات الو  يدت التقارير اإلعالميةأولكن حقيقة األمر  .الترحيب بالحكم الشرعي الجديدو  باستنكار الحدث
لقلب نظام الحكم الشرعي  االنتقاداتكانت . و منها اءبإيحن لم يكن إ نواشنطتم بعلم مسبق من  االنقالبالغربية أن 

 االنتخاباتدوق نألن تغيير نظام الحكم من وراء ص ،ليس ضد االنقالبو  المصري في الدول الغربية موجهة لشعوبهم
 الشعبي في الدول الديموقراطية.  ى المستو  ىرضاء الشعب ليست مقبولة لدو 

 رجال الدولة العميقةو  قصة مقابالت تمت بين بعض العسكريين تايمز علم اإلدارة األمريكية الفايننشالكما نشرت 
على  استقر األمر، و خطة للتخلص من الحكم الشرعي عدادإلضفاف النيل على  حد األنديةأنقاذ في جبهة اإلو 

ن يطلب أالعسكرية وهو  الباتاالنقحركة غير مسبوقة في تاريخ إلى  أن وصل األمرإلى  استمرار تمويل المليونيات
نذارا لرئيس الدولة المنتخب بعدة طلبات إثم يوجه  إرهاب محتملتفويضا شعبيا له شخصيا لمواجهة  جنرال بالجيش

 .أخذ مجراه  االنقالبوافق عليها الرئيس مرسي لكن 
بتقرير  ،الميديا األمريكيةالتحليالت في و  لعرض هذا التصور بتقرير واحد بين عدد كبير من المقاالت سأكتفيو  

الدوائر  نأ- يوما فقط 12 ـي قبل مذبحة رابعة بأ - ٢٠١٣أغسطس  ٢نشر في  ميشيل جريجوري.و  لتوم بئري 
خوان زمة وصب طاقة جديدة إلنهاء الوضع الدموي الذي أعقب إزاحة اإلاألمريكية ستعمل مع آخرين لحل األ

ثارا نقدا شديدا من أمما  ن الجيش قد استعاد الديموقراطيةأبط بالمح بعد يوم من تصريح كيري  مرسيو  المسلمين
  .جميع األحرار في العالمو  نصار الشرعية،أ

ن إو  ،أنه يناشد السلطات المصرية بإفساح المجال لالحتجاج السلمي بعد تهديدها بفضه بالقوة كيري ونقل عن 
 سلمي ينمي الديموقراطية.عمل بقوة شديدة مع آخرين لجمع األطراف إليجاد حل تس مريكاأ

إشارة لمساعدة  ىعطأ ن االجتماع قد أيبدو  نهأو  بن زايد وزير خارجية اإلمارات عبد هللاوبعد ذلك التقي مع الشيخ 
  .وزيرة خارجية اإلتحاد آنذاك شتون أكاترين األوروبي قامت بها  لالتحاداالنقالب في ظل وساطة مزيفة 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A


Page 12 of 12 

 

 

 

  

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 20, 2019     

أعضاء الوزارة المؤقتة يحاولون إيجاد حل سياسي رغم اعتراض جهات األمن  نأأضاف كيري كاذبا أو مخدوعا و  
غضب َمن هناك  نأن محمد البرادعي صرح: إوواصل فقال  .التي تخطط الستعمال القوة بتشجيع من حركة غاضبة

منع أن أ ستطيعأال  ن الوقت ليس في صالحهمأخوان ال يدركون اإل ،ن نحدثهمأمني ممن يقولون هيا نسحقهم دون 
وينظمون مسيرات  ن تدخل الجيش هو عمل ضد الشرعية.أيرون  خوانن اإلأ ويوضح التقرير ذلك لوقت طويل،

 ٤٨تنهي االعتصام بالقوة خالل و  ن قوات الشرطة ستحاصرإالحكومي  قال التلفزيون  بينما ،حول مناطق حساسة
ن ذلك سيسفر عن أي مما ثار قلقا كبيرا بمام الحرس الجمهور أ شخصا ٨٠مقتل ما يريد علي وذلك رغم ،ساعة

 تأجيل هذه الخطوة. على  الضغوط للعمل سارع منو  مما كثف القتلىمزيد من 
 سياسينه يدرك ضرورة حل أو  ال يطمع في الرئاسة قائد االنقالب نأرددت أوساط أمريكية معانا في الخداع إوهكذا و 

 باإلرهابخوان المسلمين مع اتهامات يعتقل فيه القياديين من اإلفي الوقت الذي كان  أن الحلل سيأتي بالحوارو 
  .يشعرون بالجديةحتى  ن يفرج عنهمأمع حماس ولكن الحوار يتعذر دون  التآمرو 

ن يسود مصر أمن مصلحتها الحيوية  ى كيف ولكنها تر و  بمن يحكم ن الواليات المتحدة لم تكن لتهتمأومن الواضح 
أمن على  أساس ديموقراطي يعلي حكم الشعب لخوفهاعلى  ليسو  قمع أمنيو  جو من االستقرار تحت ضغط

ن التخلص أو  المحافظون الجددو  التي أشاعها بوش االبن اإلسالموفوبياما تزال تحت تأثير و  كما أنها كانت  .إسرائيل
 . كما يحدث اآلن في قمع داعش ،هم كثيرا من إرساء الديموقراطيةأ المصريين على  من تأثير اإلسالم

ني غصة كبيرة من بعض النخب الذين طلبوا تدخل العسكر لتغطية عجزهم عن الفوز عن طريق تلهذا كله انتاب
عالم محطات الفلول يطالبون إ من الشباب غير المسيس خريج  شريحة ني أنهم استدرجوانحز أشد ما أو  ،الصندوق 

 وصحف الفلول. غسلت أذهانهم بها محطاتبحكم العسكر بدافع الكراهية التي 
، حل كل المؤسسات المنتخبةو  رئيس الدولةعلى  القبضو  السلطةعلى  قام الجيش باالستيالءو  هكذا دارت األحداثو 
 أطفاالو  شيوخاو  نساءو  بحياة اآلالف من المصريين رجاال ىدرجات العنف الذي أود ىاستخدم في ذلك أقصو 
 .ي نشاط سياسيأعلى  اءاعتقال عشرات األلوف للقضو 
 سويسراو  تركياو  قطرإلى  اضطرار الباقين لترك البالدو  قادتهاكانت النتيجة انهيار جبهة الضمير بعد اعتقال بعض و 
لكن يبدو و  االعتقالحيث كنت أتوقع  ،بديته من معارضة االنقالبأال العبد الضعيف رغم ما إلم يبق منهم و  لندنو 
 ،صيلعدم انحيازي ألي فو  حالتي الصحية بعد عملية القلب المفتوحو  عاما 80مشارف إلى  ن تقدمي في السنأ

  .نجاني من االعتقال أو توجيه اتهاماتأالسلطة الجديدة على  وعدم الشعور بخطورتي
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