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 مصر في للثورة األخيرة المعركة: الرئاسية االنتخابات

 لخالفة مرشحا 11 تجاه شديدة حيرة في المصري الناخب يقف يناير، 52 ثورة بعد األولى الرئاسية االنتخابات انطالق من قليلة أيام قبل

 ةالقاهر في هنا ومراقبون نشطاء لكن شهرا، 12 قبل ونظامه به الشعبية االنتفاضة أطاحت الذي مبارك حسني السابق المصري الرئيس

".. الفلول" بمرشحي يسمى بما المحبطين الناخبين اختيار عبر جديد من الحكم لسدة القديم بنظامه تلك االنتخابات تأتي أن من يتخوفون

 الثورة مرشحي معركة الثورة، لمعسكر األخيرة المعركة بأنه االنتخابي السباق تلخيص ويمكن كبير بشكل ومشحونة محمومة هنا األجواء

 الثالثة عبر المصري البرلمان في لإلسالميين المزري األداء مثل ظروف فرضتها التي المعركة وهي المضادة، الثورة مرشحي ضد

 . المتالحقة العنف وأحداث الماضية أشهر

 في 2 منهم مرشحا، 11 بين السابق ليتقلص عيسى فوزي ومحمد األشعل هللا عبد المرشحان انسحب االنتخابات، من معدودة أيام وقبل

 الرأي من كبير لفصيل وفقا المضادة الثورة أو القديم النظام يمثل فريق بين المقدمة تقسيم ويمكن بعيد، من يحومون 6و السباق، مقدمة

 موسى، وعمرو الجمل، موقعة عهده في حدثت والتي الثورة، أثناء األسبق المصري الوزراء رئيس شفيق، أحمد وهم المصري، العام

 المنعم عبد وهم الثورة، يمثل أخر وفريق سقوطه، قبل سنوات عشر مبارك نظام ترك األخير كان وإن األسبق، المصري الخارجية وزير

 اللبراليين دعم على حاز أن بعد" الوطني لالصطفاف" رمزا باعتباره نفسه يقدم والذي المفصول، اإلخواني القيادي الفتوح، أبو

 في طبيعية بشعبية يحظيان وكالهما المعروف، اليساري القيادي صباحي، وحمدين المسيحيين، من وطوائف والسلفيين واليساريين

 علي خالد المرشح إلى باإلضافة عقود، ثالثة قبل السادات أنور السابق المصري الرئيس مناظرة في شجاعتهما بسبب المصري الشارع

 نشطاء من عدد بتأييد علي ويحظى للرئاسة، للترشح المطلوب األدنى السن وهو عاما، األربعين بالكاد تخطى شاب يساري حقوقي وهو

 اإلخوان، جماعة مرشح مرسي، محمد اإلسالمي المرشح يمثله الثالث والتيار معدومة، لي تبدو المصري الشارع في فرصته لكن الثورة،

 حيث القاهرة، في هنا المصري الشارع لكن عاده،استب تم الذي الشاطر خيرت للجماعة األساسي المرشح محل" احتياطيا" حل والذي

 للمرشحين ونابذا رافضا أصبح مرشحين، لعدة جماهيرية مؤتمرات لحضور ذهبت حيث المصري والريف القرى في أو اكتب،

 .المصري للبرلمان المرضي غير األداء بعد عام بشكل اإلسالميين

 المرشحين بين المنافسة والنحصرت تماما، المنافسة شكل لتغير اآلن، من عام قبل الرئاسية االنتخابات جرت لو إنه وباعتقادي

 ويعتقد ،"الفلول" هنا الشارع يسميه ما أو المضادة الثورة على المحسوبين المرشحين نبذ الناخب  ولكان. الثورة ومرشحي اإلسالميين

 .ذلك تحقيق أجل من الرئاسية االنتخابات تأجيل في دورا لعب الحاكم العسكري المجلس أن الكثير

 يمكن وال اإلسالمي التيار أو للثورة المؤيدة الفئة رئيسية، فئات لثالث الناخبين تقسيم يمكن المصريين الناخبين مع تعاملي خالل ومن

 الفئة هي األهم، الثالثة والفئة أيضا، رأيها تغيير يمكن وال القديم النظام على المحسوبة وهي حجما أصغر الثانية والفئة رأيها، تغيير

 الحرية حزب مثل اإلسالمية المرجعية ذات األحزاب لصالح البرلمانية االنتخابات حسمت التي الفئة وهي بعد رأيها تحدد لم والتي الحائرة

 ما اإلسالمي، التيار أو الثورة صالح لغير تصوت تجعلها قد أخرى لمؤثرات تعرضت فئة ولكنها السلفي، النور أو اإلخواني والعدالة

 .الحائر المصري الناخب نظر في يضيق الرئاسية االنتخابات في المضادة الثورة ومرشحي الثورة مرشحي بين المسافة جعل

 أمني انفالت المصري الناخب فيها شهد شهرا 12 الثورة، من شهرا 12 رسمتها..  المضادة والثورة الثورة مرشحي معسكر بين فالمسافة

 برلماني وأداء والسوالر، البنزين أزمات نتيجة العامة المواصالت أسعار في وارتفاع عام، ذعر وخلق ومصابين، قتلى اسقط مخيف،



 الشعب مجلس) المصري البرلمان مقاعد من% 07 اكتسحت التي اإلسالمية المرجعية ذات األحزاب من ُمرضي وغير ضعيف

 بسبب والمواطنين األعمال أصحاب من الكثير مصالح تعطل إلى باإلضافة بسيط،ال الناخب طموحات من شيئا تحقق لم لكنها( والشورى

 أبو المستبعد الرئاسي المرشح مؤيدي قتل حيث العباسية، في أو المسيحيين، قتل حيث ماسبيرو، في حدثت التي والمعارك التظاهرات

 الثورة رصيد من قلص ما وهو الداخلية، ووزارة الوزراء مجلس أمام معارك محيطه في دار حيث التحرير في أو آخرين، رفقة إسماعيل

 .رموزه فقط وليس مبارك لنظام بالعودة ولو حتى االستقرار وعدم العنف دوامة من للخروج يطوق أصبح الذي المصري، الناخب لدى

 المتردية األمنية الظروف ظل في بؤسا حياتهم زادت بل المعيشية أوضاعهم تحسن لم الثورة أن المواطنين من الكثير ويجادل

 وتركيز العباسية، أحداث في نار بطلق للجيش جندي مقتل بعد زاد الذي الغضب وهو عنها راضيين غير أصبحوا التي والتظاهرات

 للشارع واالنضباط األمن إعادة على قادر مرشح اختيار بصدد فالكثيرون لذا المتظاهرين، مع أسلحة وجد الجيش أن الحكومي اإلعالم

 البطالة مشاكل بخصوص لحلول تقديمه وعدم لإلسالميين المقنع غير البرلماني األداء كان فيما الثورة، مرشحي عن مبتعدين المصري،

 المؤسسات كل على واالستحواذ السيطرة تريد المسلمين اإلخوان جماعة أن الناخبين شعور كذلك األسعار، وارتفاع الرواتب وتدني

 التي الدلتا محافظات في مواطنين مع الحديث من لمسته ما وهو مرسي، محمد اإلخوان مرشح عن الناخبين ابتعاد في سببا والسلطات

 .البرلمان في لإلخوان بكثافة صوتت

 ضد القوية لمواقفه نظرا المصري الشارع في أكبر بشعبية يحظى موسى كان وإن وشفيق، موسى نحو لالتجاه بالناخب يدفع ما وهو

 .الخارجية وزير منصب تولية أثناء إسرائيل

 أجل من الرئاسية، لالنتخابات العليا اللجنة قبل من استبعاده رغم الرئاسي السباق في شفيق أبقى العسكري المجلس أن كثيرون ويعتقد

 أن اعتقدوا وأن سويا، االثنين يحاربون هنا النشطاء أن المثير لكن بموسى، ويرتضون شفيق يحاربون النشطاء وجعل لموسى مزاحمته

 . نسبيا شفيق من أفضل موسى

 النهائية نتيجتها سترسم بقاء معركة وهي السابق، النظام ضد األخيرة معركتها اآلن تخوض مصر في يناير ثورة أن القول، خالصة

 الحائرين الناخبين ىعل تسيطر التي النمطية الصورة ضد أيضا ولكن السابق النظام مرشحي ضد فقط ليست حرب لكنها البالد، مستقبل

 على فقط شهر 12 مرور رغم القديم النظام مرشحي لصالح للتصويت بهم يدفع ما وهو واإلسالميين، الثورة بخصوص عددا واألكثر

 .الثورة


