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فتش عن االقتصاد

طبقة  بتصفية  ناصر  ــام  ق
ــن  ــري ــاش ــب ــم ــاء ال ــ ــوك ــ ال
االستعمارية،  للمؤسسات 
وذلك من خال اإلصاح الزراعي 
قطاعات  تمكين  عبر  أواًل، 
الصغار  الفاحيين  من  واسعة 
أراضي  من  باألجرة  والعمال 

زراعية .

كيف وصلت مصر إلى 25 يناير 2011

أحمد نظيف

خريف العام 1970، رحل جمال عبد الناصر نهائيا. لم تمضي أيام قليلة حتى بدأت 
معالم نظام جديد تتشكل في مصر، لم يكن أنور السادات الضابط الذي شارك في 
الثورة ليلة الــ23 من يوليو 1952 امتداداً لنظام الثورة. بل كان رمزاً للقطيعة الكلية 
معها. القطيعة التي دخلت بمصر عالمًا جديداً. فال يمكن بأي حال تحليل ما حصل 
في 25 يناير 2011 ونهاية حسني مبارك، إال بالعودة إلى الوراء وتحديداً إلى نهاية 

حكم عبد الناصر.
قائمة  كانت  التي  اإلقطاعية  الدولة  ثوريًا  أنهى  السلطة،  إلى  ناصر  جاء  عندما 
للمؤسسات االستعمارية، وذلك من خالل  المباشرين  الوكالء  وقام بتصفية طبقة 
والعمال  الصغار  الفالحيين  من  واسعة  قطاعات  تمكين  عبر  أواًل،  الزراعي  اإلصالح 
المصري  الريف  في  االجتماعي  التوازن  من  نوع  وخلق  زراعية  أراضي  من  باألجرة 
التراكم  خالل  ومن  السكان.  نصف  من  أكثر  يستقطب  الوقت  ذلك  في  كان  الذي 

واقتصاديا،  اجتماعيا  الريفي  الوسط  الزراعية تطور  العوائد  تحققه  الذي 
وثانيًا  الفئات.   المستويات متاحة ألغلب  التعليم في كل  وأصبحت فرص 

؟
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تنكر  الناصر  عبد  رحيل  بعد 
لمشروعه.  سريعًا  السادات 
فبدأ  االنفتاح  شعارات  تحت 
اإلرث  كل  تصفية  في  الرجل 
اإلرث  ذلك  في  بما  الناصري، 

االجتماعي التقدمي. 

كانت  التي  االستعمارية،  والبنوك  الشركات  ممتلكات  على  االستيالء  خالل  من 
الملكية وتأميمها لتتحول إلى مؤسسات اقتصادية عامة، واالستثمار  أيام  مهيمنة 
الحكومي في التصنيع والمشاريع الكبرى )السد العلي مثاًل(، األمر الذي خلق تراكمًا 
رأسماليا كبيراً، استثمرته الدولة في تعديل األوضاع االجتماعية في البالد، ولم ينته 
عقد الخمسينات تقريبًا حتى توسع نطاق رأسمالية الدولة بشكل كبير وعميق على 
وصغار  الحرفيين  في  لينحصر  دورها،  تضاءل  التي  التقليدية،  الرأسمالية  حساب 

الكسبة.
خلق  وبواسطتها،  خاللها  ومن  الدولة  دور  حول  المتركز  اإلنتاج  من  النمط  هذه 
طبقة وسطى كبيرة في مصر. كان مشروع عبد الناصر االقتصادي واالجتماعي يقوم 
الوطنية في  البرجوازية  أنظمة  وآمال كل  لمشاريع  الحاملة  الطبقة  أساسًا على هذه 
العالم، والتي نشأت وتطورت متناقضة المصالح مع االستعمار. لذلك كان المشروع 

مستهدفًا من الخارج، حتى وصل األمر لالستهداف العسكري في 1956.
بعد رحيل عبد الناصر تنكر السادات سريعًا لهذا المشروع. تحت شعارات االنفتاح 
بدأ الرجل في تصفية كل هذا اإلرث الناصري، بما في ذلك اإلرث االجتماعي التقدمي. 
ونشأت  االقتصاد  تحرير  برنامج  في   1973 حرب  أعقاب  في  وخاصة  الدولة  دخلت 
الموظف  وأصبح  األجنبية،  للمؤسسات  الوكيلة  البرجوازية  من  جديدة  طبقة  سريعًا 
المصري الحكومي الذي كان مثااًل لنوع من الرفاه في الستينات والخمسينات بالكاد 
دخلت  دافيد،  كامب  معاهدة  توقيع  وبعد  األساسية.  عائلته  وحاجات  حاجته  يدرك 
مصر رسميًا العصر األمريكي. وانتهت عمليًا الطبقة الوسطى المصرية وتحولت إلى 

طبقة فقيرة يعيش أغلب أفرادها تحت خط الفقر.
في المقابل كانت أقلية من رجال األعمال المقربين من السلطة ووكالء الشركات 
الطفيلية  التجارية  النشاطات  خالل  من  هائلة  ثروات  تراكم  واألوروبية  األمريكية 
والتبادل السلعي وقطاعي العقارات والمصارف. وبدأت في الجهة األخرى الصناعات 
المصري  لالقتصاد  فخراً  كانت  أن  بعد  المريرة  نهايتها  تعيش  المصرية  الوطنية 
إال   ،1981 أكتوبر  في  الدرامي  السادات  رحيل  ورغم  العمال.  تسريح  موجات  وبدأت 

نائبه حسني مبارك كان أحسن خليفة له مواصاًل في ذات النهج وبوحشية أكبر.
السلطة وتمدد  المقربين من  األعمال  رجال  إلى طبقة  انضافت  في عصر مبارك، 
ظاهرة رأسمالية المحاسيب، مجموعة جديدة من الفاعلين في الشأن العام سياسيًا 

السادات ومبارك
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واقتصاديًا، هي العائلة. فمنذ سقوط الملكية في 1952 لم تشهد مصر دوراً لعائلة 
ونجليه،  زوجته  مع  مبارك  عهد  في  شهدته  كما  الدولة  وإدارة  السلطة  في  الحاكمة 
الذين تحواًل إلى أكبر الفاعليين في االقتصاد والسياسية خالل العشرية األخيرة من 
الذي  التوريث  حكمه نشأت في مواجهتهما حمالت وحركات سياسية وشعبية ضد 

كان أحد السيناريوات التي وضعها مبارك لمستقبل مصر بدونه.
األمريكي،  بالمشروع  العربي،  للعالم  تعنيه  ما  بكل  مصر،  ربط  مبارك  واصل 
عسكريًا، اقتصاديًا وسياسيًا. كانت حرب الخليج جرعة نفس مهمة له، بعدها قامر 
مكاسب  ذلك  عن  ونال  حسين،  صدام  ضد  الدولي  التحالف  صف  في  موقف  باتخاذ 
إلى  أدت  والتي   ،2003 في  الثانية  الحرب  في  الوضع  لكن  وأمريكيًا.  خليجيًا  هامة 
البعثي واحتالل العراق. بدأ نظام مبارك ينسج نهايته بيده. وبدأت  سقوط النظام 

السلطة تتسرب من أصابع مبارك سلكًا فآخر. 
وإن كان عبد الناصر قد فشل في إلغاء البعد النافي لها، فيما يتعلق أساسًا بمسألة 
الديمقراطية والمواجهة مع إسرائيل، والتي كانت تستعملهما وسائل اإلعالم الغربية 
في  نسبيًا  نجحًا  السادات  قبله  ومن  مبارك  أن  إال  ومازالت،  لنقده  اليمينية  والعربية 
إلغاء ذلك البعد في وسائل اإلعالم لفترة طويلة وقدما نفسيهما باالستعانة بالدعاية 
األمريكية واإلسرائيلية رجااًل للسالم ورؤساء يحكمون بلداً ينعم بالحرية، أي الحرية 
والسادات  مبارك  عهدي  في  عاشت  مصر  أن  من  الرغم  على  أساسًا.  االقتصادية 
أكثر  اتساعًا وعمقًا واستبداداً سياسيا  أكثر  اجتماعيًا  تفاوتًا طبقيًا أشد حدة وقهراً 

مما عاشته في العهد الناصري. 
خلفهما  ومن  والسادات  مبارك  نجاح  وهو  إليه،  اإلشارة  المهم  من  آخر  أمراً  لكن 
الوكالء، في استيعاب وترويض القوى االحتجاجية التي كان من المفروض أن برامجها 
تضع على رأس مهامها إنهاء هذا النظام. فمن خالل المنح والعطايا نجحا في ترويض 
تنظيمات يسارية ونقابات قوية، لتتحول إلى إسفنجة تمتص غضب العمال والكادحين 
والفقراء، ولعل مصير حزب التجمع اليساري واالتحاد العمالي أبرز مثالين على ذلك. 
راديكالية  أكثر  أخرى  ونقابية  وشبابية  اجتماعية  حركات  المقابل  في  خلق  هذا  لكن 
وجذرية ضد النظام. فقد شهدت مصر خالل العشرية األخيرة من حكم مبارك حركة 
الصحافيون،  الشباب،  الشعب.  وقطاعات  فئات  أغلب  فيها  شاركت  شعبية  احتجاجية 
العمال، المحامون والمثقفون، وخاصة تجذير حركة يسارية شبابية بشكل تنظيمي 

جديد أكثر ديمقراطية وأكثر عمقًا في نقد سرديات النظام.

لعائلة  دورًا  مصر  تشهد  لم 
وإدارة  السلطة  في  الحاكمة 
عهد  في  شهدته  كما  الدولة 
مبارك مع زوجته ونجليه، الذين 
تحواًل إلى أكبر الفاعليين  في 
خال  والسياسية   االقتصاد 

العشرية األخيرة  من حكمه.

مبارك ينتخب



5 الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨             العدد: ١٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

خسائر  هي  سنويا،  جنيه  مليار 
بسبب  المصري  االقتصاد 
نظام  سقوط  قبل  الفساد 

حسني مبارك.

شريف زيتوني

لم يكن انهيار نظام حسني مبارك ألجل مشكل سياسي أو ألجل توريث ال يفهمه 
إال السياسيون ومتابعو الشأن العام فقط. تلك كانت إشكاالت بالفعل تعانيها مصر 
التغيير.  إلى نظام حكم عائلي يفقد المصريين أي أمل في  عندما كادت أن تتحول 
لكن اإلشكال األساسي كان اقتصاديا. ال شءي يحّرك الشارع إال االقتصاد، إال الحاجة 
إلى العمل أو تحسين وضع معيشي معّقد، خاصة عندما تطول مدته ويدخله الفساد 

والمحسوبية من كل زاوية، وهذا ما أوصل مصر إلى 25 يناير.
الفساد قبل سقوط  المصري بسبب  االقتصاد  مليار جنيه سنويا، هي خسائر   50
نظام حسني مبارك في يناير من العام 2011. هذا المبلغ الكبير يكشف خطورة ما 
بلغته مصر من محسوبية واستهتار بالمال العام، األمر الذي أوصل البالد إلى تلك 
حجم  أن  هذا  كل  في  المهم  لكن  اليوم،  إلى  حولها  التقييمات  اختلفت  التي  اللحظة 
الفساد في مصر بلغ درجات كبيرة جعلها في ترتيب متقّدم في المؤشرات العالمية، 
منظمة  أصدرته  الذي  الفساد  سلم  في  عالميا   115 المركز  في  مصر  حلت  حيث 

الشفافية الدولية في شهر سبتمبر 2009 من أصل 180 دولة معنية بالتصيف.
في  ساهمت  أسباب  كلها  الرشوة  وانتشار  الوطني  الحزب  من  والتقرب  المحاباة 
عناصر  لحقت  الفساد  شبهات  أن  واألكثر  يناير،  ثورة  قبل  مصر  في  الفساد  انتشار 
رئيسية من نظام الرئيس وأساسا أبناؤه الذين اتهموا باستغالل موقعهم االجتماعي 

والسياسي للحصول على منافع خاصة، ما جعل المصريين يسمون الظاهرة 

القشة التي
قصمت

ظهر النظام

الفساد االقتصادي في مصر قبل 2011..

50
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بـ«فساد القمة«، أي الفساد الذي يمارس من طرف متنفذين أو مسؤولين في السلطة، 
مما جعله فسادا »مشرعنا« مسنودا بقوانين ساهمت في وجودها قوة النفوذ.

أغلب المؤشرات التي كانت تصدرها المؤسسات المالية الدولية حول مصر قبل 
بعض  إن  بل  قياسية.  مستويات  بلغت  الفساد  معدالت  أن  من  تحّذر  كانت   ،2011
المراكز كانت تحذر بقوة من االستثمار في مصر ألن الفساد ينخر مؤسسات الدولة 
في أعلى مستوياتها وأي شركة عالمية أو أي رجل أعمال يمكن أن يجد نفسه منخرطا 

فيه حتى دون معرفة منه.
فيهم  بمن  المسؤولين  أكبر  وشملت  القطاعات  كل  الفساد  ظاهرة  مست  وقد 
الوزراء، حيث اختلفت بين تقديم رشاوى بماليين الجنيهات مثل قضية وزير اإلسكان 
األسبق ابراهيم سليمان المتهم بالحصول على قرابة 20 مليون جنيه من طرف رجال 
أعمال منحوا بمقتضاها أراض بأسعار تفاضلية، بل تجاوزاته وصلت حد منح أفراد من 

عائالته عقارات وأراض في مناطق استراتيجية.
كما وصل الفساد المؤسسات العمومية البنوك العمومية وبعض الشركات العالمية 
على  وبخسائر  مشبوهة  بطرق  البيع  صفقات  تتم  كانت  حيث  المحلية  الوكالة  ذات 
»الميريديان«  ونزل  »بيبسي«  الغازية  المشروبات  شركة  مع  حصل  ما  مثل  الدولة، 
اللذين بيعا بأسعار بعيدة  إلى بنكي مصر واإلسكندرية  التسعينات إضافة  أول  في 
أن   ،2014 األهرام في ديسمبر  الحقيقية، حيث ذكرت موقع  البعد عن أسعارها  كل 
بنك االسكندرية الحكومي خسر نسبة 80 بالمئة من أسهمه بميبلغ 1.6 مليار دوالر 
لفائدة بنك إيطالي، وهو مبلغ ال يصل حتى كلفة إعادة هيكلته في بداية التسعينات 

التي بلغت 7 مليار دوالر.
الفساد اإلداري يعتبر أيضا جزءا من الفساد االقتصادي، وقد كانت السلطة الحاكمة 
نفسها جزءا منه حيث اعتمدت منذ التسعينات على آليات أنشئت بفضلها صناديق 
تقوم على جمع األموال بحجة األداءات، وقد بلغ عدد تلك الصناديق سنة 2008، أكثر 
والضرائب ويشرف على  االرسومات  من ثالثة أالف صندوق تكسب ميزانياتها من 

كل  الفساد  ظاهرة  مست 
أكبر  وشملت  القطاعات 
فيهم  بمن  المسؤولين 
بين  اختلفت  حيث  الـــوزراء، 
بمايين  ــاوى  ــ رش تــقــديــم 

الجنيهات.

عالء وجمال مبارك
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أبناؤه،  وخاصة  مبارك  عائلة 
جزءا  وأساسا  أيضا  يعتبرون 
التي  الفساد  منظومة  من 
األب،  حكم  خال  مصر  ضربت 
حيث حشروا أنفسهم في عّدة 
مشاريع مربحة مع رجال أعمال 
المكانة  مستغلين  محليين 

السياسية التي منحت لهم. 

تسييرها وزراء ومسؤولون كبار مما فتح المجال أمام الفساد.
اإلطاحة  بعد  ونشرت  يناير«  »ثورة  قبل  وقعت  التي  الكبرى  الفساد  قضايا  ومن 
على  مسؤولين  شملت  التي  االجتماعي  للتأمين  القومية  الهيئة  قضية  هي  بمبارك 
أعلى مستوى في النظام باإلضافة إلى مسؤولين من الصف الثاني حيث أجبرت الهيئة 
من طرف أولئك المسؤولين على التعامل مع هياكل جديدة أقرب إلى الوسطاء مما 

كلف تلك الهيئة في 2009 مبلغا يقدر ب31 مليون جنيه.
عائلة الرئيس األسبق حسني مبارك وخاصة أبناؤه، يعتبرون أيضا وأساسا جزءا من 
منظومة الفساد التي ضربت مصر خالل حكم األب، حيث حشروا أنفسهم في عّدة 
مشاريع مربحة مع رجال أعمال محليين مستغلين المكانة السياسية التي منحت لهم، 
كما قاموا بتهريب أرقام كبيرة من األموال خارج البالد حسبما نشرت مواقع إعالمية 

عربية نقال عن وثائق »بنما« التي تنشر قضايا غسيل األموال في العالم.
تعطي  ذكرها  يتم  لم  التي  القضايا  مئات  إلى  باإلضافة  المذكورة  المؤشرات  كل 
انطباعا بأن حجم الفساد االقتصادي في دولة مبارك في مصر ما قبل 2011، كان في 
أعلى مستوياته وجعل مؤسسات الرقابة الدولية تدق ناقوس الخطر وتصنف البلد 
في أسفل سلم الترتيب في العالم حسبما كانت تنشر منظمة الشفافية الدولية. كما 
أن تلك الممارسات كانت مساهمة بشكل كبير في خلق رأي عام غاضب على السلطة 
أسقطت  شعبية  ثورة  إلى  أدى  الذي  األمر  بالفساد  مقرونا  النظام  في  يرى  وأصبح 
أغلب  باعتبار أن  اقتصادي  النظام في ما هو سياسي لكنها لم تسقطه في مستوى 
األرقام تشير إلى تواصل الظاهرة بل ربما تعمقها مستغلة األوضاع العامة في البالد 

التي عرفت اضطرابا خالل السنوات األولى للثورة.
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ــرج مــبــارك فــي أكــثــر من  خ
محاوًلا  تليفزيوني  خطاب 
احتواء الغاضبين تارة وكسب 
ولعل  أخرى،  تارة  تعاطفهم 
التنحي،  أبرز خطاباته قبل  من 
إليكم  أتحدث  ال  »إنني  قوله 
كمصري  بل  كرئيس،  اليوم 
يتحمل  أن  األقـــدار  شــاءت 
حرًبا  الوطن  هذا  مسؤولية 

وسلًما.

رمزي زائري

مع تصاعد وتيرة االحتجاجات التي عّمت مصر من أقصاها إلى أقصاها خالل ثورة 
يناير، خرج الرئيس حسني مبارك في أكثر من خطاب على التليفزيون محاوًلا احتواء 
الغاضبين تارة وكسب تعاطفهم تارة أخرى، ولعل من أبرز خطاباته مبارك قبل التنحي، 
اليوم كرئيس جمهورية، بل كمصري شاءت األقدار أن  إليكم  »إنني ال أتحدث  قوله 
يتحمل مسؤولية هذا الوطن حرًبا وسلًما، إن هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت 
وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علّي وعلى غيري بما لنا أو علينا«.
سقط نظام مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 تحت وقع ثورة شعبية انطلقت في 
25 يناير/كانون الثاني 2011 أجبرته عن التنحي عن منصب رئاسة الجمهورية ونقل 
وقد  األحمر،  البحر  على  الشيخ  شرم  بمنطقة  ليقيم  وانتقل  الجيش،  إلى  صالحياته 
فتح القضاء المصري ملفات الفساد المرتبطة بالنظام السابق وأحيل مبارك للقضاء 
ليواجه تهم قتل متظاهرين واستغالل النفوذ بينما يتهم نجاله عالء وجمال باستغالل 

النفوذ، ثم حكم عليه يوم 2 يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد.
يلف  ظل  الغموض  ولكن  مرضه،  عن  تتوالى  واألنباء  الرئاسة  من  خروجه  ومنذ 
حالته الصحية في شرم الشيخ وفي المستشفى العسكري حيث كان يقيم في فترة 
دخوله  وفور  المحاكمات،  أثناء  طبي  سرير  على  المحكمة  إلى  ينقل  وكان  محاكمته، 
الجاري  الشهر  المؤبد صدر عليه بداية  بالسجن  ُينفذ فيه حكم  سجن طرة -حيث 

أنهت  التي   2011 يناير   25 ثورة  في  متظاهرين  قتل  في  المشاركة  بتهمة 

حسني مبارك
من البراغماتية إلى السقوط
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حكمه لمصر-أعلن عن إصابته بأزمة صحية.
وأطلقت شائعات بموت مبارك بعد ذلك لم تلبث أن نفتها الجهات الرسمية، إال أن 
تطورا جديدا أعاد صحة مبارك إلى الواجهة عندما أعلنت وكالة أنباء الشرق األوسط 
المعادي  مستشفى  في  سريريا  موته  يونيو/حزيران   19 مساء  الرسمية  المصرية 
مبارك  إن  بالقول  واكتفى  الخبر،  العسكري  المجلس  في  عضو  نفى  وقد  العسكري، 
ولم  طرة،  مزرعة  سجن  مستشفى  في  دماغه  أصابت  جلطة  بعد  غيبوبة  في  دخل 

يوضح المكان الذي نقل إليه.
محمد حسني مبارك عسكري وسياسي تولى رئاسة مصر عام 1981 بعد اغتيال 
الرئيس أنور السادات ليحكم البالد على مدى ثالثة عقود في ظل قانون الطوارئ قبل 
تابعته  2011 تحت وطأة ثورة شعبية لم تكتف بإسقاطه وإنما  أن ينهار حكمه عام 
الطبقة  1928 في عائلة من  الرابع من مايو  الفساد، ولد في  وأسرته قضائيا بتهم 

الريفية المتوسطة في دلتا مصر.
صعد سلم الرتب العسكرية في الجيش إلى أن أصبح قائداً للقوات الجوية ثم نائبًا 
للرئيس في أبريل 1975، وقد عرف عنه أنه رجل براغماتي غير أنه فقد شيئًا فشيئًا 
صلته بالشعب وأصبح عنيداً ومتكبراً وقد اعتمد على جهاز أمني مخيف وحزب يأتمر 

بأوامره ليحكم البالد بشكل فردي طوال ثالثين عامًا.
الجوية  القواعد  إلحدى  قائدا   1964 عام  فعين  سريعا  الوظيفي  السلم  في  تدرج 
ترأس   1964 عام  وفي  جوية،  قاعدة  يقود  طيار  أصغر  بذلك  ليكون  القاهرة  غرب 
أكاديمية  في  درس  حيث  السابق  السوفياتي  االتحاد  إلى  المصري  العسكري  الوفد 
فرونز العسكرية. في عام 1967 ُعين مديرا للكلية الحربية، ثم رئيسا ألركان حرب 
القوات الجوية المصرية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائدا للقوات 
أثناء  المصرية  الجوية  القوات  قيادة  وتولى   ،1972 عام  الدفاع  لوزير  ونائبا  الجوية 

حرب أكتوبر/تشرين األول 1973 حيث رقي بعدها لمنصب فريق جوي.
كان التزامه على رغم كل األنواء واالحتجاجات بمعاهدة السالم التي أبرمها سلفه 

ثاثة  مدى   على  الباد  حكم 
عقود في ظل قانون الطوارئ 
قبل أن ينهار  حكمه عام 2011 
لم   شعبية  ثورة  وطأة  تحت  
تكتف بإسقاطه وإنما  تابعته 

وأسرته قضائيا. 



10 الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨             العدد: ١٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بمعسكر  عرف  ما  ضمن  يظل  أن  على  وحرصه   1979 العام  إسرائيل  مع  السادات 
وخصوصًا  لنظامه،  الغرب  لتأييد  رئيسيين  سببين  العربي،  العالم  في  االعتدال 
على  الداكن  بشعره  مبارك  ظل  الدوام.  على  لها  حليفًا  ظل  التي  المتحدة  الواليات 
نظارات  األحيان خلف  غالب  في  يخفيها  التي  وبنظرته  الزمن  مرور  رغم  على  الدوام 

سوداء، وجهًا مألوفًا في االجتماعات الدولية على مدى سنين حكمه.
على رغم تصديه بقوة للجماعات اإلسالمية المتطرفة، لم يتمكن مبارك من وقف 
كانت من  التي  المسلمين  اإلخوان  الذي تجسده جماعة  األصولي  اإلسالم  تصاعد 
أكثر الحركات تنظيمًا على الساحة السياسية، وخالل مسيرته الطويلة، تعرض لست 
محاوالت اغتيال ما جعله يرفض رفع حالة الطوارئ السارية في البالد منذ توليه الحكم.
قاد أثناء حكمه عملية انفتاح اقتصادي كبير، أتاح ظهور طبقة جديدة من األثرياء 
المقربين منه، بينما كان نحو أربعين في المئة من 82 مليون مصري يعيشون بأقل 
من دوالرين في اليوم وفقًا للتقارير الدولية، في وقت تتهم البالد بانتظام في قضايا 

فساد.
كما أعيد انتخابه لفترة والية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية 
من  واحدة  بذلك  حكمه  فترة  لتكون  دستوري،  تعديل  إجراء  عقب  مصر  تشهدها 
أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. وجهت إليه انتقادات عنيفة من قبل حركات 
معارضة سياسية في مصر، مثل اإلخوان المسلمين وحركة كفاية لتمسكه بالحكم 

خاصة قبل التجديد األخير عام 2005.
في  التحقيق  ذمة  على  حبسه  المصري  العام  النائب  قرر   2015 أبريل   13 في 
اتهامات تتعلق بالتربح واستغالل النفوذ وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء الثورة، 
وفي 13 مارس 2017 قررت النيابة العامة المصرية إخالء سبيله، بعد أن تم اعتماد 
فترة الحبس االحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة 
السجن المقضي بها ضده في القضية التي أدين فيها باالستيالء على المخصصات 
عليها  يطلق  كان  التي  ثابت  سوزان  من  متزوج  ومبارك  الرئاسية.  للقصور  المالية 
عالء  هما  ابنان  منها  وله  عليه،  كبير  تأثير  لها  كان  إنه  ويقال  األولى«  مصر  »سيدة 

وجمال اللذان يحاكمان أيضًا بعدة تهم منها الفساد.

بقوة  تصديه  رغــم  على 
ــة  ــي ــام ــات اإلس ــاع ــم ــج ــل ل
مبارك  يتمكن  لم  المتطرفة، 
ــام  اإلس تصاعد  ــف  وق مــن 
تجسده  الـــذي  األصــولــي 
الجماعة والتي كانت من أكثر 
الحركات تنظيمًا على الساحة 

السياسية.

مبارك وهالء وجمال في السجن
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السياق  هذا  عن  مصر  تشذ  لم 
حيث  بالّدم  المترع  اإلقليمي 
الساحات  أكثر  مــن  كانت 
للجماعات  نشاطا  العربيّة 

اإلرهابية .

محمد بالطّيب

بالرئيس  أطاحت  التي  المصرّية  يناير«   25 »ثورة  ولدت  كامل  إقليمي  سياق  في 
البالد،  في  الحكم  كرسّي  على  الترّبع  من  عقود  بعد  مبارك  حسني  محمد  األسبق 
العربي« والذي جاء مزهًرا  »الربيع  التي سميت ب  العربية  الثورات  سياق موجة من 
األحالم/الوعود  تلك  أّن  غير  االجتماعية،  والعدالة  والحرّية  الّديمقراطّية  بوعود 
كبيرا  انتشاًرا  إاّل  المنطقة  تجن  لم  حيث  خادعة،  لوز  أزهار  سوى  تكن  لم  أنها  يبدو 
للفوضى السياسية واألزمات االقتصادية وانتشار كبير وغير مسبوق لإلرهاب وتناسل 

للتنظيمات الجهادية واألصولية على كامل امتداد المنطقة العربّية.
وبغض الّنظر عن التقييمات لهذه الموجة »الّثورّية« التي اجتاحت البالد العربية، 
لهذه  القادمة  والمآالت  الالحقة  وللتفاعالت  والمؤرخين  للتاريخ  متروك  أمر  وذلك 
التفاعالت، غير أّن الثابت -على األقل حالًيا- أّن هذه الموجة فّجرت سلسلة طويلة 
ومترابطة من »العنف الجهادي« في كامل المنطقة، ولم تشذ مصر عن هذا السياق 
للجماعات  نشاطا  العربّية  الساحات  أكثر  من  كانت  حيث  بالّدم  المترع  اإلقليمي 
مرتفعة  فيها  الجهادي«  »العنف  هذا  حصيلة  وكانت  سيناء،  في  خاصة  اإلرهابية 

وكبيرة.

العنف الجهادي في مصر:

25 يناير و«االنفجار الكبير« 
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مع انهيار نظام حسني مبارك 
تسلّم الجيش المصري ملّفات 
إلى  إضافة  الّداخلي  األمــن 
وهو  األخرى  العسكريّة  أدواره 
إلى  خبراء  نظر  في  دفع  ما 
سّهلت  كبيرة  أمنيّة  ثغرات 
اإلرهابيّة  الجماعات  عمل 
صغيرة  بعمليات  بدأت  التي 
شبه  في  المجال  ومحدودة 

جزيرة سيناء.

 بدايات العنف ومأسسة اإلرهاب

مع انهيار نظام حسني مبارك وتفّكك العديد من أجهزة الّدولة األمنّية التي كانت 
األمنية  المنظومة  ضعف  وبالتالي  البالد،  في  المجاالت  كافة  على  قبضتها  تحكم 
الّداخلية )خاصة جهاز الّشرطة واالستعالمات( في سياق ثورة كانت في األساس ترفع 
جزءا كبيرا من شعاراتها ضد هذه المنظومة بالّذات في عالقة بالحريات السياسّية، 
األخرى  العسكرّية  أدواره  إلى  إضافة  الّداخلي  األمن  مّلفات  المصري  الجيش  تسّلم 
وهو ما دفع في نظر خبراء إلى ثغرات أمنّية كبيرة سّهلت عمل الجماعات اإلرهابّية 
خالل  من  سيناء،  جزيرة  شبه  في  المجال  ومحدودة  صغيرة  بعمليات  بدأت  التي 

استهداف بعض المنشآت خاصة أنابيب الغاز وخطوط النفط.
وفي هذا السياق أيًضا ال بّد من التأكيد على أّن الوضع اإلقليمي كّله كان مّتسما 
ليبيا  في  خاصة  العام،  واألمني  السياسي  االنفالت  من  بحالة   2011 العام  طيلة 
أهلية طاحنة دامت شهورا طويال كانت  الغربي لمصر حيث كانت تدور حرب  الجار 
التنظيمات الجهادية كالقاعدة وغيرها طرفا مهما فيها، إضافة الى تأّزم األوضاع في 

سوريا والعراق والّسودان.
الّداخل  في  أيًضا  المحّلي  السياسي  االستقرار  عدم  إلى  إضافة  العوامل  هذه  كّل 
المصري وهشاشة المرحلة االنتقالّية، وهروب عدد كبير من الجهاديين من الّسجون 
والذي يقّدر بالمئات، بعد ما عرف بـ«حملة الحبيب العادلي« التي استمرت حتى نهاية 
تلك  منذ  تواصل  الذي  الجهادي  العنف  هذا  انفجار  في  ساهمت  كّلها   ،2010 العام 
الفترة الى اليوم ولم تنجح كّل الحكومات المتعاقبة في القضاء عليه، بل كان في كّل 
مّرة يوّسع من انتشاره، وتتناسل تنظيماته الواحدة تلو األخرى وفي أشكال مأسسة 

وأكثر تنظيما وارتباطا إقليميا ودوليا.

تناسل الجماعات اإلرهابية

إذن بدأ »العنف الجهادي« في مصر بعمليات منفردة ومحدودة طيلة النصف األول 
من العام 2011، الى حين دخول تنظيم »جماعة التوحيد والجهاد« على خّط هذا العنف 
الطبيب »خالد مساعد« )قتل بعد  2002 على يد  العام  التي تأسست منذ  الجهادي 
تأسيس التنظيم( وتوّجه هذا العنف الجهادي أكثر فأكثر نحو المأسسة واستهداف 

العناصر األمنية والعسكرّية.



13 الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨             العدد: ١٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الجهادية  المجموعة  تضم 
مصريّة  عناصر  صفوفها  في 

وعناصر من جنسيات أخرى.

تلك  أن  حيث  مصر  في  الجهادي  للنشاط  األبرز  الساحة  والزالت  سيناء  كانت 
المنطقة الصحراوّية والساحلّية الواسعة جدا، بتركيبتها االجتماعية القبلية المركبة 
أيًضا في  األنفاق مع غّزة، توجد  القائم على تجارة  والمعقدة، ونشاطها االقتصادي 
تماس مع غّزة من الشمال والكيان االسرائيلي جنوبا، حيث تتحّكم االتفاقيات المبرمة 

في حجم وكيفية الحضور العسكري واألمني فيها في عالقة باتفاقّية »كامب ديفيد«.
وفي سيناء أيًضا تتمركز هذه الجماعات وتتناسخ من بعضها البعض، فمع فشل 
بيت  بأنصار  تنظيم جديد تسّمى  قياداته، ظهر  والجهاد« وتشتت  »التوحيد  تنظيم 
المقدس« اجتمعت تحته مجموعات كبيرة من العناصر الجهادية والقيادات السابقة، 
أعلن  فقد  األسبق محّمد مرسي،   الرئيس  بعد عزل   2013 العام  في  وبدأ نشاطه 
التنظيم مسؤوليته عن العديد من العمليات التي وقعت بعد 30 يونيو 2013،  ومن 
تلك العمليات تفجير مديرية أمن الدقهلية في الـ4 ديسمبر 2013، والتي قتل فيها 
اغتيال فاشلة  التنظيم محاولة  150، وقبلها في سبتمبر نفذ  16 شخصا وجرح نحو 
مسؤوليته  العام  نفس  من  أكتوبر  في  أعلن  كما  إبراهيم،  محمد  الداخلية  لوزير 
وتضم  اإلسماعيلية،  في  العسكرية  المخابرات  مبنى  استهدف  الذي  الهجوم  عن 

المجموعة في صفوفها عناصر مصرّية وعناصر من جنسيات أخرى.
بثه  صوتي  تسجيل  في  المقدس«  بيت  »أنصار  تنظيم  أعلن   ،2014 نوفمبر  وفي 
بكر  أبو  لزعيمه  ومبايعته  »داعش«  لتنظيم  الرسمي  انضمامه  األنترنت  شبكة  على 
خطاب  أعقبه  الذي  اإلعالن  وهو  سيناء«.  »والية  إلى  التنظيم  اسم  وتغيير  البغدادي 
مسّجل للبغدادي أعلن فيه تمّدد التنظيم الى دول جديدة لعد العراق وسوريا وذكر 
قبل  أنه  التسجيل  ذات  في  مؤّكدا  ومصر،  واليمن  والجزائر  وليبيا  السعودية  منها 

مبايعة أنصاره في هذه المناطق.
الحرب  ومع  نشاطه  وتعاظم  سيناء  جزيرة  شبه  في  »داعش«  تنظيم  انتشار  ومع 
في  وجوده  انحسار  مع  بالتوازي  المصري،  الّجيش  ضّده  يخوضها  التي  المفتوحة 
منذ  مصر  في  متواصاًل  الجهادي  العنف  هذا  الزال  األساس،  موطنه  وسوريا  العراق 
يبدو  يناير«   25 »ثورة  من  سنوات  سبع  وبعد   ،2011 العام  بداية  الكبير«  »االنفجار 
وكأنه العنصر األكثر بروزا واألكثر استقرارا بل وتصاعدا بحصيلته الثقيلة والدامية 

التي خّلفها.
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الموضوعية  الرؤية  تفرض 
في  يناير  ثــورة  إلى  التطرق 
الحراك  مستجدات  سياق 
الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
شهدته  الـــذي  والثقافي 
وفي  العربية  المنطقة 
المستجدات  تلك  مقدمة 

الثورة التونسية.

هشام بن عمار

تفرض الموضوعية العلمية دراسة الثورة المصرية التي اندلعت شرارتها في 25 
يناير العام 2011 وأجبرت الرئيس األسبق حسني مبارك على التنحي عن الحكم في 
28 من نفس الشهر ومن نفس العام في سياقاتها التاريخية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية سواء منها المتعلقة بأوضاع مصر الداخلية أو بأوضاع المنطقة 
العربية عموما خاصة وأن قراءة التاريخ السياسي العربي تظهر بكل وضوح أن مصر 
العربية  الحضارة  مفاصل  مختلف  وفي  العربية  المنطقة  في  استراتيجيا  فاعال  تعد 

اإلسالمية التي أضاءت التاريخ اإلنساني.
كما تفرض الرؤية الموضوعية التطرق إلى ثورة يناير في سياق مستجدات الحراك 
تلك  مقدمة  وفي  العربية  المنطقة  شهدته  الذي  والثقافي  واالجتماعي  السياسي 
 2010 العام  25 ديسمبر  اندلعت شراراتها يوم  التي  التونسية  الثورة  المستجدات 
في مدينة محافظة سيدي بوزيد الواقعة جنوب البالد وأطاحت بنظام الرئيس زين 
20 يوما  2011 أي قبل الثورة المصرية بنحو  14 يناير العام  العابدين بن علي في 

فقط لتستبطن تأثيرا يكاد يكون مباشرا.

أوضاع عربية هشة

لم يكن من الصدفة أن تتزامن ثورة 25 يناير مع أوضاع عربية تغلب عليها 

خلفيات الثورة المصرية ورهاناتها
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حالة من الهشاشة في مختلف المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية 
التنمية والحرية والديمقراطية والمشاركة في  عمقت لدى الشعوب التي تتطلع إلى 

إدارة الشأن العام بناء على مبدا المواطنة الحق ال المغشوشة.
اقتصادية مهيكلة  بناء منظومة  المنطقة من  اقتصاديا لم تتمكن غالبية بلدان   
أن  شأنها  من  هيكلية  إصالحات  أي  تجر  ولم  عالية  مردودية  ذات  إنتاج  ومؤسسات 
تطلق مشاريع استثمارية منتجة للثروة واكتفت إما ببعض الترقيعات أو باستهالك ما 

هو متاح من الثورات الطبيعية.
وتظهر القراءة في اقتصاديات بلدان المنطقة باستثناء البلدان الخليجية أن نسبة 
النمو العامة تتراوح بين 2 و3 بالمئة في أحسن الحالالت إضافة نسبة تضخم تتراوح 
40 و60 بالمئة إضافة إلى عجز  6 و8 بالمئة ونسبة تداين خارجي تتراوح بين  بين 

موازنة الدولة الذي يتراوح ما بين 5 و7 بالمئة.
ووفق الخبراء في التنمية فإن الثورات العربية تغذت كثيرا من تداعيات اقتصاديات 
عقيمة غير منتجة للثروات بل حتى غير مستغلة للثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع 
اقتصادية  سياسات  لغياب  أو  التكنولوجية  اإلمكانيات  لغياب  إما  البلدان  بعض  بها 

مدروسة وناجعة منفحة على األسواق الخارجية التي تضج بالحركية.
سلبية  بتداعيات  واالنطواء  االنكماش  وحالة  االقتصادية  األزمات  ألقت  اجتماعيا 
على  وسخطا  الشعبي  االحتقان  من  نوعا  وأججت  الفقيرة  الهشة  الفئات  على  خاصة 
أوضاعها البائسة وعلى أنظمة حكم بدت تنتهج سياسة التفقير والتهميش حتى أن 
20 بالمئة من مجتمعات المنطقة تستحوذ على 80 بالمئة من الثروات فيما يقتات 80 

بالمئة من فتات 20 بالمئة من تلك الثروات.
ولالحتقان االجتماعي في غالبية بلدان المنطقة أرضية خصبة ومشروعة إذ تتراوح 
نسبة الفقر ما بين 30 و60 بالمئة لتفتك بفئات واسعة من المجتمع حتى أنها طالت 
الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى التي تعد محرار التوازن واالستقرار وجسرا ما 

بين أنظمة الحكم والشعوب لتخفف عليها ضغوط الدول وسطوتها.
وتغذى االحتقان االجتماعي أيضا من نسب بطالة قياسية في غالبية بلدان المنطقة 
إذ تظهر دراسات الخبراء في التنمية االجتماعية أن نسبة البطالة تتراوح ما بين 30 
و45 بالمئة لتحرم الشعوب من استثمار اآلالف من الطاقات والكفاءات المتخصصة 

في مختلف المجاالت.
تحت  بصعوبة  تتنفس  المنطقة  بلدان  غالبية  كانت  السياسي  المستوى  وعلى 
الوقت  نفس  في  ولكنها  المجتمعات  على  منفتحة  غير  استبدادية  أنظمة  سطوة 

بلدان  غالبية  تتمكن  لــم 
منظومة  بناء  من  المنطقة 
اقتصادية مهيكلة ومؤسسات 
عالية  مــردوديــة  ذات  إنتاج 
هيكلية  إصاحات  أي  تجر  ولم 
مشاريع  تطلق  أن  شأنها  من 

استثمارية منتجة للثروة.
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حسني  حكم  خال  مصر  تبدو 
مبارك من أكثر البلدان العربية 
واجتماعيا  اقتصاديا  هشاشة 
إلى  يعود  ما  منها  وسياسيا 
تراكمات تاريخية سابقة تعود 
أنور  حكم  فترة  إلى  جذورها 

السادات.

أنظمة مهزوزة سياسيا وشعبيا لم تجد من طريقة 
على  االلتجاء  سوى  وضعفها  وهننا  لتغطية 

مسعى  في  واألمنية  العسكرية  األجهزة 
لتحصين نفسها من الغضب الشعبي.

تستمد  ال  العربية  األنظمة  وغالبة 
السياسية  الثقافة  من  شرعيتها 

متعطشة  شعوب  تتبناها  التي 
من  تستمدها  وإنما  للحرية 

القومية  مثل  يافطات  اجترار 
الفلسطينية  القضية  او  العربية 
او  المنطقة  تهدد  التي 
والءات  كسب  من  تستمدها 
والمدنية  االجتماعية  القوى 

المتنفذة.
األنظمة  غالبية  وتجاهلت 
شرعية  مسالة  ان  العربية 
عالم  يقول  كما  الدولة 

فيبر  ماكس  األلماني  االجتماع 
تستمد من منظومة قيم الثقافة 

السياسية التي تمنح والءها للدولة 
اقتناعا وخيارا ال إكراها ورعبا واكتفت 

القبضة  على  بالمراهنة  األنظمة  تلك 
أصوات  لتكتم  العسكرية  او  األمنية 

الشعوب إلى حين.
غالبية  بدت  فقد  الثقافي  المستوى  على  أما 

حركة  خارج  المنطوية  العربية  السياسية  األنظمة 
يحذق  جديد  جيل  عن  سحيقة  هوة  تفصلها  التاريخ 

استخدام واستثمار وسائل االتصال الحديثة التي لعبت دورا هاما في 
الثورات العربية عبر مواقع التواصل االجتماعي وحولتها على آليات للتعبئة العامة.

ويبدو أن األنظمة العربية كثيرا ما استخفت بمهارات األجيال الصاعدة وبتطلعاتها 
على المشاركة في الشأن العام بل عجزت األجهزة األمنية ان تلك األجيال ال ترى في 
دولة  متحف  في  ملقاة  اثرية  وقطعة  العربي  السلبي  التراث  من  جزء  سوى  األنظمة 

ترفض التغيير وتفرض على الشعوب نفوذها بلغة السالح.
من  تغذت  ما  كثيرا  العربية  الثورات  أن  االستراتيجيات  علم  في  الخبراء  ويقول 
انتفاضات  فتيل  إلشعال  وقودا  منها  لتجعل  الصعد  جميع  على  األوضاع  هشاشة 
شعبية مشروعة تطالب بالحث في المواطنة التي يجترها الخطاب السياسي الرسمي 

نفسه دون ان يجسد مقوماتها على األرض.

أوضاع مصرية أكثر هشاشة

البلدان العربية هشاشة اقتصاديا  تبدو مصر خالل حكم حسني مبارك من أكثر 
إلى  جذورها  تعود  سابقة  تاريخية  تراكمات  إلى  يعود  ما  منها  وسياسيا  واجتماعيا 
التي انتهجها نظام  فترة حكم أنور السادات ومنها ما هو نتيجة لطبيعة السياسات 
مبارك ومنها أيضا ما يعود إلى عوامل موضوعية وفي مقدمتها ندرة الثروات أو سوء 

التصرف فيها في ظل غياب سياسات برامجية عملية.
اقتصادية تقليدية تكتفي  انتهج نظام مبارك سياسات  امتداد فترة حكمه  وعلى 
باستهالك ما هو متاح اما من الثروات او مما تجود به المؤسسات اإلقليمية والدولية 
واالجتماعية  االقتصادية  امالءاته  الذي يفرض  الدولي  النقد  المانحة مثل صندوق 
وحتى السياسية قبل الموافقة على أي قرض او ما يتكرم به عدد من شركاء مصر 
على  تخفى  ال  شروط  مقابل  االمريكية  المتحدة  الواليات  مقدمتها  وفي  هبات  من 
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يأخذ  انفك  ما  عالم  ظل  في 
االنفتاح  بشأن  تصاعديا  نسقا 
بدا االقتصاد المصري متمسكا 
تنزع  تقليدية  بسياسات 
واالنكماش  االنطوائية  نحو 
من  نوعا  نفسه  على  ليفرض 

العزلة تجاه األسواق الخارجية.

المصريين المتشبعين بالثقافة السياسية الناصرية.
وفي ظل عالم ما انفك يأخذ نسقا تصاعديا بشأن االنفتاح بدا االقتصاد المصري 
نفسه  على  ليفرض  واالنكماش  االنطوائية  نحو  تنزع  تقليدية  بسياسات  متمسكا 
نوعا من العزلة تجاه األسواق الخارجية على الرغم ما توفره من فرص للرفع من أداء 
تلك  اخترق  خالل  من  او  األجانب  المستثمرين  استقطاب  خالل  من  سواء  االقتصاد 

األسواق بصادرات ما تنتجه مصر من مواد وسلع وبضائع.
أداء االقتصاد على مؤشرات ال تختلف كثيرا عن مؤشرات اقتصاديات  وقاد تدني 
بلدان المنطقة حيث ال تتجاوز نسبة النمو 3 بالمئة فيما ترتفع نسبة التضخم على 

نحو 7 بالمئة ونسبة عجز موازنة الدولة على ما يناهز60 بالمئة.
بإجراء  مبارك  نظام  يتسلح  لم  خام  ثروات  على  تتوفر  مصر  ان  من  الرغم  وعلى 
إصالحات هيكلية وال قطاعية كبرى واكتفى بما ال يكفي لتحويل ما هو خام على عملية 
اقتصادية منتجة للثروة حتى ان اقتصاد البالد بدا كما لو انه يتآكل من الداخل تنخره 

نسبة أداء متدنية وسقف عال من المطالب االجتماعية
وفي ظل حالة االنكماش االقتصادي التي تبدو وفق الخبراء في التنمية االجتماعية 
الفئات  وحتى  الهشة  الفئات  تعرضت  العربية  مصر  تاريخ  في  نوعها  من  األولى 
الميسورة إلى الخاسر األول من األزمة الهيكلية االقتصادية ومن السياسات المنتهجة.
خصوصياته  له  المصري  المجتمع  بأن  اإلقرار  الموضوعية  الدراسة  وتفرض 
االجتماعية والثقافية ولعل من أبرز تلك الخصوصيات التي غذت ثورة 25 يناير غياب 
الفقراء  الحكم على  ان تخفف ضغط وقسوة  طبقة وسطى واسعة وقوية من شأنها 
إذ تظهر المؤشرات ان الطبقة الوسطى ال تمثل سوى 27 بالمئة من المجتمع فيما 
تمثل الفئات الهشة نحو 53 بالمئة أما الفئات الثرية ثراء فاحشا فهي تمثل 20 بالمئة 

وهي مؤشرات تبين نوعا من الحيف القاسي.
كما تستبطن تلك المؤشرات أن المجتمع المصري غير متواز اجتماعيا تنخره حالة 
من االختالل قابلة للتفكك في أي لحظة كثيرا ما نهلت منها ثورة يناير ليتفجر االحتقان 
االجتماعية وفي  الفئات  غالبية  إلى  عارمة تسللت  انتفاضة  الصامت على  االجتماعي 

مقدمتها فئات المفقرين والمهمشين المحرومين.
ارتفاعا  سجلت  االجتماعية  المؤشرات  أن  يناير  ثورة  تابعوا  الذين  الخبراء  ويقول 
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االجتماعية  ــاع  األوض أججت 
الشعب  ــدى  ل الــمــأســاويــة 
على  ــور  ــي ــغ ال ــري  ــص ــم ال
بحقوقه  والمتمسك  كرامته 
حقدا  واالجتماعي  االقتصادية 
حسني  نظام  على  دفينا 

مبارك.

بالمئة   53 العامة  الفقر  نسبة  ناهزت  غذ  قياسيا 
وهي تصل في بعض البلدات النائية إلى 73 

البطالة  العامة  النسبة  بلغت  فيما  بالمئة 
نحو 27 بالمئة 60 بالمئة من العاطلين هم 

المتاخمة  الشعبية  واألحياء  القرى  من 
للمدن.

االجتماعية  األوضاع  وأججت 
المصري  الشعب  لدى  المأساوية 

والمتمسك  كرامته  على  الغيور 
بحقوقه االقتصادية واالجتماعية 
حسني  نظام  على  دفينا  حقدا 
تحمل  وظلنه  خاصة  مبارك 
تطيقه  ال  ما  الصبر  من 
على  تقف  مصر  وباتت  الجمال 
سخط  وسط  متحركة  رمال 
اللحظة  ينتظر  صامت  شعبي 

التاريخية.
التفقير  سياسات  تقد  ولم 

الممنهجة  والحرمان  والتهميش 
الشعب  غالبية  شعور  إلى  سوى 

أن  حتى  له  مبرر  ال  بحيف  المصري 
باتوا  المصري  الشعب  من  اآلالف 

درجة  من  مواطنين  أنفسهم  يعتبرون 
ثانية وثالثة تم تجريدهم من حق المواطنة 

الحيف  سياسات  األساس  ومن  ترفض  التي 
االجتماعي. ومن المفيد هنا أن نميز بطريقة علمية 

البلدان  فيها  بما  البلدان  كل  في  المنتشر  الفقر  بين 
حالة  فالفقر  بالحيف،  اإلحساس  وبين  الثرية  واألجنبية  العربية 

بالحيف  إما اإلحساس  وراءه عدة عوامل  الواقع تقف  أرض  اجتماعية موضوعية على 
االقتصادي واالجتماعي فهو يستبطن وعيا عميقا من قبل غالبية المصريين بغياب 

التوزيع العادل لعائدات الخيرات واستئثار فئة محدودة بالثراء على حسابها.
يفرض  السياسي  وبالوعي  بالموضوعية  التسلح  فإن  السياسية  الناحية  من  أما 
علينا تحييد المؤسسة العسكرية على نظام مبارك ال لشءي إال ألنها نأت بنفسها عن 
سياسات ال تخدم الشعب المصري والتزمت مراقبة األوضاع وحماية مصر العربية 

من أي خطر وهو ما تم فعال في ثورة يناير.
المتابعون للشأن المصري يعرفون أن مبارك لم يكن يحكم بناء على نظام سياسي 
المؤسسة  استبعدت  ضيقة  دائرة  خالل  من  يحكم  كان  ما  بقدر  العلمي  بالمفهوم 
العسكرية والطبقة السياسية وغالبية اتجاهات الرأي العام ما جعل الحكم في قبضة 
بحقوقه  ويطالب  السياسي  االنفتاح  على  يتوق  شعب  في  قليلة  قلة  وهم  األنصار 

السياسية والمدنية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتشاركية الديمقراطية.
على  االنفتاح  رافضا  السياسي  باالنغالق  مبارك  تمسك  حكمه  فترة  امتداد  وعلى 
طبقة سياسية قوية واتجاهات رأي عام ال تقل قوة ليجرد نفسه ودائرته الضيقة من 
بالعزلة  الشرعية الضرورية ألي نظام حكم ويحكم على نفسه  األنصار من مفهوم 

السياسية وعلى الشعب المصري باالستبداد الذي يستبطن الرهاب من االنفتاح.
المدنية على أن مبارك لم يحكم مصر  والقوى  العرب  السياسيين  ويشدد عديد 
همش  أنه  حتى  أنصاره  سطوة  خالل  من  حكمه  ما  بقدر  سياسي  نظام  خالل  من 
حركة  أول  علي  محمد  عهد  في  قادت  التي  العريقة  المصرية  الدولة  مؤسسات 
إصالح في المنطقة العربية ليحكم قبضتها عليه وهو ما زاد في تأجيج سخط الطبقة 
السلطة  وشخصنة  التحزيب  عن  الدولة  مؤسسات  بتحييد  تطالب  التي  السياسية 
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والعملية السياسية بصفة عامة.
األوضاع  قراءة  حاولنا  ما  وإذا 
المصرية آنذاك نقف على حقيقة 
تاريخية ال يمكن تجاهلها وهي أن مصر 
صابرة  تقف   2010 العام  طيلة  كانت 
سرت  صامتة  ثورة  أقدامها  تحت  من 
المصريين  غالبية  عروق  في  تفاعالتها 
طبقة  ومن  العام  الرأي  اتجاهات  من 
التاريخية  العراقة  من  تمتلك  سياسية 
للشعب  تنتصر  يجعلها  ما  والنضالية 
وقلبها  العربية  القومية  رمز  المصري 

النابض. 
بغافلة  العسكرية  المؤسسة  تكن  ولم 
تتحسس  كانت  بل  الصامتة  الثورة  على 
منها  وعيا  وتداعياتها  تفاعالتها 
سياسيا  انتهى  قد  مبارك  نظام  بأن 
واجتماعيا لكن الواجب والتقاليد وهوية 
بنفسها  النأي  عليها  تفرض  المؤسسة 
اهم  باعتبارها  السياسية  التجاذبات  عن 
كل  دولة  هي  والدولة  الدولة  مؤسسات 

المصريين.

 تأثير الثورة التونسية 

بقدر ما كان حكم مبارك حكما منطويا 
المصري  الشعب  كان  االنغالق،  حد  إلى 
وال يزال شعبا متفتحا سواء على شعوب 

االستفادة  على  تفتح  هكذا  وساعده  األجنبية  الشعوب  على  أو  العربية  المنطقة 
التاريخ  لتحريك  قويا  دافعا  المصريون  فيها  رأى  إذ  التونسية  الثورة  من  المشروعة 

المصري من خالل المجاهرة السلمية بإسقاط النظام تحت شعار الرحيل.
لكن مسوغات الدراسة العلمية تفرض علينا أن نلتزم الحذر إذ لم تكن ثورة يناير 
نسخة من الثورة التونسية بل هي ثورة لها خصوصياتها عكست خصوصيات الشعب 
والثقافة  اإلخوان  بتنفذ  يتعلق  فيما  خاصة  السياسي  المشهد  وتعقيدات  المصري 

السياسية التي يتبنونها ورؤيتهم لمفهوم الثورة.
أوال  بدأت  حيث  التونسية  الثورة  نهج  تقريبا  المصرية  الثورة  شراة  انتهجت 
نسقا  لتأخذ  سلمية  بطريقة  البالد  أنحاء  مختلف  في  اندلعت  التي  باالحتجاجات 
على  لتصل  األمن  قوات  تصدي  رغم  السلمي  بطابعه  تمسك  ما  كثيرا  تصاعديا 

القاهرة الخط األمني األحمر مثلما هو الشأن بالنسبة إلى تونس.
استلهم الشعب المصري بذكاء حاد نقاط قوة الثورة التونسية وراهن على الضغط 
بعض  عدا  الدموي  العنف  أشكال  أي  عن  بعيدا  النظام  ألسقاط  السلمي  الشعبي 
المصريين  أن  القوة  نقاط  أبرز  ومن  الثورات  كل  في  تحصل  التي  العادية  األحداث 

اقتنعوا بأن يقودوا ثورتهم بأنفسهم شأنهم في ذلك شأن التونسيين.
ثورة يناير وخالفا لما يحاول أن يروج له البعض لم تقدها أي جهة سياسية أو حزب 
الطبقة  المهمشة والمحرومة متسلحة بجرأة تفتقدها  الفئات  سياسي وإنما قادتها 
السياسية ونجحت في تحويل االحتقان إلى قوة حركت التاريخ المصري لترسم نقلة 

تاريخية نوعية تفتح أمام المصريين رهان الحرية والديمقراطية.

رهان المسار لديمقراطي 

الشعب  أمام  المرية  الثورة  فتحت  أنها  اإلطالق  على  يناير  ثورة  رهانات  أبرز  من 

قويا  دافعا  المصريون  رأى 
من  المصري  التاريخ  لتحريك 
السلمية  المجاهرة  ــال  خ
شعار  تحت  النظام  بإسقاط 

الرحيل.
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قامت الثورة أصا ضد الهيمنة 
الوصاية  وضــد  والغطرسة 
لم  مــا  ــو  وه الشعب  على 
فهموه  أو  اإلخــوان  يفهمه 
أنفسهم  وقدموا  وتجاهلوه 
كما لو أنهم الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب.

الحرية  نوافذ  المصري 
فتحت  بل  والديمقراطية 
صناعة  حق  أمامهم 
عن  بعيدا  بأنفسهم  تاريخهم 
خارجية  أو  داخلية  جهة  أي  غطرسة 
وتنفذها  هيبتها  مصر  إلى  لتعيد 
وانما  العربية  المنطقة  في  فقط  ال 

إقليميا ودوليا.
ولعله من المفيد أن نشير هنا إلى 
نتائج االنتخابات التي دفعت باإلخوان 
االقتراع  صناديق  عبر  الحكم  إلى 
نتجاهلها  أن  يمكن  ال  حقيقة  وهذه 
من  لكن  منهم  موقفنا  كان  مهما 
اإلخوان  أن  نؤكد  أن  أيضا  المفيد 
كادوا يجهضون ثورة المصريين من 
مؤسسات  عل  الهيمنة  نزعة  خالل 
تقم  لم  الثورة  أن  متجاهلين  الدولة 
دائرة  ضد  قامت  وإنما  الدولة  ضد 
يستهدف  لم  إذ  الحاكمة  مبارك 
مؤسسات  بثورتهم  المصريون 

يدينون  ال  الذي  الوطني  السياسي  انتمائهم  وكيان  هويتهم  رمز  باعتبارها  الدولة 
بالوالء إال إليه.

الحكم عبر االنتخابات ولكن الصحيح أيضا  صحيح أن اإلخوان صعدوا على سدة 
أنهم سعوا إلى سرقة رهانات الثورة وفي مقدمتها االنخراط في تجربة ديمقراطية 
الخلفية  لكن  العلمانية  القوى  طبعا  فيها  بما  السياسية  القوى  مختلف  أمام  منفتحة 
العقائدية التي يرتهن إليها فكر اإلخوان حالت دون تمكين المصريين من عائدات 

ثورتهم.
قامت الثورة أصال ضد الهيمنة والغطرسة وضد الوصاية على الشعب وهو ما لم 
يفهمه اإلخوان أو فهموه وتجاهلوه وقدموا أنفسهم كما لو أنهم الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب متعدد فكريا وسياسيا ودينيا وبدل أن يشرعوا في تحريك التاريخ 
الثورة خيروا بكل غطرسة فرض أنفسهم على المصريين  المصري باتجاه أهداف 

الذين ثاروا ضد الحيف ليجدوا أنفسهم أمام حيف أشد وأمر.
فاعال  تعد  التي  العسكرية  المؤسسة  استهداف  اإلخوان  حاول  ذلك  إلى  إضافة 
وحاولوا  الماضي  القرن  من  الخمسينات  منذ  السياسية  العملية  في  استراتيجيا 
تجريدها من هويتها السياسية ومن خلفها تجريد مختلف مؤسسات الدولة العريقة.
أمام  الطريق  لتقطع  نادرة  العريقة تسلحت بجرأة  العسكرية  المؤسسة  أن     غير 
سرقة ثورة شعب تمتد جذوره إلى آالف السنين وأنهت حكم اإلخوان وتعدل المسار 
النظر  إرادة المصريين جميعا بقطع  انتخابات برلمانية وتشريعية تعكس  بناء على 

عن خلفيتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية وحتى نمط تدينهم.
كاد اإلخوان أن يجروا مصر العمود الفقري للتوازنات الجيوسياسية في المنطقة إلى 
سياسة محاور تقدها كل من دولة قطر ودولة طيب رجب أردوغان التركية لكن وطنية 
المؤسسة العسكرية وشجاعتها صححت المسار لتعيد للثورة أهدافها ولمصر قوتها 

ال العسكرية فقط وإنما قوتها السياسية والدبلوماسية.
وخالفا لما تروج له جهات سياسية وإعالمية مرتبطة بأجندة اإلخوان نجح الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أوال في فتح مصر وإدارة الشأن العام أمام كل القوى الديمقراطية 
وثانيها في النأي بمصر عن االرتهان للمحور القطري التركي الذي أثبتت التحوالت 
خارطة  رسم  إعادة  إلى  تهدف  مسبقا  وفاشلة  خاطئة  سياسات  يقود  أنه  التاريخية 
المنطقة وفق أجندات مصالح خارجية على حساب الشعوب العربية التي سئمت منطق 

السياسات المزدوجة أن لم نقل المشبوهة.
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مهما كانت المواقف وعلى اختالفها وهي مسألة مشروعة تبدو مصر اليوم 
تخوض تجربة مسار ديمقراطي ناشئ ال نتجاهل أنه محفوف بعديد المخاطر 
وفي مقدمتها ظاهرة اإلرهاب التي تلقى تمويالت من جهات خارجية وفي مقدمتها 
مثل  أخرى  عناوين  تحت  أو  ملتوية  مسالك  عبر  مالي  ضخ  شكل  في  إما  قطر  دولة 

المساعدات اإلنسانية وتشجيع الجمعيات الخيرية.

تعقيدات موضوعية

غير أن ذلك ال يمنع من أن أهداف الثورة المصرية شأنها شأن الثورة التونسية لم 
تتحقق بالكامل سواء على مستوى التجربة الديمقراطية أو على المستوى االقتصادي 
واالجتماعي نتيجة تعقيدات موضوعية تتجاوز نظام الحكم باعتبارها وضعا يفرضه 

الواقع وليست سياسات منتهجة بناء على خيارات.
نجحت عملية تصحيح المسار الثوري في تأمين االستقرار الحكومي والسياسي 
األهمية في منطقة تعصف  غاية من  اآلن وهو مكسب على  إلى حد  واالجتماعي 
بها الفوضى السياسية واالجتماعية وحتى األمنية ومن حق المصريين أن يفخروا 
أهداف  لتحقيق  الخصبة  األرضية  يمثل  ألنه  عنه  الدفاع  في  ويستميتوا  بذلك 

ثورتهم.
ولوال تصحيح المسار الديمقراطي الناشئ الذي ال يخل من التعثر النزلقت مصر 
فيما انزلق فيه عدد من بلدان المنطقة من فوضى اجتماعية وسياسية وأمنية عمقت 
الحرية والديمقراطية  إحباط شعوبها وأججت سخطها عليها بعد أن تبخرت أحالم 

تستثني  ال  التي  الكاملة  المواطنة  في  والحق  والتنمية 
أحدا.

الحرية  وعلى  االنفتاح  على  المصريون  راهن  وللتاريخ 
والسياسية  المدنية  الحقوق  وعلى  الكرامة  وعلى 
نفس  على  تقف  دولة  وعلى  واالجتماعية  واالقتصادية 
المسافة من كل مكونات المشهد السياسي كما راهنوا 
بأنفسهم بعيدا عن  تاريخ مصر  على حقهم في صناعة 
أي شكل من أشكال الوصاية ونجحوا في تحقيق ما أمكن 
من تلك الرهانات في ظل أوضاع إقليمية متقلبة وأوضاع 

دولية أكثر تقلبا.
ليس من السهل تحقيق أهداف الثورة في سبع سنوات 

وقراءة تاريخ الثورات في العالم تؤكد لنا هذه الرؤية إذ تستوجب تلك األهداف سنوات 
طوال وصبرا وتضحيات من قبل العب المصري فإنها تستوجب أيضا شجاعة ونزاهة 

من قبل نظام الحكم ألنه المؤتمن على تلك األهداف وراعيها األول.
اليوم  يشهد  مصر  اقتصاد  ولكن  نوعية  نقلة  إلى  النمو  نسبة  تقفز  لم  بالتأكيد 
لجميع  التنمية  تتوفر  لم  وبالتأكيد  بطيئا  كان  وإن  تصاعديا  نسقا  تأخذ  انتعاشه 
لغالبية  لتوفر  محافظة  من  أكثر  في  أطلقت  التنموية  المشاريع  ولكن  المصريين 
المصريين مقومات العيش الكريم وبالتأكيد لم يتم القضاء نهائيا على الفقر ولكن 

هناك سياسات جادة تهدف إلى التوزيع العادل لعائدات الخيرات.
وبالتأكيد أيضا أن التجربة الديمقراطية متعثرة ولم ترتق بعد إلى مستوى أهداف 
عملية  ألنها  الوقت  من  المزيد  تستوجب  ناشئة  ديمقراطية  تجربة  أي  لكن  الثورة 
سياسية ثقافية ال تتجسد على أرض الواقع بمجرد القيام بانتخابات برلمانية ورئاسية 

وإنما هي عملية تنشئة اجتماعية سياسية وثقافية ال تخل من التعقيد.
تجمع الطبقة السياسية واتجاهات الراي العام العربية على أن ثورة 25 يناير تعد 
نقلة ومفصلية في تاريخ مصر الحديث كما تجمع على أنها ثورة شعبية أعادت لمصر 

ثقلها في المنطقة وعززت وزنها على المستوى الدولي كقوة عربية مهابة
أو  منها  االستنقاص  بهدف  للبعض  يهمز  أو  وبثورتها  بمصر  يستخف  ومن 
الشعوب  بإرادة  وانما  المصري فقط  الشعب  بإرادة  إنما هو يستخف ال  الستهدافها 
العربية التي صبرت كثيرا على حكام همهم األول تأمين بقائهم في الحكم حتى وإن 

كان ذلك على حساب إرادة الشعوب وتطلعاتها وكرامتها ورهاناتها.

نجحت عملية تصحيح المسار الثوري في تأمين 
واالجتماعي  والسياسي  الحكومي  االستقرار 
من  غاية  على  مكسب  وهو  اآلن  حد  إلى 
الفوضى  بها  تعصف  منطقة  في  األهمية 

السياسية واالجتماعية.
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عبد الباسط غبارة 

تحل الذكرى السابعة على ثورة 25 يناير التي تعتبر من النقاط الفاصلة في تاريخ 
مصر، التي اندلعت احتجاجا على األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة 
عاما  ثالثين  نحو  بعد  مبارك  حسني  محمد  الرئيس  حكم  ظل  في  فساداً  اعتبر  وما 
على رأس السلطة. وقد شهدت مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أجبرت نظام 

الرئيس حسني مبارك على ترك السلطة أحداثا وتحوالت كبيرة. 
وفي ما يلي أهم المحطات في تاريخ مصر منذ ذلك التاريخ )25 يناير( حتى اليوم:

أحداث 2011. . سقوط النظام

مع نجاح الثورة التونسية وإطاحتها بالرئيس زين العابدين بن علي، انتقل الحماس 
بدأ  حيث   ،2011 عام  من  األول  اليوم  منذ  فيه  الثورة  بوادر  بدأت  التي  مصر  إلى 
في  المشكالت  من  العديد  بسبب  الحكومة  ضد  ومظاهرات  الحتجاجات  التنظيم 

مصـــــــــــر..
كرونولوجيا األحداث

منذ 25 يناير
 2011
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المجتمع وأهمها الفقر والبطالة وتردي األوضاع االجتماعية في البالد. 
احتجاجًا  مصر  في  مختلفة  ميادين  في  يتظاهرون  المصريين  آالف  يناير،   25 في 
على الفقر والقمع اللذين تمارسهما الشرطة المصرية، تلبية للدعوات التي انتشرت 
آنذاك على صفحات موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«. وشهد هذا اليوم سقوط 

أول قتيل في ثورة 25 يناير بميدان األربعين في مدينة السويس. 
في 29 يناير ألقى الرئيس األسبق حسني مبارك، خطابه األول بشأن األزمة، أعلن 
وفي  للحكومة.  جديدا  رئيسا  شفيق  أحمد  وتعيين  نظيف  أحمد  حكومة  إقالة  فيه 
األول من فبراير، وجه خطابه الثاني للشعب رفض فيه االستجابة لمطالب المحتجين 

وبعض القوى السياسية بالرحيل الفوري عن الحكم. 
وفي 11 شباط/فبراير، تنحي مبارك عن الحكم وسلم سلطاته للمجلس العسكري 
من  يوما   18 بعد  مبارك  تنحي  وجاء  البرلمان.  وحل  بالدستور  العمل  عطل  الذي 
الشرطة  بين  المواجهات  وخلفت  التحرير.  ميدان  في  المتواصلة  التظاهرات 
الجيش  تعهد  السلطة  توليه  ومع  األقل.  على  قتيال   850 السلميين  والمتظاهرين 

»بانتقال سلمي« للسلطة وبإجراء انتخابات. 

أحداث 2012. . . صعود اإلخوان 

في يناير، االسالميون يفوزون بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب التي حصدت 
عقب  جاءت  االنتخابات  وهذه  منها.   40% من  أكثر  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
مواجهات دامية بين المتظاهرين والشرطة وخلفت 42 قتيال على األقل في ما ُعرف 

باسم »أحداث محمد محمود«. 
بعد  مصر  تشهدها  رئاسية  انتخابات  اول  من  األولى  الجولة  ايار/مايو،   23 في 
مرسي  محمد  اإلخوان  مرشح  فيها  وانتقل  مرشحا   12 فيها  تنافس  مبارك،  سقوط 
وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق الى الجولة الثانية التي جرت في 

16 و17 حزيران/يونيو. 
يفوز  مرسي  محمد  المسلمين  اإلخوان  جماعة  مرشح  حزيران/يونيو،   30 في 

تنحي  شباط/فبراير،   11 في 
وسلم  الحكم  عــن  مــبــارك 
العسكري  للمجلس  سلطاته 
بالدستور  العمل  عطل  الذي 

وحل البرلمان.
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الرئاسية  باالنتخابات 
بنسبة  ٥١.٧٪ من إجمالي 
وفي  المشاركين.  أصوات 
لإلطاحة  مرسي  سارع  ذلك  أعقاب 
وزير  طنطاوي  حسين  بالمشير 
رئيس  عنان  سامي  والفريق  الدفاع 
على  وعمل  المسلحة،  القوات  اركان 

تعزيز سلطاته. 
 2012 العام  من  نوفمبر   22 وفي 
دستوريا  إعالنا  مرسي  أصدر 
واسعة  سلطات  به  نفسه  منح 
والجمعية  قرارته  بمقتضاه  وحصن 
الدستور  بوضع  المكلفة  التأسيسية 
والحل  الطعون  الشورى من  ومجلس 
ضده  عارمه  لثورة  أدى  ما  وهو 
الغاضبة  التظاهرات  واندلعت 
كما  مصر  ميادين  في  اإلعالن  ضد 
المحتجين  بين  اشتباكات  اندلعت 
وقوع  عن  اسفرت  اإلخوان  وأنصار 
أحداث  في  حدث  كما  وجرحي  قتلى 

االتحادية.
وفي 8 ديسمبر ألغى مرسي إعالنه 
الدستور  عرض  وقرر  الدستوري 
الدستور  وفاز  لالستفتاء  الجديد 
بلغت  تصويت  بنسبة  بالموافقة 
باإلقبال  اتسم  تصويت  في   ،%  64
المعارضة  حسب  وشابته  الضعيف 

تجاوزات كبيرة. 

أحداث 2013...

 سقوط »اإلخوان«

مرسي  محمد  ضد  واسعة  تظاهرات   2013 العام  من  األولى  الشهور  شهدت 
لألخونة  تكرس  أنها  المصريون  رأى  التي  القرارات  بعض  بسبب  اإلخوان  وجماعة 
وتستبعد القوى السياسية األخرى فضال عن بعض القرارات التي رأوها تمس األمن 
القومي المصري كما وقعت أحداث طائفية بالعباسية واخميم واسوان ومواجهات في 
بورسعيد بسبب صدور أحكام ضد المتورطين في مذبحة استاد بورسعيد واضطر 

معها مرسي إلى فرض حالة الطوارئ في مدن القناة وحظر التجول.
»تمرد«، تدشين  أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم  العام  أبريل من نفس  وفي 
حملة واسعة للحصول على توقيعات المصريين بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة وأعلنت في 29 يونيو أنها جمعت 22 مليون و134 ألف و465 توقيعا لسحب 
في  المصريين  ماليين  خرج  يونيو   30 الموافق  التالي  اليوم  وفي  مرسي  من  الثقة 
تظاهرات في محافظات الجمهورية للمطالبة بسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات 

رئاسية مبكرة. 
وفي 03 تموز/يوليو، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، عزل الجيش لمرسي 
وتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور 
4 يوليو  انتخاب رئيس جديد. وقد أدى عدلي منصور في  البالد لحين  إدارة شؤون 

اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر. 
وفي 14 أغسطس قامت قوات األمن بفض اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول 

في 22 نوفمبر من العام 2012 
دستوريا  إعانا  مرسي  أصدر 
سلطات  ــه  ب نفسه  مــنــح 
بمقتضاه  وحصن  واســعــة 
التأسيسية  والجمعية  قرارته 
الدستور  بوضع  المكلفة 
ومجلس الشورى من الطعون 
والحل وهو ما أدى لثورة عارمه 

ضده.
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محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بعد اعتصام دام أكتر من شهر، 
وأعلنت وزارة الصحة أن تلك األحداث أدت إلى سقوط 578 قتيال و4201 مصاب. 

أمن  مديريتي  تفجير  مثل  ضخمة  إرهابية  عمليات  عدة  وبعد  ديسمبر   24 وفي 
جماعة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  إعالن  الوزراء  مجلس  قرر  والدقهلية  القاهرة 
في  يشترك  من  كل  على  اإلرهاب  لجريمة  قانونًا  المقررة  العقوبات  وتوقيع  إرهابية، 
نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من 
يمول أنشطتها ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم. 

أحداث 2014... السيسي رئيسا

 15-14( يومي  ففي  وتاريخي  هام  بحدث  المصرية  الساحة  على   2014 عام  بدأ 
يناير( توجه المصريون إلى لجان االستفتاء للتصويت على مشروع الدستور الجديد 
وذلك بعد أن انتهت لجنة الخمسين من إعداد المسودة النهائية للدستور الجديد 

ودعوة الرئيس السابق عدلي منصور الشعب المصري لالستفتاء عليه.
وفي 18 يناير من العام 2014 تم إقرار الدستور المصري الجديد بعد أن أعلنت 
إجمالي عدد  %98.1 من  النهائية لالستفتاء بنسبة  النتيجة  لالنتخابات  العليا  اللجنة 
لخريطة  استحقاق  أول  اجتازت  قد  بذلك  مصر  لتكون  التصويت،  في  المشاركين 

المستقبل. 
الطريق  خارطة  في  تعديال  منصور  عدلي  السابق  الرئيس  أعلن  يناير،   26 وفي 
قبل  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  وقرر   ،2013 يوليو   8 في  عنها  أعلن  قد  كان  التي 
البرلمانية. وأعلن السياسي حمدين صباحي أنه سيترشح في هذه االنتخابات، أعقبه 
تقدم المشير عبد الفتاح السيسى باستقالته من وزارة الدفاع المصرية وإعالن عزمه 
على الترشح النتخابات الرئاسة المصرية األمر الذي جاء تلبية لنداء قطاع كبير من 

الفتاح  عبد  المشير  تقدم 
من  باستقالته  السيسى 
وإعان  المصرية  الدفاع  وزارة 
النتخابات  الترشح  على  عزمه 
الذي  األمر  المصرية  الرئاسة 
جاء تلبية لنداء قطاع كبير من 

الشعب المصري.

السيسي وسط ضباط من الجيش
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الشعب المصري.
بأصواتهم في  لإلدالء  االنتخاب  للجان  المصريون  توجه  مايو،  26 و27 و28  وفي 
 96.9% بنسبة  السيسي  الفتاح  عبد  المشير  بفوز  انتهت  التي  الرئاسية،  االنتخابات 
خارطة  في  الثاني  االستحقاق  بذلك  مصر  لتجتاز  صباحي.  حمدين  منافسه  على 

المستقبل. 
الدستورية  اليمين  السيسى،  الفتاح  عبد  المنتخب  الرئيس  أدى  يونيو،   8 وفي 
أنور  المستشار  برئاسة  العليا  الدستورية  للمحكمة  العمومية  الجمعية  أعضاء  أمام 
من  السلطة  وسلمت  سنوات،   4 لمدة  رئاسية  لفترة  لمصر  رئيسا  وذلك  العاصي، 
الرئيس السابق عدلي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في بادرة هي األولى 
الدول  ورؤساء  ملوك  حضره  كبيرا  احتفاال  ذلك  أعقبت  مصر،  تاريخ  في  نوعها  من 

والحكومات والبرلمانات. 
عالوة على ذلك، كانت مصر في العام 2014، على موعد مع عمليات إرهابية كبيرة، 
ففي 24 يناير استيقظ المصريون على تفجير إرهابي أسود استهدف مديرية أمن 
أربعة  األمن ومقتل  بأربعة طوابق من مبنى مديرية  نتج عنه أضرار  والذي  القاهرة 
لمديرية  المقابل  اإلسالمي  المتحف  واجهة  تدمير  جانب  إلى   76 وإصابة  شهداء، 

األمن. 
في 16 فبراير 2014: شهدت مدينة طابا بجنوب سيناء حادث تفجير حافلة سياحية 
أمام فندق ساندس بمنفذ طابا، كانت متجهة من سانت كاترين إلى إسرائيل، أسفر 
عن مقتل 4 سائحين كوريين والسائق المصري وأمين شرطة، وإصابة 16 آخرين من 
جنسيات مختلفة. قامت الدولة المصرية بحملة عسكرية في سيناء أطلقت عليها أسم 

العملية العسكرية لتطهير سيناء وتهدف إلى تعقب الجمعات المسلحة في سيناء. 
في 14 مارس/2014: مقتل 6 من أفراد الشرطة العسكرية في هجوم على نقطة 
الجيش  وقال  القاهرة.  شمال  القليوبية،  بمحافظة  مسطرد  منطقة  في  تفتيش 
المسلمين  اإلخوان  تنظيم  وحمل  المنطقة،  في  زرعتا  قنبلتين  فكك  إنه  المصري 

المحظور مسؤولية الهجوم على نقطة التفتيش، لكن التنظيم نفى ذلك. 
في 19 يوليو 2014: مذبحة الفرافرة هي مذبحة نفذتها مجموعة من المهربين 
في كمين لحرس الحدود المصري التابع للكتيبة رقم 14 بمنطقة »الدهوس« بالوادي 
واحة  بين  الواقعة  بالمنطقة   100 بالكيلو  الكمين  أفراد  تواجد  أثناء  وذلك  الجديد، 

الرئيس  أدى  يونيو،   8 في 
المنتخب عبد الفتاح السيسى، 
اليمين الدستورية أمام أعضاء 
الجمعية العمومية للمحكمة 
برئاسة  العليا  الدستورية 
العاصي،  ــور  أن المستشار 
لفترة  لمصر  رئيسا  ــك  وذل

رئاسية لمدة 4 سنوات.
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وموسكو   القاهرة  أن  المصري  الرئيس  أعلن 
نووي  مفاعل  ألول  روسيا  بناء  على  اتفقتا 
فاديمر  الروسي  للرئيس  زيارة  في  مصري 

بوتين للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

الفرافرة والواحات البحرية، ما أسفر عن مصرع 3 من المجموعات اإلرهابية، 
التي هاجمت الكمين، واستشهاد 28 ضابطا مجندا. 

في 24 أكتوبر2014: استهدف هجوم مسلح نقطة ارتكاز أمنية تابعة للقوات 
القواديس بشمال سيناء، موقعًا عشرات األرواح والمصابين  المسلحة بمنطقة كرم 
الفتاح  الرئيس عبد  الحادث، بادر  القوات المسلحة المصرية. بعد وقوع  في صفوف 
السيسي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، تم خالله التوجيه نحو تنفيذ 
امتدادها في  والحيلولة دون  اإلرهابية بسيناء،  العمليات  لوقف  خطة سريعة هدفت 

مصر وإعادة األمن واالستقرار. 

أحداث 2015... مصر بين األلم واألمل

 شهد مطلع العام 2015، ذبح 21 مصرًيا في ليبيا، على يد تنظيم داعش اإلرهابي، 
ليعلن الرئيس السيسى في كلمة وجهها للمصريين أن »مصر تحتفظ لنفسها بحق 
الرد في الوقت المناسب«، ليوجه سالح الطيران، بعدها بساعات معدودة، ضربة جوية 

مركزة، ضد 13 هدًفا إرهابًيا لداعش، حيث تمت العملية على 3 موجات متتابعة.
إصابته،  إثر  على  بركات،  هشام  العام  النائب  اغتيال  وقع  حزيران/يونيو،   29 وفي 
أرفع  القاهرة ليصبح  إرهابي استهدف موكبه بواسطة سيارة مفخخة في  في تفجير 
مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اإلطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013. وجاء االغتيال 
بعد قرابة الشهر من دعوة »والية سيناء« وهي ذراع تنظيم الدولة اإلسالمية في مصر 

أتباعها إلى مهاجمة القضاة. إثر تنفيذ حكم اإلعدام في ستة أفراد من عناصرها. 
طائرة  سقوط   :2015 األول  تشرين  أكتوبر/  في31 
كانت  التي   ،»9268« رقم  رحلة   »321 أيه  »إيرباص 
سان  مدينة  إلى  الشيخ  شرم  منتجع  من  طريقها  في 
متن  على  كان  من  جميع  وقتل  الروسية،  بطرسبورغ 
تنظيم  وتبنى  راكبا.   224 عددهم  يبلغ  الذين  الطائرة، 
كما  الطائرة،  سقوط  عن  مسؤوليته  اإلرهابي  »داعش« 
17 نوفمبر/  الروسي فالديمير بوتين في  الرئيس  أعلن 
عمل  عن  نجم  الطائرة  تحطم  أن   2015 الثاني  تشرين 
في  زرعت  الصنع  محلية  ناسفة  عبوة  عن  ناجم  إرهابي 

إحدى الحقائب بالطائرة. 
 ،2015 العام  خالل  المصرية  األمن  قوات  وواجهت 

هجمات متواصلة من تنظيمات جهادية مسلحة أبرزها تنظيم »والية سيناء« المرتبط 
بتنظيم »الدولة اإلسالمية«. وأدت هذه الهجمات إلى سقوط مئات من الجنود ورجال 

األمن بين قتيل وجريح بحسب السلطات المصرية.
10 شباط/فبراير،  باإليجابية، ففي  أحداثا وصفت  العام  المقابل، شهد هذا  وفي 
مفاعل  ألول  روسيا  بناء  على  اتفقتا  وموسكو  القاهرة  أن  المصري  الرئيس  أعلن 
نووي مصري في زيارة للرئيس الروسي فالديمر بوتين للقاهرة على رأس وفد رفيع 
المستوى، والتي عقد خاللها محادثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تناولت 
تعزيز مختلف اوجه العالقات الثنائية بين البلدين والتوقيع على اتفاقيات تعاون في 

مجاالت الطاقة واالستثمار.
وفي السادس من أغسطس، وبعد عام من بدء تنفيذ المشروع، وبحضور زعماء 
أهم  الجديدة،  السويس  قناة  بافتتاح  مصر  قامت  العالم،  قارات  مختلف  من  وقادة 
مشروع قومي مصري عالمي. حيث يعتبر مشروع قناة السويس الجديدة، مشروعا 
وزراعيا  صناعيا  األخرى  الكبرى  المشروعات  عشرات  به  يرتبط  للتنمية  عمالقا 
ومشروعات خدمية دولية تجعل من المنطقة الشرقية مركزا لحركة التجارة العالمية. 
 وفى 10 أكتوبر، أتم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بيع سفينتين حربيتين 
من طراز »ميسترال« لمصر، كدعم قوى لها كونها دولة مستقرة وقوية، كما وقعت 
فرنسا مع مصر عقود كثيرة لبيع األسلحة، أصبحت مصر أول مشتٍر أجنبي لطائرات 
رافال الفرنسية المقاتلة، حيث اشترت القاهرة 24 طائرة منها كجزء من صفقة باهظة 
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بقيمة 5.2 مليار يورو تشمل أيضًا فرقاطة متعددة المهام وصواريخ. 
 « اول غواصة مصرية حديثة من طراز  10 ديسمبر، تم تدشين  ووفي 
االلمانية«  جروب  تيسين   « شركة  بترسانة  بناؤها  تم  والتي   »209/1400
حماية  على  قدراتها  ودعم  البحرية  القوات  إلمكانات  تكنولوجية  اضافة  تعد  والتي 

االمن القومي المصري.
وهو  الطريق  لخارطة  الثالث  االستحقاق  مصر  أكملت   2015 العام  نهاية  وفي 
 3 30 يونيو وبعد غياب  االنتخابات البرلمانية وتم تشكيل البرلمان األول بعد ثورة 
سنوات منذ آخر برلمان في 2012 ليعود االستقرار نسبيا وتتدفق الحياة مجددا على 

ضفاف النيل بعد 5 سنوات من االضطرابات والقالقل والتغيرات السياسية. 

أحداث 2016... عنف وأزمات

شهد عام 2016، تصاعد لوتيرة العنف في مصر، حيث ألقت مجموعة إرهابية في 
6 يناير 2016، بعبوة متفجرة ناسفة في صندوق للقمامة بالقرب من نقطة أمنية في 
أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الهرم بالجيزة، تسببت في مقتل 6 مجندين، وإصابة 

4 آخرين نتيجة انفجار العبوة الناسفة. 
وفي 20 مارس 2016: قام تنظيم الدولة اإلسالمية بتنفيذ هجوم مسلح على نقطة 
أمن في العريش وأسفر ذلك عن مقتل 18 على األقل من قوات األمن المصرية بينهم 
أربعة ضباط، وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة إثر هجوم مسلح على كمين الصفا 

على الطريق الدائري جنوب العريش بشمال سيناء. 
الشرطة  عناصر  من   8 قتل   ،2016 إبريل   20 في 
»آر بي جي« في أحد الطرق  المصرية في هجوم بقذائف 
هجمات  عدة  مايو  شهر  شهد  فيما  سيناء.  بشمال 
متفرقة أدت إلى سقوط عدد من قوات الجيش والشرطة 

بين قتيل وجريح. 
وفي 14 أكتوبر 2016: هاجمت مجموعة من المسلحين 
للجيش  حاجًزا  ثقيلة  وأسلحة  هجومية  بنادق  يحملون 
)الواقعة  مصر  الريفية،  العبد  بئر  مدينة  في  المصري 
أطلقت  بينما  العريش(  غرب  كيلومتًرا   40 بعد  على 
قذائف هاون وصواريخ موجهة إلى حاجز عسكري. وأسفر 
المصري وجرح  الجيش  أفراد  12 من  الهجوم عن مقتل 

ستة آخرين.
موجة العنف انتقلت إلى قلب القاهرة، حيث ُقتل 29 شخصًا وأصيب 31 آخرون في 
ديسمبر،   11 في  القاهرة،  بمدينة  العباسية  في  المرقسية  الكاتدرائية  على  هجوم 
بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراما. وتعتبر هذه هي المرة األولى التي يتم فيها 
تفجير هذه الكنيسة. وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( مسؤوليته عن التفجير. 
التي  تلك  أبرزها  لعل  متفرقة،  أزمات  المصرية  الساحة  شهدت  آخر،  صعيد  على 
اندلعت بين الدولة المصرية ونظيرتها اإليطالية على خلفية العثور على جثة الباحث 
اإليطالي جوليو رجيني، في 3 فبراير /شباط. حيث أدى مقتل ريجيني إلى توتر العالقات 
البرلمان  طالب  كما  بمصر،  سفيرها  بسحب  األخيرة  قامت  إذ  وإيطاليا،  مصر  بين 

األوروبي بمراجعة المساعدات التي تقدم لمصر فيما يخص األدوات العسكرية. 
ترسيم  اتفاقية  المصرية  الحكومة  توقيع  خلفية  على  مصر  شهدتها  أخرى،  أزمة 
الحكومة تابعية  العربية السعودية والتي أعلنت خاللها  المملكة  البحرية مع  الحدود 
جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودي، وذلك خالل زياة الملك سلمان بن 
عبد العزيز لمصر. وأدت تلك االتفاقية لتظاهر اآلالف يوم 15 إبريل/نيسان 2016 
المحامين برفع دعاوى قضائية ضد  بـ«جمعة األرض«، كما قام عدد من  فيما سمي 

الحكومة. 
المعيشية،  األوضاع  تدى  إلى  أدت  اقتصادية  أزمة  مصر  شهدت  أخرى،  جهة  من 
 3 يوم  الجنيه،  صرف  سعر  بتحرير  المصري  المركزي  البنك  قرار  بعد  وخاصة 

شهدت الساحة المصرية أزمات متفرقة، لعل  
أبرزها تلك التي اندلعت بين الدولة المصرية 
على  العثور  خلفية  على  اإليطالية  ونظيرتها 

جثة الباحث اإليطالي جوليو رجيني.
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نوفمبر. وهو القرار الذي اتخذه المسؤولون وصناع القرار في مصر، في 
الدولي. فضاًل عن رغبة  النقد  محاولة للحصول على قرض من صندوق 
مصر  مركز  وتقوية  السوداء،  السوق  على  القضاء  في  المركزي  البنك 
الجاذبة  الدول  المالي بهدف تحسين تصنيفها االئتماني، حتى تصبح مصر إحدى 

لالستثمارات األجنبية مرة أخرى. 

أحداث 2017. . إرهاب يتراجع 

2017 تراجًعا كبيًرا في عدد الهجمات اإلرهابية التي وقعت في مصر،  شهد عام 
لتصل إلى أقل من نصف عدد الهجمات التي وقعت في 2016. فبحسب وزارة الداخلية 
 332 2017، شهدت وقوع نحو  المصرية، فإن الفترة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 

هجوما إرهابيا في مصر، مقارنة بـ807 هجمات خالل عام 2016. 
وقالت الوزارة إنه خالل العام المنصرم، تم القبض على نحو 200 إرهابي، وينتمون 
إلى تنظيم اإلخوان اإلرهابي المحظور وأجنحته المسلحة ''حسم - لواء الثورة - طالئع 
حسم''. وأسفرت المداهمات األمنية خالل العام 2017، عن مقتل حوالي 180 تكفيريا، 

في مواجهات مسلحة مع قوات األمن. 
هذا وحرصت الجماعات اإلرهابية عام 2017، على ارتكاب أعنف الحوادث ضد قوات 
الجيش والشرطة، كما نفذت عمليات قتل على أساس الهوية، حيث قتل 44 شخصا 
على األقل وأصيب نحو 126 آخرين بجروح جراء تفجيرين ضربا كنيستين لألقباط، 
 ،2017 مايو   26 وفي  المصريتين.  واإلسكندرية  طنطا  مدينتي  في  أبريل،   09 في 

 3 يستقلون  كانوا  األقباط  عشرات  االرهاب  استهدف 
حافالت في طريقهم إلى دير األنبا صموئيل، في محافظة 
 24 وإصابة  شخصًا   29 مقتل  عن  أسفر  الهجوم  المنيا. 

آخرون. 
وفي 24 نوفمبر 2017، استهدف هجوم مسلح مسجداً 
 50 مسافة  العريش  عن  تبعد  والتي  الروضة  بقرية  يقع 
40 كم بمحافظة شمال  العبد قرابة  كم، وتبعد عن بئر 
مصابا.  و128  قتيل   305 سقوط  عن  وأسفر  سيناء، 
في  دموية  اإلرهابية  الحوادث  أكثر  الهجوم  هذا  ويمثل 

تاريخ مصر. 
المصري  االقتصاد  شهد  االقتصادي،  الصعيد  على 

تحسنا ملحوظ بعد أزمة كبيرة في توفر العمالت األجنبية، وذلك بفضل إصالحات 
واستهدفت   .2016 عام  نهاية  منذ  الدولي  النقد  صندوق  مع  باالتفاق  حكومية 

اإلصالحات إنعاش االقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، بعد تراجعه منذ 2011.
مؤسسة  تعديل  هو   ،2017 في  المصري  لالقتصاد  األهم  الحدث  يكون  وقد 
»ستاندرد آند بورز« للتصنيف االئتماني الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
2011، وذلك على خلفية تقرير بعثة  من مستقر إلى إيجابي، للمرة األولى منذ عام 

صندوق النقد الدولي في مصر. 
النقد الدولي  اتفاق مع صندوق  2016 بإبرام  كما اختتم االقتصاد المصري عام 
يحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دوالر على ثالث سنوات، فقد اختتم عام 
2017 بالحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دوالر، وبذلك تكون 

مصر حصلت على نصف قيمة القرض منذ توقيع االتفاق. 

2018... انتخابات وآمال

عام 2018، والذي يتوقع أن يكون عام ساخن كونه يمثل عام االنتخابات في مصر، 
2018 ، وفى  7 يونيو  حيث تنتهى فترة والية الرئيس عبد الفتاح السيسى في يوم 
هذا التاريخ يجب أن يكون اسم الرئيس الجديد قد تم اإلعالن عنه من قبل اللجنة 

القضائية المشرفة على االنتخابات القادمة. 
وقد أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات في مصر، االثنين الثامن من كانون الثاني/

على   ،2017 عام  اإلرهابية  الجماعات  حرصت 
الجيش  قوات  ضد  الحوادث  أعنف  ارتكاب 
على  قتل  عمليات  نفذت  كما  والشرطة، 

أساس الهوية.
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األولى  الجولة  أن   ،2018 يناير 
من االنتخابات الرئاسية ستجرى 
في  وأوضحت  القادم.  آذار/مارس  في 
سيبدأ  البالد  خارج  التصويت  أن  بيان 
ثالثة  ولمدة  آذار/مارس   16 الجمعة 
داخل  في  االنتخابات  أن  وأضافت  أيام. 
البالد ستبدأ االثنين 26 من آذار/مارس 

القادم ولمدة ثالثة أيام. 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  وأعلن 
ثانية،  لوالية  الترشح  عزمه  السيسي 
كما أعلن رئيس أركان الجيش المصري 
خوضه  عنان  سامي  الفريق  السابق 
القوات  أن  رغم  الرئاسية  لالنتخابات 
بتهم  للتحقيق  استدعته  المسلحة 
العسكرية  المؤسسة  تمس  تجاوزات 
وطالب  لها.  منضبطا  مازال  التي 
بالخروج  المصريين  الناخبين  السيسي 
للعالم  لـ«يظهروا  االقتراع  صناديق  إلى 
االنتخابات« على حد  المشاركة في  حجم 
تكون  بأن  لكم  وقال  «أتعهد  وصفه. 
عنوانًا  القادمة  الرئاسية  االنتخابات 
بتكافؤ  تتسم  وأن  والشفافية،  للحرية 
وبموجب  المرشحين«.  بين  الفرص 
الدستور المصري، يحق للرئيس الترشح 

لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.
األمل  يتصاعد  آخر،  صعيد  على 
بتحسن األوضاع االقتصادية في البالد، 
المجموعة  شركة  إليه  أشارت  ما  وهو 
المالية هيرميس-أكبر بنوك االستثمار 
وإفريقيا- األوسط  الشرق  منطقة  في 
التوقعات  عن  السنوي  تقريرها  في 
عام  إن  قالت  حيث   ،2018 لعام 
االنفراجة  عام  بمثابة  سيكون   2018
برنامج  ثمار  وجني  لمصر  االقتصادية 
الحكومة  تنفذه  الذي  اإلصالح 

المصرية، والذي سينعكس ايجابيا على مؤشرات االقتصاد وعلى رأسها معدالت 
الدوالر  الجنيه مقابل  التجاري وتحسن قيمة  الميزان  العجز في  التضخم وتقلص 

وتحسن كبير في معدالت السياحة والنشاط الصناعي. 
هذا ويأمل المصريون أن يكون 2018، عام انفراجه في األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
من  أفضل  يكون  وان 
فيه  تتحقق  وأن  سلفه، 
رأسها  وعلى  أمنياتهم، 
ربوع  األمن  يسود  أن 
معه  يتوقف  وأن  البالد، 
موجة العمليات اإلرهابية 
التي تشهدها مصر، وأن 
لألزمات  انتهاًء  يشهد 
بالبالد  عصفت  التي 
طيلة السنوات الماضية. 

حرصت الجماعات اإلرهابية عام 2017، 
على ارتكاب أعنف الحوادث ضد قوات 
الجيش والشرطة، كما نفذت عمليات 

قتل على أساس الهوية.

الناخبين  السيسي  طالب 
إلى  بالخروج  المصريين 
صناديق االقتراع لـ«يظهروا 
المشاركة   حجم  للعالم 

الكبير في االنتخابات.
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عندما سعت 

» الجزيرة « 
الى هدم الدولة المصرية 

تونس الحبيب االسود 

أبرزت  وثائق خطيرة سربها موقع »ويكيليكس« أن  الشيخ حمد بن جاسم 
إسرائيلى  لمسؤول   كشف  السابق  القطري  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس 
نافذ فى السلطة، أن الدوحة تتبنى خطة لضرب استقرار مصر بعنف، وأن 
»قناة الجزيرة« ستلعب الدور المحورى لتنفيذ هذه الخطة، عن طريق اللعب 

بمشاعر المصريين إلحداث هذه الفوضى.
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وأشارت الوثيقة إلى أن الشيخ 
مصر  وصف  جاسم  بن  حمد 
مريض  لديه  الذى  بـ«الطبيب 
وأكد  مرضه،  يستمر  أن  ويجب  واحد« 
قناة  حكومته  استخدمت  الذى   - »جاسم« 
المريض  أن   - قطر  تملكها  التى  الجزيرة 
الفلسطينية  القضية  هو  مصر  لدى  الذى 
إطالة  تريد  مصر  أن  إلى  منه  إشارة  فى 
ال  الفلسطينية دون حل، حتى  القضية  أمد 
تصبح مصر بال قضية تضعها فى منصب 

القائد للمنطقة العربية.
وكان »ويكيليكس« قد أشار إلى أن لديه 
وثائق،   5 منها  نشر  قطر،  عن  وثائق   7
وحجب وثيقتين بعد تفاوض قطر مع إدارة 
الموقع الذى طلب مبالغ ضخمة حتى ال يتم 
النشر لما تحويه من معلومات خطيرة عن 
لقاءات مع مسئولين إسرائيليين وأمريكان 

وأن هذه اللقاءات كلها للتحريض ضد مصر. 
من  الثمن  على  حصل  أن  بعد  الوثيقتين  بسرية  التزم  الموقع  أن  من  الرغم  وعلى 
القطريين، إال أنه تم تسريبها إلى عدد من وسائل اإلعالم، حيث تتحدث الوثيقة التى حملت 
رقم 432 بتاريخ األول من يوليو 2009 عن اللقاء الذى استغرق 50 دقيقة بين الشيخ حمد 
بن جاسم وقناة الجزيرة والذى أسهب فيه بن جاسم عن السياسة الخارجية القطرية، فى 
عدد من الموضوعات بما فيها المصالحة الفلسطينية وعملية السالم ولم يدخر جهداً فى 
شن هجوم شرس على مصر وسياساتها بشكل مباشر وغير مباشر فى لحظات أخرى، وقد 
قام السفير األمريكى بتحليل اللقاء، وأشار فى مجمل تحليله إلى كون الجزيرة أداة فى يد 

القطريين يستخدمونها كيفما يشاءون لخدمة مصالحهم على حساب أطراف أخرى.
أما الوثيقة الثانية وحملت رقم 677 بتاريخ 19 نوفمبر 2009 فقد تعلقت بتقييم شامل 
تعده األقسام المختلفة بالسفارة كل فى اختصاصه حول قطر، وتطرق التقييم إلى دور قناة 
الجزيرة فى منظومة السياسة القطرية وتحليل توجهات الشبكة منذ تولى الرئيس أوباما 

لمقاليد السلطة فى واشنطن.
وأشارت الوثيقة إلى أن تغطية الجزيرة أصبحت أكثر إيجابية تجاه الواليات المتحدة ـ فى 

الوقت نفسه يؤكد التقييم بقاء الجزيرة كأداة للسياسة الخارجية القطرية.
وأكدت الوثيقتان أن بن جاسم أكد لعدد من المسئولين اإلسرائيليين واألمريكان أنه 
إشعال  يزكى  ما  كل  ببث  الجزيرة  قناة  سيكلف  فإنه  الشارع  إلى  المصريين  خروج  بمجرد 
بعضهم  المصريين  بين  ولكن  والنظام  المصريين  بين  فقط  ليس  الشارع  فى  الفتنه 

البعض.
تصفيه  فى  الجزيرة  قناة  دائمًا  يستخدم  القطرى  النظام  أن  إلى  الوثيقتان  وأشارت 
حساباته مع خصومه وأنه نجح أكثر من مرة فى إشعال الفتن فى عدد كبير من العواصم 
العربية عندما توترت العالقات مع الدوحة وأن الجزيرة هى أحد أهم القنوات اإلخبارية فى 

المنطقة ونجحت فى جذب المشاهد العربى منذ تأسيسها.
وثائق  تهريب  في   » الجزيرة   « قناة  إستعمال  تم   ، يونيو   30 ثورة  بعد  ما  فترة  فخالل   
ومستندات مصرية بالغة السرية  الى جانب دورها التحريضي في بث الفوضى داخل البالد 
والتحامل على  الحقائق  وتزييف  الوقائع  تزوير  اإلرهابية من  للجماعات  المعلن  الدعم  عبر 
مؤسسات الدولة كالجيش واألمن والقضاء ، ويشير مراقبون الى أن القناة القطرية قامت 

بدور تخريبي في مصر عبر التجسس والتحريض وتلميع اإلرهاب وتشويه صورة الدولة 
الدولة  العسكرية والخاصة برئيس  الوثائق  الى سرقة  الحمدين  إتجه تنظيم   فقد 
من  الدوحة  الى  ونقلها  االخوان،  عودة  على  خاللها  من  يساوم  لكي  سرية   المصنفة 
خالل امين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي الذي جمع  تلك الوثائق 
ايام وخرج بها في مجموعة من الصناديق من خالل  القبض علي  مرسي بثالث  قبل 

أن  إلى  »ويكيليكس«  أشارت 
بـ  مصر  وصف  جاسم  بن  حمد 
مريض  لديه  الذى  »الطبيب 
واحد« ويجب أن يستمر مرضه، 
وأكد »جاسم« الذى استخدمت 
حكومته »الجزيرة«  أن المريض 
القضية  هو  مصر  لدى  الــذى 
منه  إشارة  فى  الفلسطينية 
أمد  إطالة  تريد  مصر  أن  إلى 
دون  الفلسطينية  القضية 
با  مصر  تصبح  ال  حتى  حل، 
منصب  فى  تضعها  قضية 

القائد للمنطقة العربية.

حمد بن جاسم محم
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ابنته كريمة الصرفي.
وقد رفض الصيرفي  حضور جلسات التحقيق  لمدة أربعة أشهر بعد القبض عليه ،  وفي 
اول جلسة  حضرها في ديسمبر 2013 وجه تعليماته البنته بنقل الوثائق الى  مكتب قناة 
»الجزيرة« على ان يتم تهريبها الى قطر عبر أفالم مصورة مقابل مبلغ قيمته مليون ونصف 
بن  إن  التخابر مع قطر،  المتهمين في قضية  أحد  أحمد عفيفي  أكد  لبينما  مليون دوالر، 

جاسم كان على اتصال بهم ويبغلهم بالتعليمات، والملفات التي يريدها من مصر.
وكانت هيئة الدفاع في قضية »التخابر مع قطر«، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد 
المحكمة  من  قطر،طلبت   لدولة  القومي  األمن  تخص  وثائق  بتسريب  وآخرين،  مرسي 
استخدام حقها وفقا لنص المادة »11« من قانون االجراءات الجنائية  المصري بشأن إدخال 
متهم جديد في الدعوى المنظورة أمامها، وهو رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق 
حمد بن جاسم، الذي ذكر ضابط األمن الوطني، اسمه في شهادته، التي أدلى بها أمام 
المحكمة، حول كونه »ممثال عن الحكومة القطرية، وأعد األموال«، وطلب أصول المستندات.

بتهريب  قام  مرسى  محمد  المعزول  الرئيس  سكرتير  فإن  القضية  مستندات  ووفق 
ابنته  إلى  القومى  باألمن  الخاصة  بالمستندات  مملوءة  الجمهورى  القصر  من  حقائب   3
بقناة  العاملين  من  اثنين  طريق  عن  تركيا،  عبر  قطر  إلى  لتوصيلها  أكتوبر   6 مدينة  فى 
للحصول  المالي  العرض  أن  اعترافاته  القضية فى  الرئيسى فى  المتهم  وأكد   ، »الجزيرة« 
على المستندات بلغ مليونا ونصف مليون دوالر، وأنهم حصلوا على 20 ألف دوالر مقدما، 
اللقاء مع حمد بن جاسم وبصحبته ضابط مخابرات  إلى قطر، وهناك حصل  السفر  وتم 
إلى قطر،  لتهريبها  آلكترونية  ذاكرة  المستندات فى  االتفاق على وضع  وتم  قطرى كبير، 

والوثائق الورقية المهمة من خالل مضيف جوى. 
وقال أحد الشهود في القضية ، “إن المتهم القضية عالء سبال ن سافر إلى قطر وتقابل 
مع شخص يدعى “إبراهيم هالل ويعمل رئيس قطاع األخبار بقناة الجزيرة، وطلب منه عقد 
لقاء مع وزير الخارجية القطري محمد بن جاسم، وذلك بشان التشاور حول األوراق الموجودة 
بالحقيبة، وبالفعل تم اللقاء بين الثالثة داخل فندق بالعاصمة الدوحة، وطلب وزير الخارجية 

القطري من المتهم  سبالن أصول تلك الوثائق ونقلها من مصر إلى قطر”، 
الوثائق  على  للحصول  سعى  قد  جاسم  بن  يكون  أن  مصرية  إعالمية  تقارير  ورجحت 
يرتبط  التي  إسرائيل  الى  لتسليمها  المصري  الجيش  بتسليح  أساسا  المتعلقة  المهمة 

بعالقات وطيدة مع قادتها. 
قالت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة العامة تنتظر صدور حيثيات حكم محكمة النقض، 
القاضى بإدانة مرسى ورفاقه، وذلك لتتخذ اإلجراءات القانونية فيما نسب إلى رئيس قناة 
الجزيرة حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوى على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر 
ضد دولة أجنبية«مصر«، واإلضرار بمصلحتها ومراكزها »الحربى والسياسى والدبلوماسى 

المعزول  الرئيس  سكرتير  قام 
 3 بتهريب  مــرســى  محمد 
الجمهورى  القصر  من  حقائب 
الخاصة  بالمستندات  مملوءة 
باألمن القومى إلى ابنته فى 
مدينة 6 أكتوبر لتوصيلها إلى 

قطر عبر تركيا.

قطر رهانت على االٕخوان لضرب الدولة المصرية
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واالقتصادى« وإعطاء مبالغ مالية كبيرة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية 
للبالد.

بإعدام  الصادر  الحكم  بإقرار  بالقاهرة،  النقض  محكمة  قضت   ، الماضي  سبتمبر  وفي 
عادل  ومحمد  عفيفى  عبده  على  أحمد  وهم  قطر  مع  التخابر  قضية  في  عليهم  المحكوم 
لمحمد  به  المقضى  المؤبد  السجن  بعقوبة  واالكتفاء    ، ثابت  إسماعيل  ومحمد  كيالنى 
نسب  فيما  والتصرف  التحقيق  نحو  الالزم  التخاذ  العام  النائب  إلى  األوراق  وإحالة  مرسي،  
إلى رئيس قناة الجزيرة حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوى على جرائم جنائية مؤثرة 
والسياسى  الحربى  ومركزها  البالد  بمصلحة  واإلضرار  أجنبية  دولة  على  التخابر  بشأن 
بمصلحة  ضار  عمل  ارتكاب  بقصد  كرة  مالية  مبالغ  وإعطاء  واالقتصادى،  والدبلوماسى 

قومية للبالد
إلسقاط  قطرى،  مخابرات  وضابط  جاسم  بن  حمد  سعى   عن  القضية  أوراق  وكشفت 
جوى  مضيف  وهو  الكيالني،  حامد  عادل  محمد  المتهم  كشفها  والتى  المصرية،  الدولة 
بشركة مصر للطيران، من خالل عالقته بأحمد علي عفيفى وتجمع عناصر اإلخوان على أحد 
المقاهى بـ 6 أكتوبر لتجميع صور وفيديوهات مظاهرات اإلخوان وإرسالها لقناة »الجزيرة«

سبالن  محمد  عمر  عالء  مع  عفيفي  على  أحمد  المتهم  حديث  عن  المتهم  كشف  كما 
»هارب« أردنى الجنسية - ُمعد برامج بقناة الجزيرة القطرية على مواقع التواصل االجتماعى، 
حيث أكد له أنه تحدث مع الشيخ حامد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة، وتقابلوا مع ضابط 
مخابرات قطرى، واتفقوا أن عالء وضابط مخابرات قطري سيستقبالن الكيالنى فى السوق 

الحرة بمطار الدوحة لتسليمهم المستندات.
وكشف المتهم أحمد عفيفى أن المتهم عالء سبالن  سافر 
جاسم  بن  حمد  إستقبله  حيث   ،2014 يناير  فى  قطر  إلى 
إرسال  بعد  المستندات،  أصول  إحضار  ضرورة  منه  ،وطلب 
و  الجزيرة،  قناة  إيميل  على  المستندات  من  وعناوين  أجزاء 
المخابرات  من  ضابط  وجود  عن  للمتهم  سبالن  عالء  إبالغ 
القطرية خالل اللقاء، باإلضافة إلى الشيخ حمد وإبراهيم هالل 
مدير األخبار السابق بقناة » الجزيرة «  وإنه طلب منهم مبلغ 
مليون دوالر مقابل تسليمهم أصول المستندات، آلن الجانب 
القطرى مهتم جًدا بأصول المستندات ، لكن المشكلة كانت  
وإيصالها   المستندات من مصر  كيفية وطريقة تهريب  في 

إلى عالء فى قطر.
ووفق حيثيات القضاء المصري فإن قضية التخابر مع قطر، 

كشفت مخطط قناة الجزيرة والمخابرات القطرية، لإلضرار باألمن القومى المصرى، منذ 
عزل جماعة اإلخوان اإلرهابية من الحكم، حيث سعت القناة  للحصول على تقارير وملفات 
القومى  األمن  على  الخطورة  بالغة  معلومات  على  وتحتوى  سرية  درجة  تحمل  جميعها 
المصرى، وال يجوز تداولها أو االحتفاظ بصور منها إال بجهات االختصاص ،منها  نسخة 
ضوئية من دراسة للقوات المسلحة المصرية تحمل درجة »سرى جداً«، تتضمن جدول نتائج 
دراسة عناصر القوة فى القوات المسلحة المصرية ،ونسخة ضوئية لمذكرة بتاريخ 16 يونيو 
2013 تحمل درجة »سرى جداً« بعنوان »موجز معلومات صادرة من إدارة العالقات الخارجية 
برئاسة الجمهورية«  ،و نسخة ضوئية من مستند يحمل درجة »سرى للغاية« يتضمن المعابر 
»الفلسطينية اإلسرائيلية - المصرية«، وكذا المسافات بين تلك المعابر والساحل ومواقعها 
على خريطة مرفقة للمستند،و نسخة ضوئية لمذكرة بتاريخ مايو 2013 تحمل درجة »سرى 
جداً«، تتضمن تقييم الموقف ومقترحات استعادة األمن وتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء 
،و نسخة ضوئية لخريطة تحمل درجة«سرى جداً« توضح التواجد العسكرى واألمنى للقوات 
القوات  العربية ،و نسخة ضوئية من مستند يتضمن جدول تشكيل  األمريكية بالمنطقة 
العسكرى«  المحمول  »شبكة  باسم  ،وحافظة  الجمهورية  مستوى  على  المصرية  المسلحة 
ضمن  من  وجميعها  الداخلية«،  بوزارة  »خاصة  سرية  درجة  تحمل  لمستندات  ،ونسخ 
المستندات التى سرقت، وتم تسريبها بعد اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير 
بعنوان،  الفلسطينية  العامة  المخابرات  من  صادر  تقرير  من  ضوئية  نسخة  2011،و  عام 
الخاصة  األرضية  واالتصاالت  واالتصاالت  األنفاق  شبكة  وتأهيل  إعداد  حول  معلومات 

بن  يكون  أن  مصرية  إعامية  تقارير  رجحت 
الوثائق  على  للحصول  سعى  قد  جاسم 
الجيش  بتسليح  أساسا  المتعلقة  المهمة 
يرتبط  التي  إسرائيل  الى  لتسليمها  المصري 

بعاقات وطيدة مع قادتها. 
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ضوئية  ونسخة  بالقسام، 
تلك  توضح  التى  للخريطة 
التقارير  من   ،ونسخ  السرية  األنفاق 
اإلسرائيلى  الفاصل  بالجدار  الخاصة 
والقوات متعددة الجنسيات بشبه جزيرة 
سيناء،و حافظة باسم »ثورة« تحتوى على 
الثورة«،  حماية  »إجراءات  بعنوان  تقرير 
وهو صادر لرئاسة الجمهورية يتضمن 
السلطة  قانون  لتمرير  العمل  خطة 
اإلخوان  تنظيم  قيام  وآليات  القضائية، 
بالدفع والتحريض للتظاهر أمام مكتب 
الشديد  التصعيد  مع  العام  النائب 
مكان  فى  والمبيت  للمظاهرات، 
اإلجراءات  من  حزمة  واتخاذ  التظاهر 
مثل،  العام  والنائب  القضاء  رموز  ضد 
للمحاكمة  وإحالتهم  السفر  من  المنع 
الجنائية والتعامل معهم ،وحافظة باسم 
بالقوات  خاصة  تقارير  على  تحتوى 

المسلحة، »تشكيل القوات البرية المصرية، وأبرز األسلحة بالقوات الجوية والبحرية والبرية 
نسخة  على  تحتوى  »سيناء«  باسم  ،وحافظة  المصرية«  المسلحة  بالقوات  الجوى  والدفاع 
ضوئية لمذكرات وتقارير بعناوين »إشارات أمنية بخصوص سيناء - اإلجراءات والمطالب 
الحيوية ألهالى سيناء - التغييرات المطلوبة فى القيادات األمنية بسيناء بأسماء الضباط 
بتلك الجهات« ،و حافظة تحتوى على نسخة ضوئية من مذكرات إلدارة المخابرات الحربية، 
ومكتب المستشار العسكرى بالحرس الجمهوري ،وحافظة باسم »ملفات أخرى« تحتوى على 
للقوات  اإلسرائيلية  التطوير  لمواجهة خطط  وبحثية  دراسية  »نتائج  باسم  نسخة ضوئية  

البرية«.

قضايا ضد » الجزيرة « 

الى ذللك ، نظر القضاء المصري في ثالث قضايا ضد قناة » الجزيرة « القطرية ،أوالها 
»خلية الماريوت«، الصادر فيها حكم بالسجن ثالث سنوات لصحفيى الجزيرة باإلدانة وهم 
6 متهمين، من بينهم ثالثة من صحفيى قناة الجزيرة اإلنجليزية، بالسجن المشدد لمدة 
بسجن  ترخيص،  دون  بث  أجهزة  واستخدام  كاذبة  أخبار  ببث  إدانتهم  بعد  سنوات  ثالث 
سنوات،  ثالث  غريتسه  بيتر  واألسترالى  محمد،  وباهر  فهمي،  محمد  الجزيرة  صحفيي 
وقضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة ثالث سنوات على أربعة متهمين آخرين فى القضية 

ذاتها، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين هما نورا حسن البنا وخالد عبدالرحمن.
وفي يوليو  2017 ، قال محمد فهمي، أحد المتهمين في القضية ،وهو الصحفي بقناة 
توجه   كانت  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  إن   بمصر،  مكتبها  في  السابق  اإلنجليزية  الجزيرة 
قنوات الجزيرة المختلفة لنشر أفكارها، مشيًرا إلى أن قناة الجزيرة كانت تتآمر في مصر مع 
تنظيم اإلخوان بالتواطؤ مع حكومة قطر. وأوضح أن القناة لم تلتزم بالشروط التي وضعتها 
مصر لعمل القنوات اإلخبارية. كاشًفا بأن عدد من كوادر تنظيم اإلخوان تم فرضهم للعمل 
التحريرية عن صحفييها.  إدارتها  إخفاء معلومات  بالقاهرة، فضاًل عن  الجزيرة  في مكتب 
قررت  األسبق محمد مرسي،  بالرئيس  اإلحاطة  2013 عقب  يوليو   3 أحداث  »عقب  وأكد: 
أن أنهي عملي مع الجزيرة، بعد أن اكتشفت أنها تفبرك مظاهرات في محافظة أسيوط، 
كما قرر 20 موظًفا آخرين من بينهم عدد من المذيعين المعروفين التوقف عن العمل مع 

القناة«. 
وقالت المحكمة في حيثيات القضية، أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها اإلعالمى 
بما  عابئة  غير  أعرافا  وتهدم  قيم  راحت تدنس  بل  يلزمها شرف،  ولم  ميثاق  فلم يحدها 
المنبر اإلعالمى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق  تخلفه وراءها من إساءة استغالل هذا 
أغراضها باستهداف هذا البلد اآلمن محاولة النيل من شعبه واستقراره وسالمة أراضيه، 

الصحفي  فهمي  محمد  قال 
اإلنجليزية  الجزيرة  بقناة 
السابق في مكتبها بمصر، إن  
جماعة اإلخوان اإلرهابية كانت 
توجه  قنوات الجزيرة المختلفة 
إلى  مشيًرا  أفكارها،  لنشر 
تتآمر  كانت  الجزيرة  قناة  أن 
اإلخوان  تنظيم  مع  مصر  في 

بالتواطؤ مع حكومة قطر.

الصحفي محمد فهمي
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وكأنه  ظاهرها  يبدو  مصر  مباشر  الجزيرة  مسمى  تحت  قناة  خصصت  حيث 
الرحمة، بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح 
والسقطات لما تقدمه قرباًنا لجماعة اإلخوان، التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى 
أوج عزها وتقلدها حكم البالد إال أن الشعب ما إن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن 
يرفع  أن  العظيم،  بجيشها  واالستغاثة  الوطن  حماة  صيحات  تعالت  حتى  القويم،  الطريق 

عنهم ما أهمهم وأغمهم.
عودته  عقب  الجزيرة  معد  حسين  محمود  مع  التحقيق   الدولة  أمن  نيابة  تواصل   كما 
الخارجية  الذاكرة  من قطر، وبحوزته معدات تصوير وأجهزة اإلضاءة والمونتاج ووحدات 
مع  شركة  بإنشاء  المتهم  قيام  عن  التحريات  كشفت  حيث  المدمجة،  واألسطوانات 
ومقرها  بالقناة  المصرية  الشؤون  ومحرر  الجزيرة،  قناة  مكتب  مدير  فايد،  عبدالفتاح 
بمنطقة المريوطية بالجيزة، وتدير هذه الشركة شبكة تضم العديد مراسلين المنتمين 
إلى تنظيم جماعة اإلخوان اإلرهابية، إلعداد تقارير مفبركة حول وجود مظاهرات ومسيرات 

لتنظيم جماعة اإلخوان اإلرهابية، وإعداد بيانات كاذبة.
الجزيرة  لقناة  5000 شريط فيديو  أخفى ما يزيد عن  المتهم  أن  التحقيقات   وكشفت 
أرشيف  بمثابة  المادة  هذه  تعد  حيث  بالجيزة،  مسلم  أبو  زاوية  بمنطقة  شقيقته  بمنزل 
قناة الجزيرة بمصر، وهو ما جعل القناة القطرية ترفع دعاوى قضائية ضد مصر بالخارج 
بزعم أنها فقدت هذه المواد اإلعالمية لدى اقتحام مقرها بالقاهرة وطلبت بتعويض 150 

مليون جنيه من مصر، 
كما تواصل نيابة أمن الدولة التحقيق فى قضية أخرى مع 
الدولى  التنظيم  عضوة  جبارة،  بسيونى  قطب  ريم  المتهمة 
من  عودتها  فور  عليها  القبض  تم  والتى  اإلرهابية،  للجماعة 
قناة  فى  تعمل  أنها  وتبين  تجسس،  طائرة  ومعها  تركيا، 
تدريبية  دورات  خالل  من  تأهيلها  وتم  القطرية،  الجزيرة 
الستخدامها  والتصوير،  التجسس  طائرات  استخدام  على 
القطرية  العاصمة  فى  للقناة  وإرسالها  األحداث  تصوير  فى 

الدوحة.
وفي يناير 2017 أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية ، 
برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام األول للنيابات، 
الدولى  بالتنظيم  عضو  جبارة  بسيونى  قطب  ريم  بحبس 
فور  وذلك  التحقيقات،  ذمة  على  يوما   15 اإلخوان،  جماعة 

وصولها قادمة من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس.
الجزيرة  قناة  فى  تعمل  جبارة   أن  التحقيقات  وبينت   
تدريبية  دورات  خالل  من  وتأهيلها  إعدادها  وتم  القطرية، 

وإرسالها  األحداث  تصوير  فى  الستخدامها  والتصوير،  التجسس  طائرات  استخدام  على 
للقناة فى العاصمة القطرية الدوحة. 

وأن عوتها الى القاهرة تأتى فى إطار  تجهيز القناة القطرية إلعداد تقارير وفيديوهات 
مفبركة، تمهيداً لبثها تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير، فى إطار خطة القناة القطرية، إلنتاج 
عشرات الفيديوهات المفبركة، وعرضها على الرأي العام باعتبارها مشاهد أنية وتحدث 
ضد  المشبوهة  القطرية  القناة  تنتهجها  التى  التعبئة  خطة  إطار  فى  الراهن،  الوقت  فى 

الدولة المصرية.
بعد  القناة،  معد  على  القبض  عقب  مصر،  إلى  بالعودة  تعلميات  المتهمة  تلقت  وقد   
عودته من قطر إلنتاج تقارير وأفالم ومواد إعالمية، يتم بثها عبر قنوات اإلخوان والتى تبث 
من تركيا وقطر، بسبب فشل مخطط عودة أى من العاملين فى القناة من قطر، وذلك لورود 

أسمائهم فى التحقيقات، وخشية القبض عليهم.
 وأشارت المصادر األمنية  إلى أن المتهمة تم التحقيق معها فى نيابة أمن الدولة فى قضية 
جديدة بمفردها أطلق عليها قضية قناة الجزيرة الثانية، وذلك لوجود قضية قناة الجزيرة 
األولى والتى يواصل فيها القضاء التحقيق مع محمود حسين جمعة مدير المراسلين بالمقر 
الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة، التهامه ببث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة 
األخبار  بث  خالل  من  الفوضى  من  حالة  وإشاعة  الدولة  مؤسسات  ضد  والتحريض  الفتن 

الكاذبة وإعداد التقارير اإلعالمية والمقاالت واألفالم الوثائقية المفبركة.

ضد  قضايا   ٣ في  المصري  القضاء  نظر 
الصادر  الماريوت«،  »خلية  ،أوالها  »الجزيرة«  
لصحفيى  سنوات   ٣ بالسجن   حكم  فيها 
بينهم  من  متهمين،   6 وهم  باإلدانة  الجزيرة 
بالسجن  اإلنجليزية،  القناة  صحفيى  من  ثاثة 
المشدد لمدة ثاث سنوات بعد إدانتهم ببث 
أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.
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تونس الحبيب االسود 

 ، الدوحة  المصري األسبق حسني مبارك يطلق عليه إسم حرامي  الرئيس  كان 
ويرى فيه عنوانا للشقاق والنفاق في العالم العربي ، بينما بات معروفا لدى غالبية 
المصريين ب» غراب البين  «الذي عادة ما ينذر بالخراب ، فحمد بن جاسم آل ثاني 
الذي  القزم  باإلزدراء من وضع  المصريون   قابلها   ، أحقادا وضغائن  يكّن لمصر 

يحاول أن يطاول اإلهرامات ، 
ويبدو أن ملف تآمر بن جاسم على مصر لن يغلق إال بعد مقاضاته على جميع 
علي  الرحيم  عبد  الدكتور  أعلن  فقد   ، المصريين  حق  في  إرتكبها  التي  جرائمه 
بن  حمد  إلستدعاء  العام  للنائب  ببالغ  التقدم  عزمه  عن  النواب  مجلس  عضو 
جاسم للتحقيق في إتهامه بسرقة وثائق مصرية سرية بعضها يخص المؤسسة 
المعزول  الرئيس  أعوان  طريق  عن  الرئاسة،  بمؤسسة  خاصة  وأخري  العسكرية 
ما  فترة  فخالل   ،  2013 يوليو   3 في  اإلخوان  بجماعة  اإلطاحة  قبل  مرسي  محمد 
بعد ثورة 30 يونيو ، إتجه تنظيم الحمدين الى سرقة الوثائق العسكرية والخاصة 

حرامي الدوحة يتآمر على مصر 
لمصلحة إسرائيل
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برئيس الدولة المصنفة سرية  لكي يساوم من خاللها على عودة االخوان، ونقلها 
الى الدوحة من خالل امين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي الذي 
جمع  تلك الوثائق قبل القبض علي مرسي بثالث ايام وخرج بها في مجموعة من 

الصناديق من خالل ابنته كريمة الصرفي.
وأضاف علي أن الصيرفي رفض حضور جلسات التحقيق  لمدة أربعة أشهر بعد 
2013 وجه تعليماته البنته  ،  وفي اول جلسة  حضرها في ديسمبر  القبض عليه 
أفالم  عبر  قطر  الى  تهريبها  يتم  ان  على  الجزيرة  قناة  مكتب  الى   الوثائق  بنقل 
مصورة مقابل مبلغ قيمته مليون ونصف مليون دوالر، الفتا الى أن أحمد عفيفي 
أحد المتهمين في قضية التخابر مع قطر، قال: إن بن جاسم كان على اتصال بهم 

ويبغلهم بالتعليمات، والملفات التي يريدها من مصر.
وكانت هيئة الدفاع في قضية »التخابر مع قطر«، المتهم فيها الرئيس المعزول 
قطر،طلبت   لدولة  القومي  األمن  تخص  وثائق  بتسريب  وآخرين،  مرسي  محمد 
من المحكمة استخدام حقها وفقا لنص المادة »11« من قانون االجراءات الجنائية  
المصري بشأن إدخال متهم جديد في الدعوى المنظورة أمامها، وهو رئيس وزراء 
الوطني،  األمن  ضابط  ذكر  الذي  جاسم،  بن  حمد  السابق  خارجيتها  ووزير  قطر 
الحكومة  »ممثال عن  المحكمة، حول كونه  أمام  بها  أدلى  التي  اسمه في شهادته، 

القطرية، وأعد األموال«، وطلب أصول المستندات.
قام  مرسى  محمد  المعزول  الرئيس  سكرتير  فإن  القضية  مستندات  ووفق 
باألمن  الخاصة  بالمستندات  مملوءة  الجمهورى  القصر  من  حقائب   3 بتهريب 
طريق  عن  تركيا،  عبر  قطر  إلى  لتوصيلها  أكتوبر   6 مدينة  فى  ابنته  إلى  القومى 
اثنين من العاملين بقناة الجزيرة، وأكد المتهم الرئيسى فى القضية فى اعترافاته 
أن العرض المالي للحصول على المستندات بلغ مليونا ونصف مليون دوالر، وأنهم 
مع  اللقاء  حصل  وهناك  قطر،  إلى  السفر  وتم  مقدما،  دوالر  ألف   20 على  حصلوا 
وضع  على  االتفاق  وتم  كبير،  قطرى  مخابرات  ضابط  وبصحبته  جاسم  بن  حمد 
المهمة من  الورقية  إلى قطر، والوثائق  »كارت ميمورى« لتهريبها  المستندات فى 

خالل مضيف جوى. 
إلى قطر  القضية عالء سبال سافر  المتهم  “إن   ، القضية  في  الشهود  أحد  وقال 
وتقابل مع شخص يدعى “إبراهيم هالل ويعمل رئيس قطاع األخبار بقناة الجزيرة، 

جاسم  بن  تآمر  ملف  أن  يبدو 
إال  يغلق  ــن  ل مــصــر  عــلــى 
جميع  على  مقاضاته  بعد 
حق  في  إرتكبها  التي  جرائمه 

المصريين.
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بشان  وذلك  جاسم،  بن  محمد  القطري  الخارجية  وزير  مع  لقاء  عقد  منه  وطلب 
التشاور حول األوراق الموجودة بالحقيبة، وبالفعل تم اللقاء بين الثالثة داخل فندق 
المتهم  سبالن أصول تلك  القطري من  الخارجية  الدوحة، وطلب وزير  بالعاصمة 

الوثائق ونقلها من مصر إلى قطر”، 
على  للحصول  سعى  قد  جاسم  بن  يكون  أن  مصرية  إعالمية  تقارير  ورجحت 
الوثائق المهمة المتعلقة أساسا بتسليح الجيش المصري لتسليمها الى إسرائيل 

التي يرتبط بعالقات وطيدة مع قادتها. 
العامة  المخابرات  جهاز  مؤسسي  أحد  منصور،  محمود  اللواء  أكد   ، ذلك  الى 
المحكمة  إلى  ستقدم  مصر  بأن  تفيد  لديه  المتوافرة  المعلومات  أن  القطرية، 
والصورة  بالصوت  والكاملة  الدامغة  األدلة  يتضمن  ملفًا  الدولية  الجنائية 
الوزراء  رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  حمد  وقيام  لإلرهاب،  قطر  لدعم  والمستندات 
 ، ووزير خارجية قطر السابق، بدور المنسق لعمليات تمويل وتنفيذ اإلرهاب كافة 
وقال في تصريحات صحفية: »إن األدلة المتوافرة لدى الحكومة المصرية، تتضمن 
والنيجر  دارفور  وعمليات  وداعش  والنصرة  القاعدة  دعم  في  جاسم  بن  حمد  دور 

والكاميرون ومصر، خاصة عمليات العريش ولبنان وتونس، وتمويالته لحماس«.
المخابرات  أجهزة  أروقة  ضمن  يصنف،  جاسم  بن  حمد  »إن  منصور:  وأردف 
العالمية،  على أنه عميل ألجهزة أجنبية في منطقة الشرق األوسط ودول التعاون، 

وبخاصة جامعة الدول العربية«، 
بأن  إسرائيل   أبلغ  جاسم   بن  أن  ويكيليكس  لموقع  وثيقة  كشفت    ، ذلك  الى 
بالده  تتبنى خطة لضرب استقرار مصر بعنف، وأن المخطط يشمل  تأجيج  مشاعر 
المصريين ضد نظام الحكم إلحداث الفوضى عن طريق قناة الجزيرة باعتبارها 
عنصراً محوريًا فى الخطة، وفى لقاء سري جمع بين بن جاسم ومسئول إسرائيلي 
أن  ويفضل  واحد«  مريض  لديه  الذى  »الطبيب  بـ  مصر  جاسم  بن  ،وصف  نافذ 

يستمر مرضه لفائدته الخاصة.
وثائق عن قطر   7 لديه  أن  إلى  ويكيليكس  أسانج مؤسس موقع  وأشار جوليان 

مصرية  إعامية  تقارير  رجحت 
سعى  قد  جاسم  بن  يكون  أن 
الــوثــائــق  عــلــى  للحصول 
أساسا  المتعلقة  المهمة 
المصري  الجيش  بتسليح 
التي  إسرائيل  الى  لتسليمها 
مع  وطيدة  بعاقات  يرتبط 

قادتها. 
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وحجب  وثائق   5 منها  نشر 
جاء  ذلك  إن  ويقال  وثيقتين، 
الموقع  إدارة  مع  قطر  تفاوض  بعد 
ال  حتى  ضخمة  مبالغ  طلب  الذى 
تحويه من معلومات  لما  النشر  يتم 
مسئولين  مع  لقاءات  عن  خطيرة 
فى  كانت  وأمريكيين  إسرائيليين 
مصر،  ضد  للتحريض  مجملها 
الموقع حصل على  إن  ويقال كذلك 

الثمن من قطر.
حملت  التى  الوثيقة  وتتحدث 
يوليو  من  األول  بتاريخ   432 رقم 
 50 الذى استغرق  اللقاء  2009 عن 
جاسم  بن  حمد  الشيخ  بين  دقيقة 
فيه  أسهب  والذى  »الجزيرة«  وقناة 
الخارجية  السياسة  عن  جاسم  بن 
القطرية فى عدد من الموضوعات، 
الفلسطينية  المصالحة  فيها  بما 
جهداً  يدخر  ولم  السالم،  وعملية 
مصر  على  شرس  هجوم  شن  فى 
وغير  مباشر  بشكل  وسياساتها 
وقام  أخرى،  لحظات  فى  مباشر 
اللقاء،  بتحليل  األمريكي  السفير 
كون  إلى  تحليله  مجمل  فى  وأشار 

مصالحهم  لخدمة  يشاؤون  كيفما  يستخدمونها  القطريين  يد  فى  أداة  الجزيرة 
على حساب قوى أخرى بطبيعة الحال.

لم يقف مخطط التأمر على مصر عند هذا الحد ، وإنما إتجه الى شكل آخر من 
أشكال التخريب الممنهج  ، إعتمده تنظيم الحمدين بعد إنتفاضة 25 يناير 2011 
التي إنتهت باإلطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك ، فقد  كشفت وثائق مسربة تم 
اإلفراج عنها مؤخًرا، وتحمل وصف »سري«، المخطط القطري الذي كان يستهدف 
القرار  صانع  إلخضاع  االقتصاد  مفاصل  على  والسيطرة  بالديون،  مصر  إغراق 
الدوحة خالل فترة تولى جماعة  ، من خالل سعي سعي  القطرية  المصري لإلرادة 
سيطرتها  فرض  إلى   ،2013 يونيو  حتى   2012 يونيو  منذ  مصر،  حكم  اإلخوان 
للضغط  مصر  في  الداخلي  الوضع  واستغالل  المصري،  االقتصاد  على  الشاملة 

عليها لتنفيذ األجندة القطرية فى أفريقيا.
وكشفت الوثائق تفاصيل محضر اجتماع جرى بين رئيس الوزراء القطري آنذاك 
إلى  سعت  قطر  وأن  قنديل،  هشام  برئاسة  المصرية  والحكومة  جاسم،  بن  حمد 
اإلخوان،  تنظيم  بالتعاون مع  الدوحة،  بالديون، لصالح  المصري  االقتصاد  إغراق 
مرسي  محمد  األسبق  اإلخواني  الرئيس  من  تأكيدات  االجتماع  محضر  وتضمن 

على جعل قطر الُمقِرض األكبر لمصر.
تقديم  مرسي  على  طرح  جاسم   بن  أن  االجتماعات  محاضر  أحد  خالل  ويظهر 
قروض بقيمة -10 20 مليار جنيه مصري )حوالي -2 5 مليارات دوالر بأسعار صرف 

الجنيه وقتها(.
»الفائدة عالية  وبرر حمد بن جاسم تلك الخطوة، بالقول: إن ذلك يرجع إلى أن 
على القروض بالجنيه المصري«، وهو ما لم يعترض عليه مرسي، ما يعكس حجم 

التآمر القطري على مصر بالتواطؤ مع جماعة اإلخوان.
االستثمار في حَرم  القطرية حق  الحكومة  منح  إلى  االجتماع  كما تطرق محضر 
مطار القاهرة الدولي، وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية، ومنح تصاريح ألي 
طائرة قطرية لعبور األجواء المصرية خالل ساعة واحدة فقط من طلب، وكذلك 

تفاصيل  الوثائق  كشفت 
سعت  قطر  أن  اجتماع  محضر 
المصري  االقتصاد  إغراق  إلى 
الدوحة،  لصالح  بالديون، 

بالتعاون مع تنظيم اإلخوان.
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أمامها،  العوائق  كل  وإنهاء  مصر،  في  االستثمار  حق  القطرية  »الديار«  شركة  منح 
وأيًضا تمديد فترة إنجاز مشروعها في مصر إلى 12 عاًما بدًلا من 8 أعوام

كما اتفقت قطر فعليًّا مع حكومة اإلخوان على السيطرة على قطاع الحديد عبر 
إنشاء شركة »قطر ستيل« للحديد، إضافًة إلى إنشاء محطة كهرباء تكون طاقتها 
اإلنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجاوات، على أن يكون الشرط الوحيد هو حصر 
مدينة  قرب  التفريعة  شرق  القطرية  المشاريع  لتغذية  الكهرباء  من  إنتاجها  كل 
كهرباء  ومحطة  قطرية،  صناعية  منطقة  إقامة  إلى  إضافة  المصرية،  بورسعيد 

قطرية، وقرية لوجستية متكاملة.
و خطط تنظيم الحمدين  للسيطرة على القطاع السياحي المصري، عبر إنشاء 
هذه  لكن  متكاملة،  لوجستية  وقرية  سياحي،  ومرسى  متكاملة،  سياحية  مدينة 
المشاريع اصطدمت بثورة 30 يونيو 2013، التي انهت حكم اإلخوان عمالء قطر 
العمليات اإلرهابية بهدف زعزعة االستقرار  الدوحة دعمها على  لتركز  في مصر، 

على أمل إعادة اإلخوان إلى الحكم في مصر مجدداً.
بالدولة  لإلطاحة  التخطيط  وراء  كان  جاسم  بن  فإن   ، المراقبين  وبحسب 
المصرية لفائدة إسرائيل ، حيث تشير تقارير إستخباراتية الى أنه كان وراء إقناع 
القضية  وأد  اإلخوان من حكم مصر سيساعد على  بأن تمكين  األمريكية  اإلدارة 
الفلسطينية بإقتطاع أجزاء من صحراء سيناء وضمها الى قطاع غزة بهدف إقامة 
أي  وإنهاء  الغربية  الضفة  تهميش  الى  تلقائيا  سيؤدى  ما  للفلسطينيين  دويلة 

مشروع بقيام الدولة التي تضم غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

الحمدين   تنظيم  خطط 
القطاع  على  للسيطرة 
إنشاء  السياحي المصري، عبر 
متكاملة،  سياحية  مدينة 
وقرية  ســيــاحــي،  ــى  ــرس وم
لوجستية متكاملة، لكن هذه 
 30 بثورة  اصطدمت  المشاريع 
2013، التي انهت حكم  يونيو 

اإلخوان عماء قطر في مصر.
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عبد القادر حمدي 

النظام  إسقاط  على  العمل  إلنطالق  موعدا   2011 يناير   25 إختيار  يكن  لم 
المصري السابق عفويا ، وإنما كان مقصودا ، يدل على ذلك اإلستهداف الممنهج 
لرجال الشرطة ،الذي إنطلقت به اإلحتجاجات ، فذلك اليوم هو يوم عيد الشرطة 
المصرية ، جاء في درسة لمركز ناصر للدراسات اإلستراتيجية أن  العالقات  بين 
مصر وبريطانيا وصلت الى  مستوى مرتفع للغاية من التوتر في نهاية عام 1951 
حيث كانت هناك رغبة لدي المملكة المصرية بالغاء او تجميد المعاهدات الموقعة 
الفدائية ضد معسكرات و جنود   الهجمات واألنشطة  ارتفعت حدة  و  مع االحتالل 

25 يناير ..
إستهداف الشرطة في عيدها 

مصريون 
يحيون عيد 
الشرطة
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وضباط االحتالل البريطاني فى كافة ربوع مصر بصورة عامة و في  منطقة القنال 
خسائر  الفدائية  العمليات  نتيجة  البريطانية  القوات  تكبدت  حيث  خاصة  بصورة 
انسحاب  أدى  وكذلك  األولى،  الفترة  في  خاصة  المعسكرات،  و  االفراد  في  فادحة 
العمال المصريين من العمل في معسكرات اإلنجليز إلى وضع القوات البريطانية 

في منطقة القناة في حرج شديد.
فحينما  أعلنت الحكومة عن فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الراغبين 
91,572  عاماًل أسماءهم في  في ترك عملهم مساهمة في الكفاح الوطني سجل 
الفترة من 16 أكتوبر 1951 وحتى 30 من نوفمبر 1951 % كما توقف المتعهدون 
عن توريد الخضراوات واللحوم والمستلزمات األخرى الضرورية إلعاشة 80,000  
من  كل  مقاطعة  في  كبيرة  شعبية  حركة  هناك  كانت  و  بريطاني  وضابط  جندي 
يتعامل مع معسكرات االحتالل ما ادي الي اشتراك الكثير من التجار و المتعهدين 
المحالت  يقاطعون  اصبحوا  فالمصريين  المعسكرات  مع  التعامل  عن  التوقف  في 
التي تقوم بتزويد معسكرات االحتالل بالمؤن كما يتم نفذ االفراد العاملين لدي 

معسكرات االحتالل.
عن  استفزاًزا  أو  رعونة  تقل  ال  مغامرة  على  البريطانية  القوات  قامت  لذلك 
عابدين  قصر  محاصرة  تم  حين  وإذاللها  الحكومة  إلهانة  السابقة  محاوالتها 

السقاط الحكومة .
 1936 بإلغاء معاهدة  الحكومة عن قرارها  ان ترجع   المرة  الهدف هذه  و كان 
علي  للضغط  االجراءات  من  عدد  تبعة  و   1950 عام  في  النحاس  اتخذه  الذي 
االحتالل للدخول في مفاوضات جديدة ، حيث  استدعى القائد البريطاني بمنطقة 
القناة ”البريجادير أكسهام”- ضابط االتصال المصري، صباح يوم الجمعة 25 يناير 

من ضحايا المجزرة 
التي ارتكبها االنجليز ضد 
الشرطة المصرية

الهجمات  حــدة  ارتــفــعــت 
ضد  الفدائية  واألنــشــطــة 
وضباط  جنود   و  معسكرات 
االحتال  البريطاني فى كافة 
ربوع مصر حيث تكبدت القوات 
العمليات  نتيجة  البريطانية 
في  فادحة  خسائر  الفدائية 

االفراد و المعسكرات.
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“الشرطة” المصرية باإلسماعيلية  1952 وسلمه إنذاًرا بأن تسلم قوات البوليس 
أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة 
القناة كلها. واالنسحاب إلى القاهرة بدعوى أنها مركز إختفاء الفدائيين المصريين 

المكافحين ضد قواته فى منطقة القنال.
فكان رد المحافظة هو رفض  االنذار البريطاني وأبلغته إلى وزير الداخلية ” فؤاد 
سراح الدين ” الذي أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم االستسالم.
و بناء علي القرار المصري الشجاع فقد القائد البريطانى فى القناة أعصابه و امر 
االسماعيلية  “شرطة”  بوليس  قسم  بمحاصرة  المصفحة  وعرباته  ودباباته  قواته 
و  الضباط  أسلحة  تسليم  فيه  يطلب  الشرطة  قسم  لمأمور  إنذارا  أرسل  أن  بعد 

الجنود، غير أن ضباط وجنود البوليس “الشرطة” رفضوا قبول هذا االنذار.
االنجليز  فحرك  المحافظة  مبني  و  القسم  محاصرة  االنجليزي  القائد  قرر  لذلك 
العادية  البنادق  من  بعدد  مسلح  شرطة  قسم  لمحاصرة  ومدافعهم  دباباتهم 

القديمة.
“الشرطة”  االبوليس  قسم  مبنى  االنجليز  حاصر  اليوم  ذلك  شمس  غروب  وقبل 
الصغير  و مبنى المحافظة في األسماعيلية ، بواسطة ما يزيد عن سبعة آالف جندي 
وعرباتهم  الثقيلة  السنتوريون  دباباتهم  تدعمهم  باألسلحة،  مزودين  بريطاني 
ال  المحاصرين  المصريين  الجنود  عدد  كان  بينما   ، الميدان  ومدافع  المصفحة 
يزيد على ثمانمائة في الثكنات وثمانين في المحافظة و قسم الشرطة، ال يحملون 

غير البنادق.
المحافظة  وحيث رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخالء مبنى 
للقوات البريطانية. أسفر االشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن 
على  باالستيالء  البريطانية  القوات  وقامت  جريًحا،  و80  مصرًيا  شرطًيا   50 مقتل 

مبنى محافظة اإلسماعيلية.
بإطالق  البريطاني  االحتالل  قوات  وقامت  المتكافئة%  غير  المعركة  بدأت  لقد   
نيرانها على قوات الشرطة داخل المبنى، وبالرغم من ان الشرطة المصرية التي 
رفضت الخضوع لإلحتالل كانت تحاول قدر جهدها ان تصيب اهداف قوات االحتالل 
الدفاع عن  استبسلت في  انها  اال  القليلة،  الذخيرة  اهدار  الوقت عدم  وفي نفس 
المبني حتى اخر لحظة حتى بالرغم من انهيار جزء منه على بعض الجنود ومنهم 

صحيفة » االٔهرام 

« تخلد الحدث

ــوات الــشــرطــة  ــ ــت ق ــض رف
أسلحتها  تسليم  المصرية 
المحافظة  مبنى  ــاء  وإخـ
أسفر  البريطانية،  للقوات 
الشرطة  بــيــن  ــاك  ــب ــت االش
البريطانية  والقوات  المصرية 
مصرًيا  شرطًيا   50 مقتل  عن 
القوات  وقامت  جريًحا،  و80 
على  باالستياء  البريطانية 

مبنى محافظة اإلسماعيلية.
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اال  احد اعضاء جسده  بتر  او تم  تناثرت اشالؤه  من استشهد ومنهم من 
ان هذا كان دافعا لمن ظلوا على قيد الحياة في االستمرار والثبات للدفاع 
عن مواقعهم حتى من اصيبوا منهم كانوا مازالوا يحاربون قوات االحتالل الغاشمة 

الخسيسة بكل شجاعة بالرغم من اصابتهم.
كانت هذه الملحمة يوم الجمعة 25 يناير1952 هي التي صنعت عيد الشرطة, 
ان يزور  العظيم، لن يستطيع احدا مهما كان  تاريخ مصر  تاريخي مجيد في  يوم 
سبيل  في  حياتهم  دفعوا  الذين  هؤالء  حساب  على  لنفسه  مجدا  يصنع  او  التاريخ 

الوطن وهم يعلمون علم اليقين ان مصيرهم كان موت محقق.
تذكاريا  نصًبا    1952 يوليو  ثورة  اقامت   ، المصرية  الشرطة  لبطوالت  ونتيجة 
عبارة  الشرطة وشهدائها، وهو  تكريما البطال  بالعباسية  النظام  بلوكات  بمبنى 
عن تمثال ألحد ابطال الشرطة، الذين استشهدوا خالل الصمود فى اإلسماعيلية.

ومن هنا اصبح يوم 25 يناير عيًدا للشرطة المصرية فقط الغير عيدا للبسالة 
والبطولة 

وجرى إقرار هذه اإلجازة الرسمية ألول مرة بقرار من الرئيس المصرى السابق 
العام  والقطاع  للحكومة  رسمية  إجازة  اليوم  هذا  باعتبار  مبارك،  حسنى  محمد 
المصرى تقديًرا لجهود رجال الشرطة المصرية فى حفظ األمن واألمان واستقرار 

الوطن، واعتراًفا بتضحياتهم فى سبيل ذلك، وتم اإلقرار به فى فبراير 2009
وقد اختار عدد من المجموعات المصرية المعارضة هذا اليوم لبدء احتجاجات 
شعبية فى 2011 تحولت هذه االحتجاجات إلى ثورة شعبية عارمة عمت أرجاء البالد 
25 يناير، وعلى أثرها تنحى الرئيس  28 يناير، عرفت هذه الثورة باسم ثورة  فى 

حسنى مبارك عن منصبه، وتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة قيادة البالد.
وقد تحدث زعماء مصر المتالحقون على هذه الذكرى فقالوا :

الرئيس محمد نجيب :

شهدائنا  بذكرى  اليوم  نحتفل  إننا  البوليس..  وجنود  ضباط  اخوانى  و  أبنائي   
األبطال .. الذين سجلوا لمصر مجدا و عظمة و فخرا .. فى كل يوم تظهر لنا االيام 
مثال جديدا يضربه المصري فى البطولة و الشجاعة و التضحية .. وإننا إذا رجعنا 
المؤمنين من  قليل من  نفر   .. مثيال  له  تجد  فال  اليوم  بة  نحتفل  الذي  المثل  إلى 
ابطالنا ضحوا الى أخر نسمة من أرواحهم فى سبيل الوطن أمام قوات تفوقهم قوة 
و  المجد  أبيهم و فى هذا أقصى درجات  إنهم قد فنوا عن بكرة  و عتادا وعددا.. 
كفاهم فخرا أن واحدا منهم لم يتزحزح عن مكانه.. أو يتخل عن موقعه.. فعلينا اال 
ننسى شهداءنا ، وقد سبقهم غيرهم من الشهداء فى فلسطين و فى غيرها من 
الميادين.. إنهم جميعا كانوا الطليعة لحركتنا المباركة .. كانوا نواتها التى بدأت 
تضع لنا االسسس.. فحذونا حذوهم و سرنا على سنتهم .. فعلى أرواحهم وأرواح 

شهداء البوليس و الجيش و الشهداء جميعا نقرأ الفاتحة 

الرئيس  جمال عبد الناصر :

 إننا كنا نرقب دائما أيام القتال كيف كان يكافح رجال البوليس العزل من السالح 
المسلحين بأقوى االسلحة و كيف صمدوا ودافعوا  البريطانية  رجال االمبراطورية 
أن  الوقت  نفس  فى  نحس  كنا  و  هذا  كل  نرقب  كنا   ، الوطن  وشرف  شرفهم  عن 
الوطن الذى يوجد فية هذا الفداء و توجد فيه هذه التضحية البد أن يمضى قدما 
إلى األمام .. البد أن ينتصر .. لقد راقبا معركة االسماعلية و كنا نتلظى فى الجيش 
، كنا نريد أن نفعل شيئا و لكننا فى تلك االيام لم يكن لنا حيلة و لكن كان هذا 

يدفعنا الى االمام و ذلك بدفاعهم و استشهادكم فى االسماعلية 
 الرئيس  أنور السادات : 

انور السادات كانت حوادث القتال تتفاقم يوما بعد يوم وكان شباب مصر يقوم بأعمال عظيمة 

جمال عبد الناصر

محمد نجيب
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وهو أعزل من كل سالح اال وطنيتة وايمانة .. وكان رجال البوليس يتحملون 
العبء األكبر من اعباء الجهاد ضد جيش كبير كامل التسليح ... راحت أيام 
 25 الى ان كان يوم  1952 تمضى والحالة تسوء يوما بعد يوم  يناير سنة  شهر 
يناير الذى ضربت فية قوات بريطانيا المسلحة - بأحدث االسلحة والمدافع - دار 
المحافظة فى االسماعيلية حيث توجد قوات البوليس المصرى المجردين من كل 
البوليس  وجنود  ضباط  فوق  وهدمتها  القديمة  الحراسة  بنادق  اال  اللهم  سالح 

البواسل الذين ابوا ان يسلموا كما طلب منهم.  

 الرئيس حسنى مبارك : 

 فى هذا اليوم من كل عام يحتفل شعبنا الوفى بأحد اعيادة الوطنية التى يعتز 
السنين  الشرطة على مر  .. لقد جسدت  االمين  البلد  الى  ينتمى  بها كل مواطن 
تحمل  فى  واالخالص  باالمانة  التزمت  حين  المصرى  للشعب  الراسخة  القيم 
المسئولية مهما كانت تضحياتها .. وقد كان الوالء االسمى لله والوطن وااللتزام 
الصارم للواجب والمسئولية هما العنصران اللذان دفعا رجال الشرطة الى التفانى 
التام فى عملهم ليل نهار .. وكان طبيعيا ان يقف ابناء الشرطة فى خندق واحد مع 
الوطنى  التراب  سالمة  عن  للذود  يتصدون  وهم  البواسل  المسلحة  القوات  رجال 
والدفاع عن سيادة الوطن وسالمتة والتصدى لكل تهديد او عدوان .. كما وقفت 
مع جماهير الشعب التى ثارت للخالص من االستعمار واالحتالل االجنبى والسيطرة 
اروع  بذلك  فضربت  االكبر  العطاء  ساحة  فى  ابرار  شهداء  منها  وسقط  الخارجية 
الكنانة  مصر  الن  اعتبار  كل  فوق  الوطن  حقوق  ووضع  الوطنى  الوعى  فى  االمثال 

هى الغاية واالمل وهى مهد الحضارة الذى خصة الله بالذكر فى كتابة الحكيم ».

الرئيس عبد الفتاح السيسي : 

إن هذا اليوم المجيد من أعيادنا الوطنية، يمثل مناسبة نذكر فيها التضحيات 
صفوف  مقدمة  في  ومازالوا  كانوا  الذين  الشرطة،  رجال  من  أبطالنا  قدمها  التي 
الوطن  هذا  بأمن  المساس  لمحاوالت  بشجاعة  متصدين  الوطن،  عن  الدفاع 
المصري  الشعب  لتمسك  رمزاً  تاريخنا،  في  الخالد  اليوم  هذا  وسيظل  العظيم، 

بسيادته على أرضها، ورمزاً لوطنية أبنائه من رجال الشرطة.
موقفهم  وكان  األصيل،  الشعب  هذا  من  يتجزأ  ال  جزء  هم  الشرطة  رجال  إن 
ومن  الشعب،  هذا  قوة  من  مستمداً   1952 يناير   في  اإلسماعيلية  في  البطولي 
كبريائه  لحماية  ونفيس  غال  بكل  للتضحية  واستعداده  كرامته،  على  حرصه 
مسيرتنا  تقود  مازالت  التي  الصفات  وهي  مقدراته،  على  وسيادته  الوطني، 

الشعب  وتطلعات  آمال  لتحقيق  اليوم 
المصري نحو المستقبل األفضل الذي 

يرجوه ألبنائه.
وتضحيات  ببطوالت  نشيد  إذ  وإننا 
رجال الشرطة في الماضي، فإننا نسجل 
واالعتزاز جهودهم  واالحترام  بالتقدير 
التحديات  تزايدت  حيث  الحاضر،  في 
جهاز  من  واستلزمت  والتهديدات، 
ندعمه   - متواصاًل  تطويراً  الشرطة 
بكل قوة - على كافة المستويات، وكانوا 
الكبيرة  المسئولية  مستوى  على  دومًا 
أقصى  يبذلون  عاتقهم،  على  الملقاة 
واستقرار  أمن  على  ساهرين  الجهد 

هذا الوطن وسالمة أبنائه.

المصري  الشعب  من  يتجزأ  ال  جزء  هم  الشرطة  رجال 
في  اإلسماعيلية  في  البطولي  موقفهم  وكان  األصيل، 
على  حرصه  ومن  الشعب،  قوة  من  مستمدًا   1952 يناير  
لحماية  ونفيس  غال  بكل  للتضحية  واستعداده  كرامته، 
الصفات  وهي  مقدراته   على  وسيادته  الوطني،  كبريائه 
التي مازالت تقود مسيرته اليوم لتحقيق آمال وتطلعات 
يرجوه  الذي  األفضل  المستقبل  نحو  المصري  الشعب 

ألبنائه.

حسني مبارك

عبدالفتاح السيسي
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هل كان موقف القذافي منها صحيحا
بعد سبع سنوات من أحداث  25  يناير.. 

؟
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حسين مفتاح - القاهرة

ارتبط الزعيم الليبي الراحل معمر 
عميقا  وجدانيا  ارتباطا  القذافي، 
بالفعل  بأنها  يؤمن  التي  بمصر 
»قلب العروبة النابض«،  وتجلى ذلك 
في مواقفه من األحداث التي واكبها 
من تاريخ مصر، ولعل خير دليل على 
ذلك هو أن أول نشاطا سياسيا مؤرخا 
للقذافي، تمثل في قيادته وعدد من 
زمالئه الشباب، لمظاهرة شعبية في 
الوحدة  انفصال  ضد  سبها  مدينة 
 ،1961 سنة  ومصر  سوريا  بين 
عالوة على ارتباطه الروحي بالزعيم 
عبدالناصر،  جمال  الراحل  العربي 
للقاءات  الكبير  العدد  أكده  والذي 
الزعيمين العربيين، على الرغم من 
والتي  جمعتهما  التي  المدة  قصر 
 1969 سبتمبر  اول  من  استمرت 
وحتى 28 سبتمبر 1970 ، وشهدت 
على  التوقيع  الوجيزة  الفترة  هذه 

على  عالوة  والسودان،  وليبيا  مصر  بين   1969 ديسمبر   27 في  طرابلس  ميثاق 
المسؤولية التي وضعه عبدالناصر كأمانة تاريخية للقذافي، عندما تحدث في آخر 
زياراته لليبيا، أمام عشرات األألف من الليبيين قائال: »أترككم غدا وأنا أشعر أن أخي 
معمر القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة العربية«، وكأنه كان ينبأ 

برحيله القريب.
المشروع  القذافي في  بناها  التي  لآلمال  كبيرة  رحيل عبدالناصر،  ضربة  ومثل 
الوتيرة مع السادات، إال األحداث  أنه حاول االستمرار بنفس  العربي، إال  الوحدوي 
»كمب  اتفاقية  على  السادات  توقيع  عقب  طرأ  الذي  الكبير  والتغير  توالت،  التي 
القطيعة،  إلى  وصل  كبير،  بشكل  المصرية  الليبية  العالقات  ضرب  ما  هو  ديفد«، 
الماضي، حيث عادت من جديد  القرن  الثمانينيات من  التي استمرت حتى نهاية 
وشهدت ازدهارا كبيرا، في عهد الرئيس االسبق محمد حسني مبارك، الذي انتهت 

فترة حكمه عقب تنحيه عقب أحداث 25 يناير 2011.
 ،2011 وبداية   ،2010 سنة  نهاية  العربي،  بالربيع  عرف  ما  أحداث  إندالع  بعد 
الزعيم  أعلن  ليبيا،  إلى  األحداث  تلك  تنتقل  أن  وقبل  ومصر،  تونس  من  كل  في 

في  بوضوح  موقفه  القذافي،  معمر  الراحل  الليبي 
نقطة  على  موقفه  بانيا  الموجة،  تلك  ضد  وقوفه 
محورية تمثلت في أن التغيير بالطريقة التي بدأت 
في تونس، ومصر لن تؤدي إلى التغيير المطلوب، 
حديثه  ولعل  البلدين،  في  الشعوب  تأمله  الذي 
الفضائية،  »نسمة«  قناة  عبر  التونسي،  للشعب 
والذي طالب فيه بالتهدئة وإتاحة الفرصة للحوار 
بن  العابدين  »زين  األسبق  التونسي  الرئيس  مع 
علي«، وتحذيره من استغالل ما ستؤول إليه األمور 
بمثابة  كان  المنطقة،  على  األحداث  وتداعيات 
ملخص لموقف القذافي، وقراءته لما ستتعرض له 

المنطقة من تغيير »خارج عن السيطرة«.
تونس،  احداث  من  »القذافي«  موقف  كان  كما 
كان موقفه من األحداث في مصر، حيث تحدث في 

العربي  الشعب  يخرج  أن  »القذافي«  استغرب 
بآخر  حاكم  استبدال  أجل  من  ومصر،  تونس  في 
دون إحداث تغيير في النظام يعود بنتائج إيجابية 
هذا  بعد  »أما  العادي،  قائا:  للمواطن  مباشرة 
التعب وتحرقوا الباد وتخربوها والمصالح تتعطل 
وفي النهاية نرجع نجيب رئيس آخر.. يا سام هي 

دي آخرتها«.

القذافي وزين العابدين بن علي
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ذكرى ثورة 23 يوليو سنة 2011، في كلمة موجهة للشعب المصري، تعرض فيها 
ألحداث 25 يناير بالنقد، حيث تسأل عن الدوافع واألسباب التي جعلت المصريين 
»جاوبوني  المصري:  الشعب  مخاطبا  قال  عندما  »مبارك«،  الرئيس  على  يخرجون 
لماذا قمتم بالثورة هل علشان )من أجل أن( تجيبوا عمرو موسى رئيسا لمصر، ما 

تجيبوا نوال السعداوي أفضل.. قمتم بالثورة لماذا؟«.
واستغرب »القذافي« أن يخرج الشعب العربي في تونس ومصر، من أجل استبدال 
للمواطن  مباشرة  إيجابية  بنتائج  يعود  النظام  في  تغيير  إحداث  دون  بآخر  حاكم 
العادي،  قائال: »أما بعد هذا التعب وتحرقوا البالد وتخربوها والمصالح تتعطل وفي 

النهاية نرجع نجيب رئيس آخر.. يا سالم هي دي آخرتها«.
على  يحافظ  بأن  المصري،  الشعب  كلمته  في  الراحل،  الليبي  الزعيم  وطالب 
آخر  رئيس  لينتخب بعده  الرئاسية  فترته  للرئيس مبارك، ويتركه ينهي  األحترام 
البالد،  في  الحياة  على  السلبي  مردودها  لها  سيكون  مظاهرات  إلى  الحاجة  دون 
ما  مكان،  أي  في  مكرم  معزز  يبقى  البهدلة،  يستحق  ما  مبارك  »حسني  قال:  حيث 
السالمة،  مع  وتقولوا  انتخابات  وتعملوا  مدته،  يتم  أفضل  األول  الرئيس  تخلوا 
وانتخبوا رئيس آخر وتتركوا الحياة طبيعية جدا جدا في مصر وبدون مظاهرات وال 

اعتصامات هذه المدة كلها، سواء في مصر أو تونس ماذا يعني هذا؟«.
ولعل من يعرف »القذافي« وانحيازه للشعب وتوقه الدائم للثورة والتغيير، يعتبر 
خالل  من  أنه  إال  وتوجهاته،  لطبيعته  ومغاير  مختلف  األحداث  تلك  من  موقفه  أن 
ليبيا،  في  فبراير  أحداث  فترة  طوال  الليبي  للشعب  فيها  تحدث  التي  المناسبات 
والتي امتدت من شهر فبراير إلى أكتوبر 2011، تكشفت أسباب تحفظ »القذافي« 
الوقت ما حذر منه في وقت  أثبت  المنطقة، حيث  التي اجتاحت  التغيير  على موجة 
اإلجندات  تتقاذفها  دولة  شبه  إلى  بالفعل  تحولت  التي  ليبيا  في  خاصة  مبكر، 
الخارجية، وتعصف بها مصالح الدول الكبرى والصغرى على حد سواء، فيما التزال 
كل من مصر وتونس تعاني من آثار تلك األحداث، على الرغم من حالة االستقرار 

السياسي، الذي يوفره وجود سلطة موحدة في كالهما.

الراحل،  الليبي  الزعيم  طالب 
المصري،  الشعب  كلمته  في 
األحترام  على  يحافظ  بــأن 
ينهي  ويتركه  مبارك،  للرئيس 
لينتخب  الرئاسية  فترته 
الحاجة  دون  آخر  رئيس  بعده 
لها  سيكون  مظاهرات  إلى 
الحياة  على  السلبي  مردودها 
في الباد، حيث قال: »حسني 
البهدلة،  يستحق  ما  مبارك 
أي  في  مكرم  معزز  يبقى 

مكان،.

مبارك والقذافي


