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أول انـتـخــابــات حقيقية غـيــر م ــزورة
يشهدها املصريون».
ً
«لـكــن الحلم الجميل لــم يــدم طــويــا.
في رأيي إن أول كارثة حقيقية حدثت
ل ـل ـثــورة حــن وق ــف امل ـصــريــون أبـنــاء
امليدان الواحد وجهًا لوجه يتقاتلون
خ ــال أح ــداث االت ـحــاديــة أث ـنــاء حكم
محمد مــرســي ،عـنــدمــا ن ــزل أنـصــاره
خصومًا للشعب دفاعًا عن ال شيء،
بعدها تظاهر املاليني في  30يونيو
 2013م ـطــال ـبــن م ــرس ــي بــالــرح ـيــل،
ووق ـ ــع «ان ـ ـقـ ــاب» واس ـم ـي ــه «ان ـقــابــا
ع ـس ـكــريــا» ف ــي  3يــول ـيــو ،ث ــم م ـجــزرة
راب ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي ق ـت ــل ف ـي ـهــا امل ـ ـئـ ــات مــن
أنصار الرئيس املعزول».
أص ـب ـحــت حــامــد تـكـتـفــي بــاملـشــاهــدة
مــن بـعـيــد وال ت ـشــارك فــي أي نشاط
سـيــاســيً ،بـعــدمــا غ ــادرت مـصــر منذ
عام مؤجلة آمالها التي تكونت عقب
الثورة إلى حني ،حيث تقول «غادرت
مـ ـص ــر قـ ـب ــل نـ ـح ــو ال ـ ـعـ ــام ألس ـت ـك ـمــل
ح ـيــاتــي ب ـع ـي ـدًا ،ل ــم أف ـق ــد األم ـ ــل ولــن
افقده أبـدًا ،األمل موجود ولكن ليس
اآلن».
ال ـنــاشــط ص ـف ــوان مـحـمــد وه ــو أحــد
أول من حلموا بالتغيير قبل انطالق
الـثــورة يقول إنــه «بعد إعــان تنحي
م ـبــارك مــأتـنــا الـحـمــاســة بالتغيير،
وب ـ ـ ــأن م ـص ــر مـ ــن امل ـم ـك ــن أن تـلـحــق
ب ـم ـص ــاف الـ ـ ـ ــدول امل ـت ـق ــدم ــة وي ـك ــون
لديها عــدالــة وحــريــة ونـظــام لـتــداول
ال ـس ـل ـطــة وقـ ــانـ ــون ي ـح ـمــي ال ـج ـم ـيــع،
ل ـك ـن ـن ــا كـ ـن ــا س ـ ــاذج ـ ــن ح ـ ــن ق ـب ـل ـنــا
اللعب بــاألوراق التي وضعها مبارك
قـبــل رحـيـلــه ،وقـبـلـنــا بـحـكــم املجلس
العسكري ،وتمثيلنا من خالل نخب
عفى عليها الزمن ونخب إصالحية
ل ــم تـخـلــق أوراقـ ـه ــا ال ـخــاصــة وقبلت
اللعب بأوراق نظام مبارك وكان ذلك
خطأ الثورة الكبير».
وي ـ ــرى صـ ـف ــوان ال ـح ـي ــاة الـسـيــاسـيــة
الرئيس عبد الفتاح
«ماتت» في عهد
َ
الـسـيـســي« ،ولـ ــم يـتـبــق س ــوى القمع
والعصا األمنية الغليظة التي باتت
ال تـ ـف ـ ّـرق» .وب ـعــدمــا ف ـصــل م ــن عمله
السابق كمدير للتسويق فــي إحــدى
الـ ـش ــرك ــات ل ـك ــون ــه مـ ـع ــارض ــا لـحـكــم
السيسي ،يـقــول« :كــل مــا أطـمــح إليه
اآلن هــو أن تعود مصر وأن نجتمع
م ـجــددًا ح ــول األس ـب ــاب نفسها التي
نــزل ـنــا ب ـهــا إل ــى املـ ـي ــدان م ـنــذ خمس
س ـ ـنـ ــوات ،ف ـ ــأي سـ ـيـ ـن ــاري ــوات مـقـبـلــة
للتغيير سـتـكــون عـنـيـفــة ج ــدا وهــو
م ـ ــا ال يـ ـتـ ـمـ ـن ــاه أح ـ ـ ـ ــد ،ب ـ ـخـ ــاصـ ــةٍ أن
املجال السياسي يزداد انغالقًا يومًا
ب ـعــد ي ـ ــوم ،وأي رجـ ــل رش ـي ــد يـجــري
استبعاده من الحكم».

«انبعاث» جهاز الشرطة :كأننا في زمن «الطوارئ»!
شهد جهاز الشرطة
المصرية ّ
تحوالت دراماتيكية
على مدار السنوات الخمس
الماضية .الجهاز الذي ُع ّد
أحد أسباب اندالع «ثورة 25
يناير» ضد نظام حسني مبارك،
عانى من ّ
تصدع ومن عجز
عن التعامل مع المواطنين،
قبل أن يستعيد عافيته بعد
«ثورة  30يونيو» ليعود إلى
تثبيت قبضته األمنية وسط
االتهامات بتجاوز القانون

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
إذا ك ــان ــت مـ ـم ــارس ــات جـ ـه ــاز ال ـشــرطــة
امل ـصــريــة ض ــد امل ــواط ـن ــن واس ـت ـخــدامــه
ال ـع ـنــف امل ـف ــرط ت ـجــاه ـهــم م ــن األس ـب ــاب
املباشرة الندالع «ثورة  25يناير» ،التي
أطــاحــت نـظــام الــرئـيــس األسـبــق حسني
مـبــارك ،فــإن الـسـنــوات الخمس املاضية
حـفـلــت ب ـت ـحــوالت درامــاتـيـكـيــة شهدها
جهاز الشرطة ،لــم ّ
تغير مــن سياساته،
إن ـ ـمـ ــا ت ـض ـم ـن ــت تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ل ــأش ـخ ــاص
القائمني عليه فحسب.
في عهد وزير الداخلية األسبق ،حبيب
ال ـ ـعـ ــادلـ ــي ،إب ـ ـ ــان ح ـك ــم م ـ ـبـ ــارك وص ـلــت
ال ـق ـب ـضــة األم ـن ـي ــة ف ــي م ـص ــر إلـ ــى أش ـ ّـد
ّ
درج ــات ـه ــا .وف ــي ظ ــل ام ـت ــاء املـعـتـقــات
وق ـ ـ ــرارات االع ـت ـق ــال غ ـيــر املـ ـب ــررة ســوى
بقانون الطوارئ ،كان الجهاز األمني في
أقــوى حــاالتــه على مستوى املعلومات،
ّ
وع ـلــى صـعـيــد تـحـقـيــق أه ــداف ــه ف ــي ظــل
تجاهل االنتقادات اإلعالمية والحقوقية
التي وصلت ذروتها آنذاك.
ومــع تخلخل جهاز الشرطة بعد ثالثة
أي ــام فقط مــن «ث ــورة  25يـنــايــر» نتيجة
ان ـق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت وان ـت ـه ــاء الـشـحــن
الخاص بأجهزة التواصل بني الضباط
في امليدان وقياداتهم واألعــداد الكبيرة

من املتظاهرين في الشارع ،فقد الجهاز
ق ــدرت ــه لـفـتــرة اس ـت ـمــرت أك ـثــر م ــن ثــاثــة
شهور اعتمد فيها األمن في الشارع على
قوات الجيش و»اللجان الشعبية» التي
ّ
شكلها املـصــريــن لحماية ممتلكاتهم
بـ ـع ــد تـ ـخ ــري ــب ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن املـ ـح ــات
وتعرضها لعمليات سلب ونهب.
لم تتمكن الشرطة في الفترة األولى من
ُ
استعادة تــوازنـهــا .فالسجون اقتحمت
تـحــت ضـغــط ف ـقــدان الـقـيــادة وتعرضت
املــركـبــات لـلـحــرق ،بينما دم ــرت غالبية
امل ـقــار األم ـن ـيــة وغــالـبـيـتـهــا كــانــت تضم
أم ــاك ــن ل ـل ـت ـعــذيــب ،ب ـي ـن ـمــا ف ــر عـ ــدد مــن
ضـبــاط الـشــرطــة املـشـهــوريــن بالتعذيب
من منازلهم خوفًا من انتقام ضحاياهم
ال ـتــي وص ـلــت ل ــدرج ــة ت ـعــرض بعضهم
للقتل واإلصابة.
فيما بـعــد ،جــرى تــزويــد ق ــوات الشرطة
ب ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل
امل ـق ــار األم ـن ـيــة ،ف ــي وق ــت اس ـت ـمــرت فيه
املـ ـح ــاكـ ـم ــات ل ـ ـق ـ ـيـ ــادات الـ ـش ــرط ــة ُوف ــي
مـقــدمـتـهــم حـبـيــب ال ـع ــادل ــي الـ ــذي أل ـقــي
ال ـق ـب ــض ع ـل ـيــه ق ـب ــل ت ـن ـحــي مـ ـب ــارك عــن
الـسـلـطــة ،فيما جــرت إحــالــة وقــائــع قتل
املتظاهرين إلــى املـحــاكــم بكل محافظة
إلى محكمة الجنايات.
ظل جهاز الشرطة يحظى بدعم واهتمام
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث خـ ـصـ ـص ــت م ـ ـل ـ ـيـ ــارات
الجنيهات لزيادة رواتب رجال الشرطة،
ال ـتــي وق ـعــت اش ـت ـبــاكــات ع ــدي ــدة بينها
وبــن املتظاهرين مل ــرات عــدة مــن بينها
أحــداث محمد محمود األولــى والثانية،
إض ــاف ــة ألح ـ ـ ًـداث مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـتــي
ج ــاءت نتيجة لـفــض الـشــرطــة اعتصام
سلمي في ميدان التحرير.
لكن الشرطة املصرية استعادت قوتها
م ــع ت ـع ـيــن الـ ـل ــواء أح ـم ــد ج ـم ــال الــديــن
وزيرًا للداخلية في حكومة هشام قنديل
األولـ ـ ـ ــى خ ـ ــال ح ـك ــم ال ــرئـ ـي ــس األس ـب ــق
محمد مرسي ،لكن سريعًا جرت إطاحته
وخلفه في املنصب اللواء محمد ابراهيم
الذي أقيل العام املاضي ،وكانت تعتقد
جـمــاعــة «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن» أن ــه داعــم
لتحركاتها من أجل البقاء في السلطة،
علمًا بــأنــه اتـصــف بضعف الشخصية
وهــو مــا ظهر فــي لـقــاءاتــه التلفزيونية
امل ـحــدودة وإعــانــه االتـفــاق مــع الرئيس

ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ق ـبــل «ث ـ ــورة 30
يونيو» بشهرين على تنفيذ األوامر.
ورغ ــم الـعــداء بــن الشرطة والشعب في
«ثورة  25يناير» ،كانت الشرطة شريكًا
أساسيًا مع الشعب املصري في «ثــورة
 30ي ــونـ ـي ــو» ،ح ـي ــث خ ــرج ــت سـ ـي ــارات
الشرطة لحماية املتظاهرين املطالبني
ب ــال ـث ــورة ع ـلــى ن ـظــام «اإلخـ ـ ـ ــوان» ،فيما
رفـضــت تــأمــن اعـتـصــامــات املتظاهرين
امل ــؤي ــدي ــن ل ـل ــرئ ـي ــس املـ ـ ـع ـ ــزول م ــرس ــي،
واس ـت ـخــدمــت ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه الـعـنــف
املـفــرط فــي التعامل مــع معارضيه ،كما
ت ـعــرضــت م ـق ــرات ع ــدة ل ـهــا ل ـل ـحــرق في
مناطق الصعيد.
بـعــد ع ــزل مــرســي ،ع ــادت الـشــرطــة بقوة
أكثر مما كانت عليه خالل نظام مبارك.
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادت قـ ــوت ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـ ـ ـ ــادت ح ـ ــاالت

عادت حاالت
التعذيب واإلخفاء
القسري تحت عنوان
«مكافحة اإلرهاب»

التعذيب واالخفاء القسري مجددًا ،فيما
نجحت مــن خــال تبريراتها اإلعالمية
بـ ــ»مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ف ـ ــي إسـ ـك ــات
األصوات املعارضة وأصوات الحقوقيني
املطالبني بالحفاظ على حقوق اإلنسان
داخـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـج ــون وامل ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــات ،ح ـيــث
يتعرض املحبوسون على ذمــة قضايا
عنف لـظــروف احـتـجــاز قــاسـيــة ،وتوفي
بعضهم فــي السجن نتيجة عــدم تلقيه
الرعاية الطبية الالزمة.
وت ـعـ ّـرض جـهــاز الـشــرطــة لهجمات عدة
أب ــرزه ــا م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال ال ـل ــواء محمد
ابراهيم وتفجير مديرتي أمن القليوبية
وال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،وه ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ج ـع ـلــت
امل ــواط ـن ــن ي ـت ـعــاط ـفــون م ــع اإلج ـ ـ ــراءات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي يـ ـج ــري اتـ ـخ ــاذه ــا رغ ــم
اتسامها بالقمع ،علمًا بــأن تلك الفترة
ش ـه ــدت اع ـت ـق ــاالت تـعـسـفـيــة وعـمـلـيــات
تـصـفـيــة لـلـعــديــد مــن األش ـخ ــاص الــذيــن
قــالــت الــداخ ـل ـيــة أن ـهــم مـطـلــوبــون أمنيًا
ومـ ـت ــورط ــون ف ــي أحـ ـ ـ ــداث عـ ـن ــف ،فـيـمــا
أصـبــح شـمــال سـيـنــاء بحماية الجيش
بـعــد ن ـشــاط الـجـمــاعــات املـتـطــرفــة فيها
بـصــورة ملحوظة وع ــدم ق ــدرة الشرطة
على ضبط األوضاع هناك.
الالفت في تحوالت الشرطة أن اختالف
ّ
األش ـخ ــاص عـلــى ت ــول ــي ق ـي ــادة ال ـ ــوزارة
لــم ّ
يغير مــن قياداتها أو مــن خلفيتهم.
فـحـبـيــب ال ـع ــادل ــي كـ ــان ي ـ ــرأس ال ـج ـهــاز
االمـ ـن ــي ق ـبــل تــول ـيــه ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وال ــوزي ــر
ال ـحــالــي م ـجــدي عـبــد ال ـغـفــار هــو نفسه
أول رئ ـي ــس ل ـل ـج ـهــاز ب ـعــد « 25يـنــايــر»
عقب تغيير اسمه ليكون جهاز «األمــن
ال ــوط ـن ــي» ،فـيـمــا خــرجــت ك ــل ال ـق ـيــادات
الـ ـش ــرطـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــراءة م ـ ــن ات ـ ـهـ ــامـ ــات ق ـتــل
املتظاهرين خــال ال ـثــورة اسـتـنــادًا إلى
قيامهم بالدفاع عن مقرات أعمالهم.
في السنوات الخمس املاضية ،استفادت
الشرطة من أخطائها ،وعززت مواقعها
ض ـ ــد االق ـ ـت ـ ـحـ ــام ب ــال ـت ـح ـص ــن امل ـن ـي ــع،
وزادت مــن تــدريــب ق ــوات األم ــن املــركــزي
ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات وال ـش ـغــب
وزودتـ ـه ــا ب ــأح ــدث االس ـل ـحــة امل ـت ـطــورة،
ف ـي ـمــا اص ـب ـحــت تـتـمـتــع ب ــدع ــم إعــامــي
ك ـب ـيــر ب ــاع ـت ـب ــار ال ـش ــرط ــة ه ــي «ح ــام ــي
الدولة املصرية في مواجهة العنف الذي
يرتكبه أنصار اإلخوان».

تخمة أحزاب «من ورق»
القاهرة ــ أحمد جمال الدين

أهم أدوارها في الشأن الداخلي.
إعـ ــادة تــوزيــع االخ ـت ـصــاصــات أيضًا
طــالــت االس ـت ـخ ـبــارات الـحــربـيــة التي
أصبحت شريكة االستخبارات العامة
ً
ف ــي مـتــابـعــة مـلـفــات عـ ــدة ،ف ـضــا عن
طـلــب السيسي االط ــاع عـلــى تقارير
أسـ ـب ــوعـ ـي ــة م ـن ـه ــا م ــرتـ ـب ــط ب ــال ـش ــأن
الداخلي والخارجي ،وهــو ما تسبب
فــي حساسية بالتعامل بــن قـيــادات
الـجـهــازيــن ،وخـصــوصــا أن السيسي
أصبح يصطحب مدير االستخبارات
ال ـع ــام ــة م ـع ــه ب ــاس ـت ـم ــرار ف ــي مـعـظــم
رحالته الخارجية وهو تقليد لم يكن
متبعًا من قبل.
الــافــت أن الــرئـيــس الـسـيـســي أصبح
لـ ــديـ ــه اقـ ـتـ ـن ــاع ب ـ ــأن م ـ ــن ل ـ ــم يـ ـت ــورط
بــال ـف ـســاد م ــع م ـب ــارك يـمـكــن إش ــراك ــه
مـ ـج ــددًا واالسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ــه ،وهـ ــو مــا
حدث مع عدد من املسؤولني السابقني
املحسوبني على نظام مـبــارك ،منهم
ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد درويـ ـ ــش ال ـ ــذي عني
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـم ـن ـط ـقــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ،وامل ـس ـت ـشــار رئـيــس
مجلس القضاء األسبق سري صيام،
ال ــذي ُع ـ ّـن فــي مجلس ال ـن ــواب وكــان
املستشار الـقــانــونــي لرئيس مجلس
النواب املنحل فتحي سرور.
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قبل «ثورة  25يناير» كان عدد األحزاب
الـسـيــاسـيــة أق ــل م ــن  30حــزبــا أبــرزهــا
«الحزب الوطني» الذي ترأسه الرئيس
ّ
األسبق حسني مبارك وتــولــى تاليف
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـفــاصــل
الدولة ،وهي السيطرة التي لم تستطع
أي م ــن األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة تـكــرارهــا
ح ـتــى اآلن ب ـمــا ف ـي ـهــا حـ ــزب «ال ـحــريــة
وال ـ ـ ـعـ ـ ــدالـ ـ ــة» ال ـ ـ ـ ــذي أسـ ـسـ ـت ــه ج ـم ــاع ــة
«اإلخوان املسلمني» بعد الثورة.
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  70حـ ــزبـ ــا ت ــأسـ ـس ــت ب ـعــد
« 25ي ـن ــاي ــر» مـنـهــا اث ـن ــان ف ـقــط صــدر
ّ
ق ــرار بـحــلـهـمــا ،فـيـمــا اع ـت ـمــدت الــدولــة
أسلوبا مختلفا في تأسيس األحــزاب
الـ ــذي أص ـبــح ب ــاإلخ ـط ــار .أم ــا املـفــارقــة
فتكمن فــي أن الـحــزبــن الـلــذيــن تمكنا
مــن الـسـيـطــرة عـلــى الـسـلـطــة وتشكيل
األغ ـل ـب ـيــة ال ـبــرملــان ـيــة ،وه ـم ــا «ال ـح ــزب
ال ــوطـ ـن ــي» ق ـب ــل « 25يـ ـن ــاي ــر» وحـ ــزب
«ال ـح ــري ــة وال ـع ــدال ــة» ح ـتــى ق ـبــل ث ــورة
« 30يــونـيــو» ،صــدرت أحـكــام قضائية
ّ
بحلهما وإع ــادة مقراتهما للحكومة
لتكون تحت وصايتها وتخصصها
ألعمال أخرى.
وق ـب ــل «ثـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر» تـشـكـلــت لجنة
ش ـ ــؤون األحـ ـ ـ ــزاب م ــن رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـشـ ــورى وع ـض ــوي ــة وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـ ـ ــؤون مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ث ــاث ــة مـ ــن الـ ــرؤسـ ــاء
السابقني للهيئات القضائية أو نوابهم
وثالثة من الشخصيات العامة ،فيما

تـمـتـعــت الـلـجـنــة بـصــاحـيــات واسـعــة
تمكنها مــن تجميد ن ـشــاط األحـ ــزاب،
بينما رفضت على مدار أكثر من ثالثة
عـ ـق ــود  70ط ـل ـبــا ل ـت ــأس ـي ــس األحـ ـ ــزاب
وخصوصًا األحــزاب التي تحمل فكرًا
ليبراليًا.
ال ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار الـ ـحـ ـي ــاة ال ـح ــزب ـي ــة
ق ــد ح ـق ـقــت ن ـج ــاح ــا ف ــي مـ ـص ــر .فــرغــم
سهولة اإلج ــراءات الخاصة بتأسيس
األحــزاب بعد الثورة ،لم ينجح أي من
األح ـ ــزاب ال ـتــي تــأسـســت فــي الــوصــول
إلى الجماهير .فغالبية االحزاب تفتقد
الوجود القوي في املحافظات بخاصةٍ
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة مـ ـنـ ـه ــا ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
افتقادها إقامة أي فعاليات أو أنشطة
ميدانية وهو ما عكس الغياب القوي
لها فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،2014
حـيــث اكـتـفــت االحـ ــزاب بــدعــم الــرئـيــس
عبد الفتاح السيسي.
خ ـلــت ال ـت ـجــربــة ال ـحــزب ـيــة م ــن أحـ ــزاب
عدة ،برزت بعد الثورة ،أبرزها «حزب
الـعــدل» الــذي حظي بدعم من مؤسس
«ال ـج ـم ـع ـيــة الــوط ـن ـيــة لـلـتـغـيـيــر» قبل
ال ـ ـثـ ــورة ،ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــد ال ـب ــرادع ــي،
فـيـمــا فـشــل الـبــرملــانــي ال ـســابــق ،عمرو
حمزاوي ،في تأسيس حزب «الحرية»
بعد عجزه عن جمع التواقيع الالزمة.
وادى امل ـ ـ ــال ال ـس ـي ــاس ــي دورًا ك ـب ـي ـرًا
ف ــي ن ـش ــاط األح ـ ـ ــزاب وفـ ــي حـضــورهــا
املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،ف ـ ـجـ ــاء ح ـ ـ ــزب «املـ ـص ــري ــن
األح ـ ـ ـ ــرار» الـ ـ ــذي أس ـس ــه ومـ ـ ّـولـ ــه رج ــل
األع ـمــال نجيب س ــاوي ــرس ،فــي قائمة
األحـ ـ ـ ـ ــزاب األك ـ ـثـ ــر نـ ـش ــاط ــا وحـ ـض ــورًا

فقدان الحضور
القوي في المحافظات
وغياب االنشطة
الميدانية

ب ـف ـض ــل املـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وال ــدع ــم
اإلعالمي الذي يحظي به الحزب .وهو
م ــوق ــف حـ ــزب «الـ ــوفـ ــد» ال ـ ــذي بــالــرغــم
مــن تأسيسه قـبــل « 25يـنــايــر» ،حــاول
قــادتــه املـشــاركــة فــي املشهد السياسي
بـقــوة عبر دعــم رئـيــس الـحــزب ،السيد
الـبــدوي ،الــذي دخــل في تحالفات عدة
م ــع الـ ــدولـ ــة ،ح ـ ــاول خ ــال ـه ــا ال ـح ـفــاظ
على مكانته لكنه لم يتمكن من حجز
م ــوق ـع ــه ع ـل ــى ال ـخ ــري ـط ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
بسبب تذبذب موقفه السياسي.
في املقابل ،دخل رجل األعمال املدعوم
مــن الــدولــة أحـمــد أب ــو هشيمة الحياة
الحزبية عبر الحزب الذي أسسه رئيس
اتـ ـح ــاد طـ ــاب م ـصــر ال ـس ــاب ــق ،محمد
ب ـ ــدران ،ودع ـم ـتــه االس ـت ـخ ـبــارات خــال
الفترة األخـيــرة حتى تمكن مــن حصد
ثــانــي أك ـبــر الـحـصــص الـبــرملــانـيــة ب ــ65
مقعدًا ،فيما يضم الـحــزب عــددًا كبيرًا
مــن ق ـيــادات «ال ـحــزب الــوطـنــي» املنحل

وغــالـبـيــة ن ــواب ــه ان ـض ـمــوا إل ــى الـحــزب
ق ـبــل أس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة م ــن االن ـت ـخــابــات
البرملانية بعد موافقة األجهزة األمنية
ودعمها.
السخاء املالي لم يكن كافيًا في املقابل
إلنـ ـ ـج ـ ــاح أحـ ـ ـ ـ ــزاب أخ ـ ـ ـ ــرى مـ ـث ــل ح ــزب
«الحركة الوطنية» الذي أسسه الفريق
أح ـم ــد شـفـيــق الـ ــذي واجـ ــه انـشـقــاقــات
داخلية أدت إلى تفككه قبل أسابيع من
حزب «النور»
االنتخابات ،فيما واجه
ً
ذو املرجعية السلفية ،حملة إعالمية
أثـ ـ ــرت ع ـل ــى ف ــرص ــه فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان فـلــم
يحصل سوى على  12مقعدًا فقط.
الــافــت لالنتباه أنــه بــالــرغــم مــن تعدد
األح ـ ــزاب الـلـيـبــرالـيــة مـثــل «الــدس ـتــور»
و»امل ـصــري الــديـمــوقــراطــي» إال أن هذه
األحـ ـ ــزاب ل ــم تـنـجــح ف ــي ال ـح ـضــور في
الـشــارع أو إقناع الجماهير بأهدافها
ومبادئها ،وهو ما انعكس على نسبة
ً
تمثيلها الضعيفة فــي البرملان فضال
عن االنتقاد الشعبي لبعض مواقفها
السياسية.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ق ـ ــد ن ـ ـ ـ ّـص ع ـلــى
الـتـعــدديــة الـحــزبـيــة وأحـقـيــة األغلبية
النيابية فــي تشكيل الحكومة وإقــالــة
الرئيس ،إال أن األحزاب املوجودة على
الساحة ال تمتلك هذا الحق ليس فقط
لفقدانها األغلبية ،لكن لـكــون مجلس
ال ـنــواب ال يـضــم اال  19حــزبــا فـقــط من
أصل الـ 103احزاب ،وهو ما يبرر لجوء
امل ــؤي ــدي ــن ل ـلــرئ ـيــس لـتـشـكـيــل ائ ـتــاف
«دع ــم مـصــر» لتمرير الـقــوانــن وتبني
مواقف الرئيس والحكومة.

