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 :الممخص
( تعيش 6989_6986كانت الحياة الحزبية في مصر خالل المرحمة )

حالة من التطور سيما في اساليب المعارضة الديمقراطية، وشيدت الحياة 
الحزبية ظيور االسالم السياسي عمى الساحة السياسية المصرية بعدما 

مراقبة من قبل اجيزة االمن لكون الشبيات تشوب بعض الجماعات كانت 
االسالمية المتطرفة "التي انشقت عن االخوان المسممين" مرتبطة سريا 
باالخوان المسممين ىذا من جانب ومن جان اخر كان االحزاب الرئيسية 
تمارس الضغط من اجل تداول السمطة والحكم واتاحة المزيد من الحرية 

والديمقراطية التي كانت مقيدة بسبب القوانين التي وضعتيا السياسية 
الحكومة المصرية بمساندة الحزب الحاكم الذي يقود الحكم منذ  بداية 
تأسيسو، لذلك كانت االحزاب القائمة تعارض الحزب الحاكم والطريقة التي 
يتم فييا ادارة شؤون البمد، ويبدوا ان ايديولوجية بعض االحزاب قد طرأ 

يا تغيير واضح وكبير اذ نمحظ ان ىنالك احزاب غيرت ايديولوجيتيا عمي
الى ايديولوجية مختمفة تماما وقد تكون متنافرة اذ تحولت بعض االحزاب 
من اليسار الى اليمين المتطرف ليس ايمانا بمبادئ اليمين ولكن لمدخول 

ديد في االنتخابات البرلمانية العامة والفوز بيا كون ان اليمين وبالتح
))االسالميين(( كان ليم صدى واسع في الشارع السياسي المصر وليم 
شعبية كبيرة تخشى منيا الحكومة او الحزب الحاكم، في انيم يمكنيم 
سحب البساط من تحت اقداميم ويحكموا البالد اذ فسح المجال والحرية 
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Abstract: 

The partisan life in Egypt during the period (1986-1989) 

was experiencing a state of development, especially in 

the methods of the democratic opposition, and the 

partisan life witnessed the emergence of political Islam 

on the Egyptian political scene after it was monitored by 

the security services because of the suspicions that some 

extremist Islamic groups “that split from the Muslim 

Brotherhood” "Secretly linked to the Muslim 

Brotherhood, this on one side and on the other side, the 

main parties were exerting pressure for the transfer of 

power and governance and to allow more political 

freedom and democracy, which was restricted due to the 

laws established by the Egyptian government with the 

support of the ruling party that has been leading the 

government since the beginning of its establishment, so 

the existing parties were The ruling party is opposed to 

the way in which the affairs of the country are managed, 

and it seems that the ideology of some parties has 

undergone a clear and significant change. We note that 

there are parties that have changed their ideology to a 

completely different ideology and may be incompatible 

as some parties have shifted from the left to the extreme 

right, not believing in the principles of the right, but To 

enter and win the general parliamentary elections 

because the right-wing, and specifically the “Islamists” 

had a wide resonance in the people Take care of the 

Egyptian politician and they have great popularity that 

the government or the ruling party fears, in that they can 

pull the rug out from under their feet and rule the country 

by giving way and political freedom as it is known that 

the Islamists have the ability through which to mobilize 

large masses with their shining religious speeches. It was 

old, but it was not able to confront political Islam, 

because their ideas, programs, speeches, and the leaders 

of the parties themselves over the past years did not offer 

anything that could be betted on, and even their 

opposition to governments was not at the required level, 

because they are few in front of the ruling party  
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 المقدمة 
شيدت الحياة الحزبية في مصر ابان ىذه المرحمة تطور وعي المشاركين في المعبة   

السياسية لدرجة اتيام االحزاب المعارضة الحكومة بعدم العدالة في التعامل مع حقوق 
المواطنين، كما حدث انقطاع لمعظم السياسات التي حققت اندماج الخصوم في المعبة 

رئيس محمد حسني مبارك* وزعماء المعارضة لقاءين فقط، مما السياسية، فمم تتعد لقاءات ال
، وقد 6987ولد احساسا بالتجاىل لمطالب المعارضة وزعمائيا بمغ اقصاه في نيسان عام 

اقترن ذلك التراجع بنبرة حادة في لغة الخطاب السياسي بين احزاب المعارضة وقيادات الحزب 
واحدة من اوسع نسب التمثيل في تاريخ مصر  ، عمى6987في نيسان عام ( 6)الوطني الحاكم،

المعاصر، فإن عممية التحول ىذه قد اثرت في توجيات الكثير من المصريين تجاه القضايا 
فحزب العمل*  "االسرائيمي"الخارجية وفي مقدمتيا ما يتعمق بالعالم العربي و الصراع العربي 

التحفظات عاد واعمن معارضتو  الذي وافق في البداية عمى اتفاقية كامب ديفيد*مع بعض
لبث ان اعمن عن سحبو  الكاممة ليا، وحزب االحرار*، الذي وافق عمييا دون تحفظات ما

ليذه الموافقة، اما حزب الوفد الجديد، فقد اعمن ان ىذه االتفاقية لم تعد قائمة بسبب المخالفات 
ليا، وبالطبع فإن حزب التجمع*واالخوان المسممين* والناصريين* والشيوعيين*  ((االسرائيمية))

  (2)كانوا معارضين منذ البداية، اما الحزب الوطني الحاكم، استمر بتمسكو باالتفاقية. 

شارك نواب التحالف االسالمي الول مرة في مجمس الشعب وأدوا دورا ميما في 
نواب التحالف عمى القضايا المتعمقة بالتربية و التعميم، ويعد استخدام الرقابة البرلمانية، وركز 

ذلك انعكاسا لمكانة التربية في منيج حركة االخوان المسممين، وحرص نواب التحالف، عمى 
انتقاد كل المظاىر التي تعد خارجة عن تعاليم االسالم في النظام التعميمي، كما سعوا الى 

وات االعالم، واالكثار من برامج الحوار الديني لتوعية زيادة نسبة البرامج الدينية في اد
 (3)الشباب. 

، 6987كانون الثاني عام  23-22انعقد المؤتمر الرابع لحزب العمل في يومي 
وعرضت الخالفات واالنتقادات، وانتيت بالتأكيد الكامل لمخط الفكري الذي جاء بو في تقرير 

و الوطنية لحزب العمل، وحدد الموقف من  ابراىيم شكري، حدد الخط اليوية االسالمية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2)العدد 

 2028حزيران 

 

)6566 ) 
 

القضايا االقتصادية و االجتماعية من زاوية االستقالل الوطني وحماية المستضعفين، وقرر 
 (4)المؤتمر عَد ما جاء في ىذا التقرير جزءا اصيال من وثائق الحزب. 

كما اوضح ابراىيم شكري* زعيم حزب العمل، ان سبب دعوتو لدخول المعارضة في  
جبية واحدة او قائمة واحدة التي كانت البد منيا لخوض االنتخابات البرلمانية، في ذلك 

(5)الوقت، ىو اصرار الحكومة عمى استخدام القوانين االستثنائية وابرزىا قانون الطوارئ*. 

ثرية  ”االخوان المسممين، حزب العمل، حزب االحرار“كانت تجربة التحالف االسالمي  
حزب “، فقد احدثت تحواًل ىامًا في الطرفين االساسين 6987بات نيسان عام جدا خالل انتخا
في داخل حزب العمل، اذ قاد عادل حسين رئيس تحرير صحيفة الحزب  ”العمل، واالخوان

ومعو شباب تيارا اسالميا نشيطا داخل الحزب واثاروا قدرا كبيرا من الجدل في الساحة 
دة احيانا وساخنة في غالب االحيان تتسم بالشدة و المغاالة السياسية اذ تبنوا اراء اسالمية حا

في الرأي سواء ضد الحاكم او ضد الخصوم السياسيين وحاولوا فتح الباب العضاء بعض 
وبمغ االسالم السياسي في مصر قمة  (6)الجماعات االسالمية المتشددة لينضموا لمحزب،

، مما شكل وجودا رسميا 6987مة في نيسان النجاح عندما فاز في االنتخابات البرلمانية العا
اذ وقعت  (7)المسممين المحجوبة عن الشرعية، لإلخوانمرة عمى الساحة المصرية  ألول

، غاب عنيا زعيما 6987تطورات جديدة بين االخوان وحزب العمل، خالل شير تموز عام 
معمومات الي قيادة ، وصمت لإلخوانالطرفين ابراىيم شكر وحامد ابو النصر* المرشد العام 

حزب العمل عن قائمة محددة اعدىا نواب االخوان بقيادة مأمون اليضيبي مستشار االخوان، 
بأسماء الذين يقترح تولييم مناصب قيادية داخل حزب العمل، اذ ينضم اربعة من االخوان الى 

ب، ثم توزيع عضوية المجنة التنفيذية العميا لمحزب، واخر لموقع االمين العام المساعد لمحز 
البقية عمى االمانات الرئيسة، وارسمت قيادات الحزب مذكرة احتجاج الى ابراىيم شكري 

  (8)بخصوص ىذا الموضوع.
لكن ذلك النجاح الذي حققو االخوان في االستيالء عمى المناصب القيادية لمحزب، 

مل، الذين لم كانت عمى ما يبدو عمى حساب االشتراكيين او التيار اليساري داخل حزب الع
ينضموا لمتحالف ورفضوا فكرة التحالف جممة وتفصيال، بسبب انضمام االخوان لو، ورفضوا 
ىينة التوجو االسالمي عمى الحزب، وعدوا ذلك خروجا بو عن االسس و المبادئ التي قام 

وحصول االخوان عمى امتيازات داخل الحزب، واغراءات ضخمة في نسبة  (9)عمييا الحزب،
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ائم الترشيحات اذ تزداد فرص النجاح وتركيم ينفردون بشعار االنتخابات وىو رؤوس قو 
والتي عكست ذكاء ابراىيم شكري وبعد نظره، الذي يعرف مسبقا ان جميع  ”االسالم ىو الحل“

النواب الذين سيفرزىم التحالف ىم في النياية نواب حزب العمل اذ ال شرعية لالخوان 
 (60)مون اسم حزب العمل. المسممين، وكل المرشحين يحم

كان رد حزب العمل عمى المنشقين، انيم اعترضوا عمى التحالف وتمردوا عميو نتيجة  
لعدم نجاحيم في االنتخابات بحجة استيالء مرشحي التيار اسالمي عمى المراكز المتقدمة في 

منشقين الى القوائم االنتخابية وىذا صحيح فعال ولم تشر قيادة الحزب في ردىا عمى ىؤالء ال
المشاكل الموجودة في الحزب التي ذكرىا المنشقون بسبب استمرار التحالف، ومن المشاكل 
التي واجيت حزب العمل ان ىؤالء المنشقين ارادوا انشاء حزب مستقل خاص ليم، وباسم 

، وقد قدم عمي الدين صالح وكيل 6988ايار عام  22في ( 66). "حزب مصر الفتاة الجديد"
( عضوا مما اثار مشروع تأسيس حزب مصر الفتاة الجديد، 662ائمة المؤسسين )المؤسسين ق

جدال ميما سواء بين مؤسسي الحزب وحزب العمل، او بين مؤسسي الحزب ولجنة شؤون 
واصدر المنشقون بقيادة عمي الدين صالح وكيل المؤسسين، بيانا اعمن فيو ان ( 62)االحزاب،

لفتاة، واتيم البيان حزب العمل باالنحراف عن ىذه الحزب يرمي الى احياء مبادئ مصر ا
المبادئ وميادنة الحكومة، سيما ان مبادئ الحزب تطبيق الشريعة االسالمية واحياء القيم و 

وقد اعترض رئيس حزب العمل ابراىيم شكري وقدم  (63)االخالق لمتصدي لمواجية الفساد،
ب، عمى مشروع الحزب يدعي ان ، الى لجنة شؤون االحزا6988تموز عام  6اعتراضو في 

ىو االسم االصمي لحزبو قبل الثورة والذي تحول الى حزب (64)اسم الحزب الجديد المقترح ، 
العمل االشتراكي في ظل قانون االحزاب، وتقدم ايضا احد االعضاء بدعوى ان عددا من 

جئوا بنشر االعضاء المؤسسين ىم ذاتيم وضعت اسمائيم دون عمميم بمشروع الحزب وانيم فو 
 (65)اسماءىم في الصحف، وانيم غير راضين عمى ىذا التصرف من جانب مؤسسي الحزب،

، نظرا 6988اب عام  20واعترضت لجنة شؤون االحزاب عمى طمب تأسيس الحزب في 
وىو المبرر التقميدي الذي تستند اليو المجنة  (66)لتشابو برنامج الحزب مع احزاب قائمة،

 (67)كالعادة لرفضيا اي حزب جديد. 
، كانت مجرد تمييد 6988_6987كل تمك االحداث كانت التي حدثت خالل عامي  

، تحت 6989اذار عام  60_9لما سيحدث خالل المؤتمر الخامس لحزب العمل خالل يومي 
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الذي كان من المقرر عقده في اب عام  (68)،"اصالح شامل من منظور اسالمي"شعار 
، لكن اصحاب الفكر االسالمي وعمى رأسيم عادل حسين ومجدي احمد حسين، كانوا 6988

لتجنيد اكبر عدد من الشباب المتدين في المجان الفرعية لمحزب حتى  ألنفسيميعطون فرصة 
 (69)المجنة التنفيذية، يتم استخداميم في االنتخابات الدورية المؤىمة النتخاب واختيار اعضاء

لمحزب مقابل عدد قميل جدا من اصحاب التيار االشتراكي، وتحدث حممي مراد امين عام 
الحزب خالل المؤتمر، ان التوجو االسالمي اصيل في حزبنا منذ الجذور االولى، وقال ابراىيم 

ية لمحزب، شكري ان الحزب ىو حزب المسممين، وخالل المؤتمر جرت انتخابات المجنة التنفيذ
وكانت النتيجة فوز التيار االسالمي، واختيار عادل حسين امينا عاما لمحزب، فضاًل عن الى 

مما  (20)موقعو رئيس تحرير صحيفة الحزب، وخروج معظم االشتراكيين من المجنة التنفيذية،
اثار حفيظة االشتراكيين واتيموا قيادة الحزب بالتزوير لصالح االسالميين ومن ىنا بدأ 
االنقسام بقيادة احمد مجاىد نائب رئيس الحزب وبعض كبار المجنة التنفيذية وانقسم الحزب 
الى جبيتين متصارعتين، جبية تمثل االشتراكيين بقيادة احمد مجاىد واخرى تمثل التيار 

وبدأوا  (26)االسالمي بقيادة رئيس حزب ابراىيم شكري، واستولى االشتراكيين عمى مقر الحزب،
شورات تياجم القيادات التاريخية لمحزب وتياجم ايضا االتجاه االسالمي والمتحالف بتوزيع من

وبدأت اعمال العنف، وعقد المنشقون مؤتمرًا منفصل في مقر  (22)مع االخوان المسممين،
الحزب الذي استولوا عميو في حي حدائق القبة في القاىرة وقرروا فيو فصل ابراىيم شكري 

وبالمقابل اتيم ابراىيم شكري، زكي  (23)تنصيب احمد مجاىد رئيسا،وعادل حسين من الحزب و 
بدر بتدبير انتفاضة المنشقين بقيادة احمد مجاىد لتخريب حزب العمل، واكد اصالة التوجو 

وكان رد  (24)االسالمي لمحزب، واكد ان الحزب ضد االشتراكية والماركسية المينينية الممحدة،
يسعى لضم العناصر الدينية المتطرفة لحزب العمل، وانو شتت االشتراكيون، ان ابراىيم شكري 

شمل الحزب وقاده الى االنييار في ظل سيطرة االخوان عمى الحزب، وصرح ابراىيم شكري 
ان اشتراكية "وقال  "حزب العمل االسالمي"ان قانون االحزاب قد منعنا من تسمية الحزب 

وال شك ان ابراىيم شكري وقع في الفخ الذي  (25)،"الحزب نابعة من االسالم وتعاليمو العظيمة
كما  (26)نصبو االخوان، وراحوا يخالفون نظام االحزاب، واكد االشتراكيون انيم اصحاب الحق،

ان حممي مراد كان اكثر انفتاحا من المعتاد ليذا الموضوع، لضم الجماعات االسالمية 
رك ان ىناك بعض االختالفات المتطرفة لمحزب ويأمل ضميم بموافقة رئيس الحزب، فقد اد
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التي تقنع رئيس الحزب بأن االمر كان جديرا باالىتمام في االنتخابات العامة المقبمة المشكوك 
 (27)بعدالتيا، فبضميم سيضمن الحزب اصواتيم وايضا يكونون قوة لمحزب ترىب الخصوم،

د في سجن كما ان صحيفة الشعب الخاصة بالحزب كانت تنشر عن ان عمماء تنظيم الجيا
 (28)التعذيب، ومداىمة العديد من منازل اعضاء تنظيم الجياد، ألبشعليمان طرة يتعرضون 

وانتيت االزمة بتيميش االشتراكيون، وفصميم من الحزب وعمى رأسيم احمد مجاىد، وتم 
تعيين اشخاص جدد مثل محمد حسن دره الذي عين نائبا لرئيس الحزب بدال من المفصول 

 (29)احمد مجاىد. 

عندما كشفت الممارسات عن عدم تخمي الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطني،   
اثار غضب حزب العمل وقادتو وجعمتيم يجددون مطمبيم بتخمي الرئيس عن رئاسة الحزب 

ان الرئيس ورث ارثا تمثيال بالخروج عن الشرعية و الفساد و طالحاكم، وقال ابراىيم شكري 
وحدد عادل حسين اوجو  "ترك الرئيس رئاسة الحزب الوطنياالنحراف وان المخرج ىو 

ان حزب العمل يركز عمى "الخالف بين حزب العمل والحزب الوطني التي تمثمت فيما يأتي 
الت وعمى رأسيا قضايا االقتصاد االيمان باهلل وعمى االخالق و الفضائل كطريق لحل المشك

تركيز عمى االمور االقتصادية وتوفير التنمية في حين الحزب الوطني يرى عكس ذلك بالو 
 (30). "االموال بأية طريقة

، تطورا ميما في موقف حزب 6987اما في الشأن الخارجي لمحزب، فقد شيد عام   
العمل من قضية التسوية، ويعود ىذا التطور لتحالف الحزب مع االخوان المسممين، سيما ان 

تعترف بحقيم في  "اسرائيل"صورة لمصمح مع االخوان يرفضون من الناحية االستراتيجية اية 
امتالك جزء او بعض من فمسطين، وكان نواب االخوان ىم وحدىم الذين ركزوا عمى قضية 
التسوية، اذ طالب ىؤالء بضرورة التمسك بتحرير القدس وىو ىدف ديني البد منو، وانتقد 

ة الى قضية تحرير في الحزب بيان الحكومة في حزيران من نفس العام، لخموه من اية اشار 
وبمبادرة اخرى من  (36)وقت طالب في الحزب عمى التأكيد عمى منظمة التحرير الفمسطينية،

حزب العمل، قام الحزب بزيارة جرحى االنتفاضة الفمسطينية في مستشفى فمسطين في ارض 
ب الجوف في القاىرة، وقد اتفق وفد الحزب مع ادارة مستشفى فمسطين عمى تبرع شباب الحز 

بمدينة نصر بدمائيم لصالح ابطال االنتفاضة الجرحى، كما اتفق عمى اشتراك اطباء الحزب 
  (32)في عالج الجرحى. 
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اقترح رئيس الحزب ابراىيم شكري، لبحث وقف الحرب العراقية االيرانية*، في 
، بسحب االساطيل 6987تشرين االول عام  6المؤتمر الشعبي المنعقد في الخرطوم في 

االجنبية من منطقة الخميج ووقف الحرب واقرار السالم، والموافقة عمى مطالب ايران ومعرفة 
رير الحل السممي انطالقا مما كان عميو قبل الحرب وحق كل اسباب الحرب واستمرارىا، وتق

شعب في اختيار نظامو السياسي، وىكذا يتبين وجود تذبذب واضح في موقف حزب العمل 
من جيود التسوية السممية لمحرب، وان ذلك كان يعود الى حد كبير لتوجيات النحبة السياسية 

 (33)لمحزب اولوياتيا القومية و الدينية. 
، 6988تشرين االول عام  3در ابراىيم شكري بيانا عن موقف حزب العمل في واص 

في ضوء الحكم الصادر في قضية طابا، عبر البيان عن المناقشات الواسعة التي جرت خالل 
االجتماع وبعد شرح الدالالت الكبيرة لمحكم و اصر البيان بمواصمة التحرك السياسي لتنفيذ 

حزب العمل االشتراكي يقدم "عم القضية الفمسطينية، قال البيان الحكم ولتحريك الموقف في د
التينئة المتو المصرية و العربية في مناسبة الحكم الذي اثبت حقنا التاريخي في منطقة طابا، 

واعادتيا لمسيادة الوطنية ال يعني مجرد استعادة موقع  "االسرائيمية"ان تحرير طابا من السيطرة 
ذلك التأكيد المبدئي لحقيقة ان كل شبر من التراب المصري مقدس وال  استراتيجي، بل اىم من

يمكن ان يكون محل مساومة، كما سبق ان اكدنا في كل مواقفنا، ولعل ىذا المفيوم ىو نفس 
يتشبثون بطابا، فأىم من قيمتيا االستراتيجية حرصيم عمى ان  "االسرائيميين"السبب الذي جعل 

  (34). "قابمة لمتفاوض تكون الحدود المصرية مسألة
 6اما االخوان المسممون، فقد نجحوا نجاحا باىرا في انتخابات مجمس الشعب في  

، وذلك بفضل قدرتيم التنظيمية و المورد المالي الكبير و المجموعات 6987نيسان عام 
االسالمية الموالية لالخوان التي استطاعت ان تجوب البالد لكسب االصوات و التي كانت 

وبانتياء انتخابات مجمس الشعب االخيرة التي كشفت عن حجم القوة  (35)نطاق واسع، عمى
االسالم ىو "الكبيرة الكامنة لالخوان في ظل تحالفيم مع حزب العمل واالحرار، تحت شعار 

وىي  ”مرحمة التخوف واالحتكاك“بدأت عالقتيم مع السمطة الحاكمة التي يمكن تسميتيا  "الحل
السمطة بمحاولة ايقاف زحف االخوان داخل النقابات المينية عن طريق تجميد التي بدأت فييا 

بعضيا واثارة المشكالت بداخل بعضيا االخر، والتي بدأ االخوان يتصرفون خالليا بعدىم قوة 
فقد استغل االخوان وجودىم في البرلمان، وبعد ان حصموا  (36)سياسية شبو شرعية في البالد،
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و الشرعية البرلمانية، بدأوا بمواجية مع وزير الداخمية زكي بدر الذي  عمى الشرعية السياسية
لم يعترف باالخوان كحزب سياسي او جماعة قانونية رسمية، واكد انو ال خطر من نشاط 
االخوان البرلماني وممارساتيم البرلمانية داخل البرلمان فقط، ويفيم من ىذا القول ان نشاط 

  (37)شرعي. االخوان خارج البرلمان غير 
حدثت مشادة كالمية عنيفة داخل مجمس النواب في الجمسة االولى لمدورة البرلمانية   

، بين نواب االخوان ورئيس مجمس النواب رفعت المحجوب، في 6987نيسان عام  27في 
شأن قضية استبدال بدائل اسالمية بفائدة عمى قروض مصر الدولية، ورفض المحجوب ذلك، 

كانت جزءا من الحراسة المالية الدولية، التي لم تكن دوليا مستعدة  عمى اساس ان مصر
لمناقشة ىذا االقتراح، وكذلك ان مصر بحاجة الى القروض، وادعى ان الشريعة تسمح 

  (38)بالقبول المؤقت ليذه القروض في حاالت الضرورة. 
المسممين بتمثيل الجماعة في مجمس الشعب  لإلخوانلكن الحكومة عندما سمحت  

فقد كانت تريد اختبار قوتيم السياسية، حتى لو كانت عمى المدى القريب، عمى الرغم من 
الغتيال حسن  ((جماعة الناجين من النار))محاولة الجماعات االسالمية المتطرفة وبالتحديد 

اراد االخوان اختبار  جدية  ، وبالمقابل6984ابو باشا* وزير الداخمية السابق في عام 
الحكومة عمى المدى البعيد في كيفية تحمل معارضة التيار الديني ومطالبتيم بتطبيق الشريعة 

 (39)االسالمية. 
لكن يرى البعض ان تزايد نشاط االخوان في االحزاب السياسية يعطييا القدرة عمى 

نظيمات السياسية الرسمية، استقطاب بعض الشرائح االجتماعية التي قد ارتبطت بركود الت
ويمكن عد االخوان ىم الممثل الرئيس لمتيار االسالمي، وىو القناة المتاحة لمتعبير امام 
الجماعات االسالمية المتطرفة، وىذا من شأنو بين الجماعات االسالمية وبعض القوى 

الخوان، وقد المتشددة التي ترفض اسس شرعية النظام القائم، وتنتقد بعض االحيان ممارسات ا
ينتج ىذا الحوار ادماج ىذه الجماعات في خط االخوان او تحجيم دورىا، كما ان االفساح 
الفكري و السياسي ليذه الجماعات او فتح قناة لمحوار معيا من شأنو تقوية امكانات االعتدال 

 (40)داخميا. 
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سالمية فقد سارع مستشار االخوان مأمون اليضيبي، في ادانو العنف لمجماعات اال 
، وىذا ساعد الحكومة عمى فصل االخوان غن التيارات 6987ايار عام  63المتطرفة، في 

 (46)الدينية المتطرفة، فاالخوان يحاولون اعطاء انطباع عن التعاون مع السمطة الحاكمة. 
خالل ىذه المدة تراجعت مؤسسات الدولة كإطار لمصراع السياسي، وعد الشارع 

لصراع، وبذلك انيى مبارك مدة رئاستو االولى بأزمة عميقة تمثمت في السياسي كبؤرة لذلك ا
االمر  ”الخاصة باالعتماد عمى المعرضة كمصدر لممساندة السياسية“ازدياد محدودية سياستو 

الذي دفع مؤسسات الدولة الى احياء تقاليد السياسيات الرئاسية لضمان انتخاب مبارك فترة 
، والتي امتنعت عنيا احزاب 6987تشرين االول عام  6فتاء في رئاسة ثانية، عندما تم االست

 (42)المعارضة جميعا، واعترضت عمى ترشحو مرة اخرى لمرئاسة. 
تم االعتداء عمى عصام العريان احد اعضاء االخوان في البرلمان، اذ تم االعتداء   

ر نواب االخوان عميو من قبل احد ضباط الشرطة وال يعرف االخوان سبب ىذا االعتداء، واثا
في البرلمان ضجة كبيرة داخل البرلمان مطالبين برد االعتبار، وعدوا ىذا االعتداء ليس 
اعتداًء عمى العضو وانما اعتداء عمى رئيس مجمس الشعب وعمى الشعب، وانو اعتداء عمى 

 (43)الكرامة. 
يبدو ان الرئيس مبارك شخصيا لم يكن مطمئنا لذلك التحالف، ولعل تعيين  وعمى ما 

مبارك لزكي بدر وزيرا لمداخمية بعد احداث تمرد جنود االمن المركزي، كان اكثر التي اتخذىا 
مبارك لمسيطرة عمى قوى المعارضة، اذ لم ييتم زكي بدر بالحوار مع ىذه القوى، واستخدم 

سيئا وبشكل مبالغ فيو، مما ادى الى دعوة احزب المعارضة، و سمطات الطوارئ استخداما 
التحالف االسالمي بشكل خاص، لممطالبة بإقالة زكي بدر، وصاحب ذلك االشتداد االعالمي 
عمى المعارضة الحزبية وقد وصمت لغة الحوار الى حد اتيام مبارك لممعارضة بالخيانة، 

ىذه التي يقوم بيا مبارك، كانت من المقترض  والتحذير بعواقب غير حميدة، ووظيفة التشيير
ان يقوم بيا الحزب الوطني الحاكم، مما اسيم في خمق ازمة لنظام مبارك وتحولو من نظام 

 (44)تيدئو الى نظام ازمة، وىو ما دفع المعارضة الى اتباع اسموب المواجية. 
لمقمق، الن يرى االخوان، ان الحكومة تنظر لمتحالف االسالمي عمى انو ال يدعو 

سماحة االسالم ال تعرف و ال تقبل اي نوع من التعصب، سيما ان دستور الدول ينص عمى 
ان الشريعة االسالمية مصدر رئيس لمتشريع، وان تحركات االخوان كانت دائما تحت رصد 
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ومراقبة اجيزة االمن وانيم لم يخرجوا عن الشريعة، سيما ان ىناك ترحيبًا من بعض القوى 
بدخول االخوان مجمس الشعب، وال شك ان معارضة االخوان في العمن افضل من  الوطنية

 (45)ممارساتيم لممعارضة في السر، النو اخطر بكثير عمى الحكومة. 
وىناك عده حجج مطروحة لعدم اعطاء االخوان المسممين الحق في تأسيس حزب  

ماح بقيام حزب مسيحي، سياسي، اىميا ان السماح بقيام حزب اسالمي البد ان يتعقبو الس
وىذا من شأنو وضع بذور الفتنة و االنقسام في المجتمع المصري، كما ان ىناك تنظيمات 
اسالمية تمارس العنف باسم الدين، ومن ثم ستتخذ من االطار الرسمي ستارا لممارسة 
انشطتيا االرىابية، كما انو قضية الدين ليست ىي الوحيدة في مصر، ولكن ىناك قضايا 

رى عديدة، ومن ثم فإن الوعي السياسي لممصريين سيكون ىو المحك الحقيقي لمصداقية اخ
 (46)ىذه االحزاب وقدرتيا عمى االستمرار. 

اال ان اسموب الرئيس مبارك خالل تمك المرحمة انتقل من اسموب التيدئة الى   
مفة باستمرار اسموب المواجية العنيفة، مما ادى الى اقناع قوى المعارضة السياسية المخت

شكمية العممية الديمقراطية وانعدام فرصتيا او ضعفيا في التمتع بقنوات التعبير عن نفسيا في 
ظل القوانين الحاكمة لمعمل الحزبي و السياسي، فكان رد فعل االخوان ىو محاولة االلتفاف 

مع قوى سياسية  حول القيود القانونية اما بدخوليا االنتخابات بصيغة المستقمين و اما التحالف
شرعية ولو من خمف الستار بدال من االنتظار في طابور القضاء لمبت في شرعية ممارستيا 
من عدمو، واما العمل من خالل النقابات اذ يكون صوتيا مسموعًا داخل الطبقة الوسطى في 

 (47)المجتمع التي غالبا ما تكون مؤثرة سياسيا. 
وانين االستثنائية، و االنفراد بالسمطة التنفيذية، قد استمر العمل بقانون الطوارئ و الق

بالرغم من رفض المعارضة ليا، وقد  (48)عمى قمتيا رئيس الجميورية بالسمطات كافة،
انعكست العالقة المتوترة بين الرئيس و المعارضة في انخفاض لقاءاتو بزعماء المعارضة، 

 (49)وتباعد فترات المقاءات. 
ن الحزاب المعارضة البد من تحقيقيا، االول، تعبئة الرأي فيما يؤكد حزب العمل ىدفي

العام ضد الثغرات التشريعية، و الثاني، التعبئة الشعبية التي تؤدي بدورىا الضغط عمى 
السمطة الحاكمة في ان تعيد نظرىا في اساليبيا القمعية، وعمى االحزاب ايضا ان تتكاتف 
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ين القوة الفاعمة المتحركة في مواجية احزاب وترتبط بجماىيرىا وقواعدىا حتى تستطيع تكو 
  (50)فاعمة اخرى ومتحركة تؤثر عمى اطراف الصراع. 

قال مأمون اليضيبي مستشار االخوان وعضو مكتب االرشاد لالخوان المسممين  
انو لم يكن ىناك خالف “والمتحدث الرسمي باسم االخوان، عمى خمفية العالقات مع الحكومة 

 ”امكانية التطبيق“ولكن الخالف فقط حول  ”ي و الحكومة حول تطبيق الشريعةبين التيار الدين
فال يمكن ان تطبق بين عشية وضحاىا، لكنو دعا الحكومة لتييئة الظروف لتطبيقيا، ويجب 

في تطبيق  ”مشبعة“ان تكون ىناك ىيئة قضائية مستقمة يكون رجاليا عمى دراية جيدة 
الشريعة، الن الشريعة ليست مجرد حدود وعقوبات، واشار اليضيبي ان الحكومة ال تستطيع 
ذلك دون التيار االخواني، وان استخفافيا بنتائج االنتخابات وتجاىميا لوجود االخوان، يؤدي 

 (56)الى زيادة التطرف الديني. 
لف االسالمي، ويبدو انو اما حزب االحرار وىو الطرف الثالث و االخير من التحا 

، قد انضم 6986ىو االخر قد تم اختراق قيادتو من قبل التيار الديني، اذ منذ اوائل عام 
لمحزب بعض العناصر االسالمية البارزة مثل، صالح ابو اسماعيل الذي عين نائبا لرئيس 

وعضوا  حزب االحرار وعضوا في المكتب السياسي، وتعيين يوسف البدري وكيال عاما لمحزب
بالمكتب السياسي، وىذا ان دل عمى شيء فإنما يدل عمى رغبة رئيس حزب االحرار مصطفى 

 (52)كامل مراد* بفتح المجال لمتيار الديني لالنضمام لمحزب. 
اعمن مصطفى كامل مراد، بعد االنتخابات االخيرة، انو يجب ان تمثل كل التيارات  

ستقرار السياسي وتصحيح االوضاع، وطالب حزب السياسية داخل البرلمان في العمل عمى اال
االحرار بوجوب تقديم جميع مشروعات الشريعة االسالمية والمطالبة بإقرارىا حتى يثبت ان 
االسالم ىو الحل، وطرح الموضوعات الممحة لمناقشة االزمات مثل ازمة السكن، سيما بعد 

 (53)وحدات السكنية المغمقة. االرقام التي اظيرىا التعداد السكاني االخير حول عدد ال
قد كان حزب االحرار الخط االقل معارضة واالقل ىجوما عمى النظام الحاكم،  

ال تقل عن الحزب شيئا فقد اتبعت نفس الخط، ولكن ىذا ال يعني  ”االحرار“وصحيفة الحزب 
 انو معدوم، فإنو حزب سياسي شرعي موجود وقائم ويمارس نشاطو طبيعيا، و اما الذين لم
يكونوا راضين عمى تحالف الحزب مع حزب العمل و االخوان المسممين، فقد تم طردىم من 

 (54)الحزب، بعد ان حصل عمى المكاسب المتوقعة وىي فوزه باالنتخابات. 
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اصدر حزب االحرار بيانا حول حممة االعتقاالت التي لم تتوقف اثر محاولة اغتيال 
اع نطاق االعتقاالت الذي وصل الى حد احتجاز حسن ابو باشا، ويرى حزب االحرار ان اتس

النساء الجبار ازواجين عمى تسميم انفسيم يؤدي الى تأزم االجواء و يعرقل مسيرة 
الديمقراطية، ويؤدي الى توتر القاعدة الشعبية، والحزب ال يعارض ان يكون ىناك تحقيق في 

الذي يصل الى حد القمع ىذه القضية، ولكن ليس ىناك ادنى مبرر لحالة القبض الجماعي 
وحزب االحرار يطالب باالمتناع عن ىذا االسموب وانيائو واال سيضطر الحزب لتقديم 

 (55)استجواب حول ىذا الوضع الذي سيؤدي الى تصدع دستوري. 
وقد انعكس الطابع االسالمي بقوة عمى مواقف الحزب المعمنة، بالذات صحيفتو  

دءًا من زيارة اكثر من شخصية قيادية الى ايران والتعاطف ازاء القضايا الخارجية ب ”االحرار“
مع القوى االسالمية بتونس، وحتى تقديم سؤال بالبرلمان عن اسباب عدم اعتراف مصر 
بالجميورية االسالمية في قبرص، وابدى الحزب مثمو مثل حزب العمل، اىتماما قويا بالقضية 

 (56)الفمسطينية وبالعالقات المصرية السودانية. 
، ناقش فيو زعيم 6987عقد حزب االحرار مؤتمرًا في التاسع والعشرين من تموز عام 

الحزب الوضع السياسي في الداخل و الخارج، فالموقف الداخمي، قال مصطفى كامل مراد 
اننا أخطرنا رئيس الجميورية ان ىناك تعذيبا يتم مع المعتقمين وطالبنا بوقف ىذه االجراءات “

، واما الموقف الخارجي فأكد ان الموقف بين العراق و ايران ساخن ”مسؤولينو التحقيق مع ال
برغم قرارات مجمس االمن بوقف القتال و موافقة العراق عمى ىذه القرارات بشرط تعيد ايران 
بذلك، و بالرغم من العقوبات التي من المنتظر توقيعيا عمى ايران، اقترح مصطفى كامل مراد 

 (57)دة وضع قوات طوارئ لمفصل بين الدولتين المتحاربتين لوقف القتال. ان تقرر االمم المتح
اما حزب الوفد الجديد، انذاك فأبى الدخول في انتخابات مجمس الشعب االخيرة  

باالنضمام الى التحالف االسالمي*، وذلك الن نظام القوائم النسبية الحزبية يقوم اصال عمى 
احالل التنافس الشريف بين االحزاب السياسية محل التنافس بين افراد المرشحين، وكل حزب 

نظام وحدة متكاممة وكيانا مستقال وفقا لقانون االنتخاب المصري، كما يؤكد يعد في نظر ىذا ال
قانون االنتخاب ان لكل حزب قائمة خاصة بو، وال يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من 
حزب واحد، ومن ثم ال يجوز ان يرشح الحزب عمى قوائمو اال اعضاءه وانصاره او المنتمين 

تماسك الحزب، الن القائمة الموحدة تؤدي الى االقالل من الفرص اليو فقط، والحفاظ عمى 
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المتاحة لمطامحين في الترشيح من اعضاء الحزب، سيما سعي الحزب اليجاد نوع من التوازن 
 (58)في عالقة الحزب مع الحكومة و المعارضة. 

لقد كان موقف حزب الوفد من االخوان المسممين خالل ىذه المدة ىو موقفًا       
ىم اخوة لموفد وليم موقف موحد من النظام “موحدًا عمى حد قول احد اعضاء حزب الوفد 

الحاكم والدعوة مشتركة في تطبيق الشريعة االسالمية في المنيج النيا المصدر الرئيس 
 (59). ”لمتشريع

وابرز مواقف الحزب التي تمثمت في امتناعو عن ترشيح الرئيس مبارك لمدة رئاسة   
يورية، واكد رئيس الحزب فؤاد سراج الدين* ان القرار ال يمس شخص مبارك الذي ثانية لمجم

انا نتفق مع الرئيس "يكن لو الوفد كل االحترام، ولكنو يتصل بالسياسات العامة لمدولة وقال 
مبارك في سياستو العربية و الخارجية ونختمف معو في السياسة الداخمية كل االختالف، كما 

ولقد طالب  "ليس بجديد بل ىو استمرار لرأينا، ويعد متماشيا مع برنامج الوفد ان موقفنا اليوم
الحزب بوقف القوانين االستثنائية والغاء قانون الطوارئ، ووضع دستور جديد يؤكد سمطات 
الشعب، ودعم الديمقراطية، وترشيح رئيس الدولة بطريقة االختيار الحر المباشر، وليس 

رئيس عن اي حزب بمجرد توليو السمطة، ولم يتحقق اي شيء من االستفتاء، وان يتخمى ال
 (60)ىذه المطالب طول مدة الرئاسة االولى. 

تموز  4قررت الييئة العميا والييئة البرلمانية لموفد، في اجتماع مشترك عقد في يوم   
، االمتناع عن المشاركة في ترشيح الرئيس مبارك لمدة رئاسة ثانية، وتم تحديد 6987عام 

وان موقف الوفد ىذا ال يمكن تغييره النو قائم عمى  (66)موقف الحزب بعد اخذ جميع االراء،
 (62)ية. اسباب موضوع

ان احزاب المعارضة المصرية لم تقصر في واجباتيا ولكنيا "قال فؤاد سراج الدين    
في موقف صعب جدا بسبب سيطرة الحزب الحاكم عمى كل مقدرات مصر، وان الخريطة 
السياسية غريبة ومصابة بالخمل، فاالقمية تنتمي الى االحزاب واغمبية الشعب التيتم بما يجري 

ياسي وتظن انو عبث حتى انيا اصيبت باالحباط والسمبية، وان تنامي ىذا في الشارع الس
الشعور عند الجماىير ستكون لو اثار سيئة عمى مستقبل العمل السياسي وسيفتح لو الباب 

 (63). "امام التنظيمات السرية لتمارس نشاطيا بعد ان وجدت طريق العمل المشروع مسدودا
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ية يتزعميم نائب وفدي قديم في مجمس الشعب قام خمسة من اعضاء الييئة الوفد
ووضعوا مخططا محكما لالطاحة بقيادة وفدية بارزة يحتضنيا رئيس الوفد، اعد االعضاء 
الخمسة عريضة مطولة، تجمع عمييا توقيعات، وذكر فييا ىذه القيادات قد اساءت الى 

ب واثارة القالقل بين الحزب خالل الفترة االخيرة، وكان المدبر االول لالزمات داخل الحز 
اعضاء الحزب وروجت المجموعة شائعات واسعة بين قيادات الحزب، بأن ىذه القيادة 
مطموب استبعادىا، بدأت منذ نحو شيرين افشاء اسرار حزبية، استغميا البعض ضد الحزب 

 (64)ومسيرتو بل انو يخطط سرا لتعيين نفسو في موقع قيادي اعمى داخل الحزب. 
ن الخارجي لمحزب، فقد ناشد فؤاد سرج الدين، الواليات المتحدة االمريكية  اما في الشأ 

واالتحاد السوفيتي، باالستجابة الى نداء االمة العربية، بوضع القضية الفمسطينية عمى راس 
، في 6988جدول اعمال محادثات القمة التي عقدت في التاسع والعشرين من ايار عام 

طراف المعنية كافة وعمى قدم المساواة ومن بينيا منظمة موسكو، والذي اشتركت فيو اال
التحرير الفمسطينية* بعدىا الممثل الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني، وان عدم اشراكيا لن 

 (65)يخدم قضية السالم. 
فقد تبنى حزب الوفد بعض المواقف ازاء النزاع داخل منظمة التحرير الفمسطينية  

والنزاع بين الفمسطينيين و المبنانيين، في القضية االولى فقد طالب الحزب باستقاللية القرار 
الفمسطيني، وعد المنظمة ىي صمام الثورة الفمسطينية، اما القضية الثانية، فقد اشترك حزب 

لوفد الحزبي المصري بالذىاب الى دمشق، اذ تباحث مع اطراف النزاع كافة ودافع الوفد في ا
عن حق الفمسطينيين في حيازة االسمحة داخل المخيمات، ومن ناحية اخرى، طالب نواب 
الوفد بمجمس الشعب بضرورة اخذ موقف جماعي تجاه ىذه القضية، واقترحوا ان يتوقف العمل 

( دقايق كمظير احتجاج شعبي عمى مذابح 60دة )في المؤسسات كافة في مصر لم
  (66)المخيمات. 

، التي لم يحصل 6987اما حزب التجمع اليساري، فقد احدثت نتائج انتخابات عام 
، الى تصاعد الخالف الذي 6984فييا الحزب عمى اية مقاعد، مثمما حدث في انتخابات عام 

 (67)ادى الى اعادة الحزب لترتيب اوراقو.
، 6987السياسية التي تبناىا حزب التجمع بعد تشكيل مجمس الشعب عام  فالمواقف 

قضية تطبيق الشريعة االسالمية، وبما انو حزب يساري، فقد انتقد االخوان  (68)كانت،



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2)العدد 

 2028حزيران 

 

)6573 ) 
 

 "يقصد االخوان المسممين "عمى ذلك التيار"االسالم السياسي "المسممين فقال ان اطالق اسم 
ليو شرف ال يستحقو، وان تطبيق الشريعة االسالمية ال الذي وثب اخيرا الى مجمس الشعب، 

 (69)يصمح في كل مكان و زمان. 
كما عارض حزب التجمع ترشيح الرئيس مبارك لمدة رئاسة ثانية، واعمن البيان الذي  

اصدرتو االمانة العامة لحزب التجمع، ان منجزات الرئيس مبارك في فترة رئاستو االولى ال 
ى تجديد الترشيح، الن تمك المنجزات احتفظت بجوىر السياسات التي تجعل الحزب يوافق عم

وضعيا السادات، ومع ذلك وضح البيان ثالثة امور طمب التزام الرئيس بالعمل من اجميا في 
فترة الرئاسة الثانية، كشرط لموافقة الحزب عمى اعادة الترشيح، االول، االلتزام باالصالح 

يرة، الثاني، التزام ديمقراطي، الثالث، التزام بحقوق الشعب االقتصادي يراعي الطبقات الفق
  (70)الفمسطيني. 

تجاه الفمسطينيين داخل و خارج  "االسرائيمية"اذ يرفض حزب التجمع السياسة  
االراضي المحتمة، وكان الحزب يعمق احد اىم االسباب رفض اقامة عالقات ثنائية مع 

فقد عارض حزب التجمع  (76)عمى تمك السياسية، رغم االعتراض المبدئي عمييا "اسرائيل"
الحكومة المصرية عمى خمفية اغالقيا مكتب منظمة التحرير الفمسطينية في القاىرة، وايد 

، كما تمت اتصاالت بين 6987االنتفاضة الفمسطينية التي اندلعت في تشرين الثاني عام 
صحيفة الحزب بتشجيع تنمية  الحزب وجبيات التحرير في الجزائر والمغرب واليمن، واىتمت

العالقات المصرية مع االتحاد السوفيتي، واشتدت انتقادات الحزب لقضية القروض والديون 
 (72)االجنبية وادانة مستمرة لمسياسات االمريكية في المنطقة. 

ية لممشاركة وجو خالد محي الدين* رئيس حزب التجمع الدعوة لممثمي القوى الوطن 
، بقاعة جمال عبد 6987ايمول عام  67السياسي الذي يقيمو الحزب في و  في الميرجان الفني

( سنوات عمى توقيع السادات التفاقية 60الناصر بالمقر المركزي لمحزب، في ذكرى مرور )
كامب ديفيد، و كان حزب التجمع قد اصدر بيذه المناسبة بيانا دعا فيو الحكومة المصرية 

مب ديفيد الخاص بالقضية الفمسطينية و ايقاف اجراءات إللغاء الشق االول من اتفاقية كا
كما وجو خالد محي الدين اصابع  (73)في المجاالت كافة، "اسرائيل"التطبيع بين مصر و

وامريكا لتفجير الصراعات الطائفية في مصر والدول العربية واوضح ان  "اسرائيل"االتيام الى 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2)العدد 

 2028حزيران 

 

)6574 ) 
 

الدين يستخدم في مصر اكثر من اي وقت مضى اداة لمصراع السياسي بين قوى التقدم و 
 (74)قوى التخمف و الجمود. 

اما حزب االمة*، فقد تراجع احمد الصباحي رئيس الحزب، عن خطتو في التحرك  
، وبدأ بمحافظات الوجو 6987عزم عمى القيام بيا في شير اب عام الحزبي بالكامل التي 

البحري، لكن قيادات الحزب بالكامل عارضت ىذه الخطة مستند الى انييار الحزب وصحيفتو 
وانعدام تواجده داخل الشارع الحزبي، وان القيادات قدمت نصيحة اخيرة قبل ان تترك اماكنيا 

ى عقد مؤتمر طارئ لمحزب خالل شير اب عام داخل الحزب وىي بضرورة االقدام عم
، يتم فيو مناقشة الموقف بكل صراحة، وتجري انتخابات جديدة بدءا من منصب رئيس 6987

كما رفضت  (75)الحزب وحتى مواقع رؤساء المجان بالمحافظات إلعادة تنشيط حركة الحزب،
االزمة المالية لمحزب،  قيادات الحزب اقتراح الصباحي بجمع التبرعات في محاولة لمخروج من

وقد رفضت القيادات اي لقاء مع الصباحي حتى يحدد موعد االجتماع الطارئ، ووافق اخيرا 
الصباحي عمى طمبات قيادات الحزب، واجريت انتخابات لمحزب وفاز الصباحي برئاسة 
الحزب، وتولى رؤساء لجان جدد ميام المجان في المحافظات، لكن ظل الحزب يعاني من 

 (76)كل مالية متأزمة لم يستطع حميا ولو عمى المدى القريب. مشا
( عضوا، 36، محاولة انشقاق فصل بمقتضاىا )6989وشيد حزب االمة في عام  

 (77)وطمب رئيس الحزب وقتيا تعيين حراسة من الشرطة عمى مقر الحزب. 
ات اما الحزب الوطني الحاكم، فقد احتكر المركز االول في الفوز بكل االنتخاب 

وصاحب االغمبية في البرلمان، وبمساندة القيادة السياسية، واحتكر الموقع االيديولوجي 
المتوسط بين اليمين واليسار، وبصرف النظر عن وجود ايديولوجية معينة من عدميا، حافظ 
الحزب الوطني عمى التوازن بين اليمين و اليسار من خالل توزيع االدوار والتحالفات، وىو 

 (78)اري بالدرجة االولى مارسو الحزب الوطني.سموك احتك
اعمن يوسف والي في المؤتمر الشعبي بالمجمس المحمي بالفيوم الذي حضرتو  

، ان ىناك تأييدا تاما من 6987اب عام  30القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة في 
التصويت في يوم  الحزب الوطني العادة انتخاب الرئيس مبارك لمدة رئاسة ثانية، وسوف يتم

اما احزاب المعارضة  (79)، في صناديق االستفتاء لصالح الرئيس،6987تشرين االول عام  5
فقد ارسمت وفودىا الى الرئيس مبارك يطالبونو بالتوقف عن الترشيح، لكن حسني مبارك قام 
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انية، بإسقاط كل عمميات اليبوط التي قد تؤدي الى عدم نجاحو في االستفتاء وفوزه برئاسة ث
سميا انو كان محبوبًا من قبل الجماىير الشعبية، وىذا اعطاه دافعا معنويا كبيرا، فقد حصل 

تشرين االول  5عمى الدعم الشعبي وثمثي مجمس الشعب لصالحو، واجري االستفتاء في يوم 
 (80)، وفاز الرئيس حسني مبارك برئاسة ثانية لمجميورية. 6987عام 

حديث عن دور فعال لمحزب الوطني في الحياة يبدو من الصعوبة بمكان ال 
السياسية، النو كان اشبو بمجموعة تروج قرارات السمطة التنفيذية وليس لو قرار سياسي منفرد، 
كما انو يكاد ان يكون غائبا عن ديناميات وقضايا المجتمع، سيما ان ىناك احاديث طويمة 

فقد  (86)بعض االمور السياسية،عن االختالفات بين مالكات الحزب السباب شخصية حول 
عانى الحزب الوطني من االنشقاقات، سيما عند اقتراب اية انتخابات يشيدىا الحزب اذ يحدث 

لذا فقد شيد الحزب خالل ىذه المرحمة  (82)انقسام حاد، لبعض الذين لم يرشحيم الحزب،
ات الشاممة الراىنة موجة من الصراعات واالنقسامات الشديدة بسبب قرب اعالن التغيير 

المنتظرة لمعظم قيادات الحزب في القاىرة و المحافظات، ويجري يوسف والي امين عام 
الحزب، تغييرات واسعة النطاق في تشكيل المجان النوعية لمحزب، بعد ان حدثت خالفات 
حادة بين رؤساء تمك المجان وبعض الوزراء، احتجاجا عمى انفراد الحكومة بإصدار بعض 

فقد وقعت معركة بااليدي في  (83)طيرة قبل العرض عمى لجان المختمفة لمناقشتيا،القرارات الخ
 (84)مكتب امين عام الحزب الوطني بمحافظة اسيوط بسبب اعداد قوائم المرشحين.

قد شيدت مصر انتخابات المجالس المحمية في الرابع من تشرين الثاني عام  
ي كل المحافظات دون استثناء، فيما ، دخميا الحزب الوطني وفازت جميع قوائمو ف6988

قاطعت جميع االحزاب ىذه االنتخابات ما عدا حزب االمة الذي دخميا ولم يحقق الفوز في 
والتي كان قبل اجرائيا مناقشات حول النظام التي ستقوم عميو ىذه  (85)اية محافظة،

ات لتعديل قانون االنتخابات، فقد تقدم نواب االحزاب المعارضة داخل مجمس الشعب بالمقترح
انتخابات المجالس المحمية، بعد قرار مجمس الشعب بتأجيل االنتخابات لمدة عام، طالبت 
مشروعات القوانين بإلغاء القوائم الحزبية المطمقة والعودة الى النظام الفردي بعده نظامًا يضمن 

وكان سبب مقاطعة االحزاب ىذه االنتخابات الن الحكومة  (86)تمثيال شعبيا حقيقيا لمجماىير، 
اصرت عمى اقامتيا بنظام القائمة المطمقة التي اعترضت عمييا جميع االحزاب، وسبب قيام 

  (87)الحزب الحاكم بتزويرىا وتقديم الرشاوى السياسية وعمى وجو الخصوص في الريف. 
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لصراعات واالنقسامات بسبب وما زالت صفوف الحزب الوطني تشيد العديد من ا   
االنتخابات المحمية، فقد قام االعضاء المستبعدون بتوزيع المنشورات بكثافة مطالبين في 

( عضوا استقالتيم من الحزب الوطني احتجاجا 80الجماىير بمقاطعة االنتخابات، اذ قدم )
حافظين و عمى ظيور قائمتين معتمدتين في محافظة امبابة والدىقمية، احداىن تتبع الم

 (88)االخرى تتبع عضو مجمس الشعب. 
قد تمت مضايقة حزب االمة من قبل محافظ القاىرة في ىذه االنتخابات، وعندما  

تقدم احمد الصباحي بدعوى الى محكمة القضاء االداري بمجمس الدولة، حكمت المحكمة 
م السيدة بعدم قبول دعوى الصباحي وتم استبعاد مرشحي حزب االمة في القاىرة عن قس

زينب، بسبب تخمف مرشحي الحزب في تقديم اوراقيم في المواعيد المحددة، واغمق باب 
الترشيح، وكذلك ضمت قائمتو اربعة مرشحين وعضوين احتياطيين ومن ثم تكون قائمتو غير 
صالحة قانونيا وال يجوز لمحزب الذي تقدم بيا اجتياز االنتخابات وتقرر استبعاد حزب االمة 

 (89)الترشيح لدائرة السيدة زينب. من باب 
فيما اكد وحيد غازي رئيس صحيفة االحرار، ان مقاطعة حزب االحرار النتخابات    

المجالس المحمية، كان موقفًا ايجابيًا من االحزاب المعارضة حتى يترك الحزب الوطني يفضح 
ميات بالتعيين او نفسو بنفسو، وقد ظيرت نتائج االنتخابات قبل بدايتيا واستولى عمى المح

ان الدور االكبر في ىذه المرحمة يقع عمى عاتق "بتزكية الحزب الوطني، واضاف قائال 
الصحف الحزبية بفضحيا لفساد االنتخابات بالقوائم المطمقة وان مقاطعة المعارضة ليا موقف 

 (90). "ليس مظيريا فقط وانما لفضح واحراج الحزب الوطني الذي استولى عمى المحميات
ويقول رأفت السعيد امين عام حزب التجمع، عندما اتخذ زعماء المعارضة قرارا 
بمقاطعة االنتخابات المحمية اكدوا انيم لن ينسحبوا من المعركة، وانما سيقومون بعمل ايجابي 

 (96)يجري من تالعب بالدستور وعبث بالتشريع.  يستيدف ايقاظ الجماىير وتوعيتيا بحقيقة ما
في "امين لجنة التنسيق العميا لالحزاب وامين االعالم بحزب الوفد،  يقول نعمان جمعة

ىذه المرحمة يجب تضافر الجيود، ويجب مقاطعة االنتخابات المحمية، وان المعركة ليس مع 
الحزب الوطني فيو ال يستحق المواجية، واىم من ىذه االخطار والمشاكل التي تيدد الوطن، 

زمو من اصالح دستوري وتشريعي وما يحتاجو من تغيير قضية االصالح السياسي وما يستم
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لمعقمية الفردية والشموليو، وتأتي بعد ذلك القضايا االقتصادية و االجتماعية، وتقدم االحزاب 
 (92). "بدراسة وجيات النظر النتخابات المحمية

ان الجماىير صارت مدركة تماما "قال نائب رئيس حزب الوفد ياسين سراج الدين،  
ن تعميمات االنتخابات التي تعرضيا الحكومة بالقوائم المطمقة، وقال فؤاد سراج الدين مضمو 

زعيم الوفد، ان الحزب الوطني لم يرض ان تكون االنتخابات المحمية بالقائمة الفردية النو كان 
يخشى ان تضيع منو مقاعد كثيرة كانت ستحصل عمييا المعارضة لو دخمت االنتخابات، وان 

ناقش قرار مقاطعة االنتخابات قبل اعالنيا، وكان القرار محل اقتناع اعضاء الحزب الوفد قد 
 (93). "وبأنو ىو الطريق الوحيد لتأكيد الممارسة الديمقراطية الحقيقية

اما موقف حزب التجمع من انتخابات المجالس المحميات، فقد قال عبد الغفار شكر 
عضو االمانة العامة بحزب التجمع "كان قرار مقاطعة انتخابات المجالس المحمية، قرارا 
صعبا بالنسبة الحزاب المعارضة، الن المجالس المحمية ىي بطبيعتيا اطار جماىيري تحقق 

يومية، وبمقاطعة الحزب ىذه االنتخابات يفقد منبرا ميمًا، كان من خاللو مصالح الناس ال
يستطيع من خاللو ان يناضل مع الناس من اجل تحسين احواليا، ولكن اجراءىا بالقائمة 
المطمقة يعد تجريحًا لالحزاب"، لذلك فأنيا قطعت الطريق عمى االحزاب بيذا االجراء غير 

نتخابات المحمية، وان حزب التجمع محق في مقاطعة الديمقراطي في المشاركة الحقيقية في اال
قية من اليبوط الى مسرحية تحمي الممارسة الديمقراطية الحقي ألنياىذه االنتخابات، 

  (94)ىزلية.
، انتخابات مجمس الشورى، وشيد تحركًا كبيرًا لمحزب الوطني في 6989شيد عام 

زب الوطني وعقد الحزب مؤتمرات ىذه االنتخابات في جميع المحافظات لشرح انجازات الح
ولقاءات في جميع المحافظات، ودرس مشاكل الجماىير وعمل عمى ايجاد حمول مناسبة ليا، 
ووضع خطة يشترك فييا رئيس الوزراء ونواب الحزب وقيادات الحزب، من اجل االصالح 

  (95)وتقديم خدمات لمشعب.
، 6989كانون الثاني عام  اجتمع رؤساء احزاب المعارضة في الحادي والثالثين من
بسبب عدم تنفيذ مطالبيم  (96)بمقر حزب العمل، وقرروا عدم دخول انتخابات مجمس الشورى،

وىي الغاء قانون الطوارئ، واقائمة االنتخابات بنظام الفردي، واشراف القضاء عمى العممية 
لعد و الفرز، وفرض االنتخابية، واقامة انتخابات نزيية، ورفع يد وزارة الداخمية عن عممية ا
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وبما ان  (97)عقوبات صارمة عمى من يزور او يتالعب او يتدخل في التأثير عمى االنتخابات،
 (98)الحكومة لم تستجب ليذه المطالب فقرر زعماء المعارضة عدم دخول االنتخابات. 

اتيم ابراىيم شكري زعيم حزب العمل، الحكومة بتزوير االنتخابات واكد انيا لم تحقق  
وسط ىذا المناخ الذي يصيب الجميع باالحباط، والبد من  "خطة نجاح االنتخابات"خطة ال

 (99)التعاون مع كل القوى الوطنية لتحقيق المزيد من التنمية. 
اما حزب التجمع، فقد قاطع انتخابات مجمس الشورى التي جرت في الرابع من 

زاىة االنتخابات واصرارىا عمى ، بسبب عدم تقدم الحكومة بأية ضمانات لن6989حزيران عام 
 (600)التزوير. 
فالحزب   (606)خاض الحزب الوطني االنتخابات وحيدا، وفاز جميع مرشحي الحزب، 

الوطني عمى الرغم من حممتو االنتخابية النشيطة وبذلو الجيود في الفوز بيا، اال انو بعد 
تحقيقو الفوز قد واجو مشكمة المنشقين من الحزب بسبب الدكتاتورية المتمثمة بقيادة الحزب 
وترشيحيم اشخاصًا جددًا لضخ دماء جديدة من اجل لفت انظار الجماىير بأن الحزب قادر 

فقد حاول ىؤالء المنشقون ترشيح انفسيم كمستقمين الذين  (602)عمى التغيير وتحسين االوضاع،
( محافظة، اال انيم فوجئوا بقرار الفصل من الحزب، 67( عضوا في )664بمغ عددىم نحو )

نتيجة لمواجيتيم لزمالئيم من مرشحي الحزب، وعد الحزب في بيان لو ان ترشيحيم يؤدي 
يت االصوات المنتمية لمحزب وىو امر يضر بمصمحتو وكذلك االنضباط بالضرورة الى تفت

 (604)فقد حاولوا تشكيل حزب سري عمى االقل لرد االعتبار اال انيم فشموا.  (603)الحزبي،
كانت ىنالك محاوالت لتأسيس احزاب جديدة خالل ىذه المدة، فقد بدأت فكرة تأسيس  

الى تأسيس حزب لمخضر في  "كاتب وصحفي"، وحينما دعا عبد السالم داود "حزب الخضر"
بعد امتداد االشعاع النووي الى اوربا، وكانت  (605)مصر، وقد جاءت فكرة تأسيس الحزب،

مصدرة الى مصر، ولمواجية ىذا الخطر نصح  باإلشعاعىناك شحنة من المبن المموث 
حماية  الميتمون، بحماية البيئة في مصر بضرورة انشاء حزب سياسي الن المسؤولين في

البيئة قد فشموا في تنبيو الحكومة و الرأي العام بخطورة الموضوع، لذا فقد غمب عمى اعضاء 
، تقدم وكيل 6989وفي عام  (606)الحزب المؤسسين، صفة اساتذة الجامعات وعمماء و طمبة، 

( 668المؤسسين عبد الحميد نونو بطمب تأسيس الى لجنة شؤون االحزاب، وكان عددىم )
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( من الفئات، اال ان لجنة شؤون االحزاب 59( من العمال و الفالحين، و )59م )شخصا، مني
 (607)اعترضت عمى قيام الحزب. 

اما الشيوعيون، فقد رشح الحزب الشيوعي المصري اربعة من قادتو المعروفين 
، وبما ان الحزب 6987لخوض انتخابات مجمس االمة المصري التي جرت في نيسان عام 

قادتو عمى لوائح مستقمة وفقا لقانون االنتخابات، وقدم حزب التجمع كل  محظور، فقد سجل
لكن حدث صراع داخل الحزب وصل الى ذروتو وفشل  (608)الدعم ليؤالء القادة المرشحين،

ىؤالء القادة في الفوز باالنتخابات، فقد اصدرت مجموعة من الحزب بيانا في اب عام 
شتراكي، وبرر البيان سبب تأخر ىذا المسمك و ، اعمنت فيو عن قيام حزب الشعب اال6988

استقطبنا وجندنا العناصر "التأخر في االعالن عن الحزب الجديد بأنو من خالل التكتل 
الصالحة داخل الحزب الشيوعي المصري المؤمنة حقا بقيام حزب شيوعي حقيقي ومستقل، 

جديدة من خارج صفوف الحزب والتي لم تشوه فكريا وسموكيا، كما حرصنا عمى تجنيد الدماء ال
، قد مثمت عائقا وحدت "االزدواجية"وظاىرة  "المشروع"الشيوعي المصري، وان كانت صيغة 

 (609).  "كثيرا من قدرتنا وحرية حركتنا في التجنيد
وواصل الحزب الشيوعي المصري نضالو ضد اتفاقية كامب ديفيد، وسعى الو وحدة  

القوى التقدمية في مواجية تحالفات القوى الرجعية ، وطالب بإيقاف الحرب العراقية 
 (660)اليرانية.ا

اما الناصريون، فقد دعا حزب العمل، التيار االسالمي الناصري باالنضمام الى  
رار جماعي مع حزب العمل في االحتفال الحقيقي بكل الجوانب حزب العمل ليكون ليم ق
، اال ان االخوان المسممين حذروا ابراىيم شكري من انضمام 6952االيجابية لثورة تموز عام 

الناصريين لمحزب، وانيم ييددون بإنياء التحالف مع حزب العمل في حال انضم الناصريون 
  (666)لمحزب. 
ربي الناصري تحت التأسيس بيانا ادان فيو لغة اصدر الحزب االشتراكي الع 

التخاطب بين الرؤساء العرب كما ادان االعتداء عمى الشعب المصري من خالل التصريحات 
التي صدرت عن الرؤساء واعده الحزب تدخال في شؤون مصر الداخمية، وطالب الحزب 

قي في ىذه الحرب تعبير عن بإيقاف الحرب العراقية االيرانية المدمرة، وان صمود الشعب العرا
 (662)مطمب كل القوى القومية و التقدمية المحبة لمسالم. 
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يظير مما تقدم ان الحياة الحزبية في مصر ما زالت تعاني من القيود القانونية و 
التشريعية بسبب سيطرة الحزب الواحد عمى السمطة التنفيذية واستحواذه عمى االغمبية في كل 

حزاب لم تستجب من قبل الحكومة، وىذا يدل عمى ضعف االحزاب شيء، وان كل مطالب اال
 من الناحية السياسية و الجماىيرية، ويبدو ان االحزاب لم تكن سوى صوت بال فعل.

 االحاالت
 
 

                                                 
، في محافظة المنوفية، شمالي مصر، وبعد 6928*محمد حسني مبارك: ولد محمد حسني مبارك عام 6

، ثم انتسب بعد 6949مالزم في شباط عام اكمال تعميمو الثانوي التحق بالكمية الحربية اذ تخرج منيا برتبة 
، خدم كطيار مقاتل في العريش لمدة سنتين ثم نقل 6952ذلك في كمية الطيران وبعد تخرجو في اذار عام 

الى مركز العريش لمطيران الحربي كمدرس، خالل خدمتو في الكمية والتي بمغت سبعة سنوات، قام بدورة 
، الى االتحاد السوفيتي 6966ن برز كطيار اوفد مرة ثانية في سنة تدريبية في االتحاد السوفيتي وبعد ا

، وخالل ميمة لو في بغداد، عين 6967لمتدريب عمى قيادة قاذفات القنابل الثقيمة، وفي تشرين الثاني عام 
، ترقى الى لواء واعطي منصب 6969مديرا لكمية الطيران الحربي، وفي الثالث والعشرين من حزيران عام 

، اختاره السادات نائب رئيس الجميورية. 6975اركان السالح الجوي، وفي الخامس عشر من نيسان رئيس 
 6906/ 6لممزيد ينظر الدار العربية لموثائق، ممف العالم العربي، سير وتراجم، م_

، في 6978*الحزب الوطني الحاكم: أنشأ الرئيس محمد انور السادات الحزب الوطني الديمقراطي عام 
ة النتحال تاريخ الحزب القديم اقدم احزاب المصرية، وعمى الفور سارع كل اعضاء حزب مصر العربي محاول

االشتراكي تقريبا بأتجاه الحزب الجديد، وقامت االجيزة االمنية بتسميم الحزب الجديد وكل مؤسسات حزب 
االحزاب السياسية وازمة مصر التي ورثيا عن االتحاد االشتراكي. لممزيد ينظر عبد الغفار شكر واخرون، 

 64، ص 2060التعددية في مصر، جزيرة الورد، القاىرة، 
، مركز االمارات لمدراسات 6995_6974شريف طمعت السعيد، مسار التجربة التعددية في مصر  ( (6

 62، ص 2004والبحوث، 
والحزب االشتراكي الذي *حزب العمل: كان لحزب العمل جذوره التاريخية والتي تمتد الى حركة مصر الفتاة، 

كان لو النشاط االكبر قبل الثورة، ولذلك يستند ىذا الحزب الى الجذور التاريخية لحركة مصر الفتاة، اذ كان 
المناخ السياسي ابان ظيور حزب العمل عمى الساحة السياسية مرتبط بوجود اشتباكات بين الرئيس السادات 

مما ادى الى تجميد نشاطيما، اما بالنسبة لحزب التجمع، فقد  و كل من حزبي التجمع ومن بعده حزب الوفد
نشأ الخالف نتيجة لمواقف الحزب من السياسية التي اتبعيا السادات في ادارة شؤون الحكم. لممزيد ينظر 
محمد رجب، االحزاب السياسية المصرية دراسة لبرامجيا ودورىا في التنمية والبيئة، دار الحرية، القاىرة، 

 620ص ، 2000
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*اتفاقية كامب ديفيد: وقع الرئيس المصري انور السادات ورئيس الوزراء )االسرائيمي( مناحيم بيغن في السابع 
، اتفاقية كامب ديفيد بعد جوالت من المفاوضات بين الطرفين، تم 6978عشر من ايمول عام 

اقية سالم بين الطرفين، االتفاق عمييا في البيت االبيض في الواليات المتحدة االمريكية، تعد اتف
وانياء حالة الحرب واستعادة سيناء المحتمة. لممزيد ينظر رباب يحي عبد المحسن، كامب ديفيد 

 66،ص2005خروج مصر الى التيو، مكتبة مدبولي، القاىرة، 
*حزب االحرار: ان بداية ظيور حزب االحرار االشتراكي يعود الى الثاني والعشرين من تشرين االول عام 

، عندما قامت مجموعة يتزعميا مصطفى كامل مراد، بفكرة انشاء منبر يدافع عن القطع 6975
الخاص، وضم ىذا المنبر قطاعات مختمفة من التيار الميبرالي، سيما من الطبقة البرجوازية الكبيرة، 

كأجنحة لالتحاد  ، التي قامت6976ثم تحول كواحد من المنابر الثالثة في شير اذار عام 
 638تراكي. لممزيد ينظر محمد رجب ، المصدر نفسو، صاالش

*حزب الوفد الجديد: يعد حزب الوفد الجديد امتدادا لحزب الوفد القديم*، الذي تمتع بأغمبية شعبية و برلمانية 
وىو الحزب الذي يستند الى تاريخ عريق بعده حزب االغمبية خالل ( 6)،6952في حكومات ما قبل تموز عام 

وبعد عودة الحياة الديمقراطية وعودة االحزاب السياسية بناًء عمى قرار من الرئيس ( 6)،6952_ 6923الفترة 
محمد انور السادات، بدأ التفكير بالنسبة لموفد ان يعود ثاني الى الحياة السياسية بعد غياب طويل في اعقاب 

بدراوي، السكرتير العام لحزب  . لممزيد ينظر مقابمة شخصية مع فؤاد6952ثورة الثالث والعشرين من تموز 
 29/62/2069الوفد، الساعة الثانية و النصف ، 

*حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي: بعد العودة الى تأسيس المنابر من قبل السمطة، شرع االتحاد 
، الى تأسيس االحزاب، اذ اجتمعت القيادات و الشخصيات التاريخية اليسارية 6975االشتراكي عام 

خالد  "الشروع بأشاء الحزب اليساري المصري، وتكونت ىذه القيادات من ست شخصيات وىم الى 
محي الدين _ لطفي الخولي _ اسماعيل صبري عبداهلل _ فؤاد مرسي _ حسين فيمي _ رفعت 

، وان الفكر اليساري الماركسي ىو نقطة التقاء االفكار وتوجيات المجموعة، كما ان "السعيد 
تجتمع سابقا لمناقشة االوضاع السياسية بشكل غير منظم. لممزيد ينظر حسين المجموعة كانت 

عبدالرزاق ، االحزاب والطريق الى الديمقراطية حزب التجمع نموذجا ، الييئة المصرية العامة 
 37، ص 2065لممكاتب ، القاىرة ، 

، و تطبيق الشريعة االسالمية، *االخوان المسممين: جماعة دينية تبغي االصالح الديني و تنادي بحكم القران
، واستطاع خالل مدة قصيرة من اقامة تنظيم قوي في المحافظات المصرية، 6928عام * اسسيا حسن البنا

. لممزيد ينظر ورقاء محمد رحيم، دور المعارضة 6939_6932وبعد اتساع جماىيرية التنظيم خالل عامي 
جستير غير منشورة، كمية العموم السياسية، جامعة ، رسالة ما2007_6986السياسية في النظام المصري 

 52، ص 2008بغداد، 
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الجماعة الناصرية من ابرز القوى السياسية المحجوبة عن الشرعية ، لما تعمنو من تمثيميا  *الناصريون:
، ويعد جيل السبعينيات من ابرز اجيال الناصرية فيي حركة شابة في قواميا 6952لمبادئ ثورة تموز عام 

، مركز الدراسات السياسية واالستراتجية  6986نظيمي و الحركي. لممزيد ينظر التقرير االستراتيجي العربي الت
 404_403باالىرام ، ص
تعد الحركة الشيوعية احدى القوى السياسية المتواجدة عمى ساحة العمل السري، المعارضة  *الشيوعيون:

القانوني بيا، و ذلك الن الدستور المصري يمنع قيام  لمنظام و التي طالبت بحقيا المشروع في االعتراف
حزب سياسي عمى اساس طبقي، وعانت الحركة الشيوعية من االنقسام و التشرذم التنظيمي والصراع 
 العقائدي واالنقسام يرجع الى الخالف الفكري في الحركة الشيوعية بين تيار يطالب نضال الطبقة العاممة  في

ضال الطبقة العاممة يجب ان يكون ميام لثورة الوطنية عبر تحالف وطني. لممزيد مصر و بين تيار يرى ن
 69ينظر ورقاء محمد رحيم ، المصدر السابق، ص

عمي الدين ىالل واخرون، مصر وتحديات التسعينيات، مركز البحوث و الدراسات السياسية، جامعة ( (2
 268، ص6996القاىرة، 

، الدار 2060_6986السياسي المصري بين ارث الماضي و افاق المستقبل عمي الدين ىالل، النظام ( (3
 372ص 2060المصرية المبنانية، 

 6987/ كانون الثاني / 27، 373الشعب )صحيفة مصرية( العدد ( (4
،  29/2/6966*ابراىيم شكري: سياسي ووزير سابق و رئيس و مؤسس حزب العمل االشتراكي ، مواليد 

، عمل ميندسا زراعيا ثم اتجو لمعمل 6939الزراعة من جامعة الممك فؤاد االول عام حصل عمى بكالوريوس 
 6963، و عضوا بمجمس االمة في المدة من عام 6950السياسي، كان عضوا بمجمس النواب عام 

، ثم نائبا لرئيس حزب مصر العربي االشتراكي، 6978_ 6974، ثم محافظا لمنطقة الوادي الجديد 6968_
ب العمل االشتراكي، وكان رئيس صحيفة الشعب، وحصل عمى وسام الشرف من الدرجة االولى وترأس حز 

، ووسام الجميورية من الدرجة االولى لدوره كمحافظ لموادي الجديد ووسام الجميورية 6973لدورة في معركة 
الرجل من  لكونو اول من قدم قانون االصالح الزراعي، لممزيد ينظر الى لمعي المطيعي، موسوعة ىذا

 68، ص 6997، دار الشروق ، القاىرة ، 2، ط 2مصر، ج
*قانون الطوارئ: *قانون الطوارئ: ىي حالة استثنائية مؤقتة تتسمم فييا القوات العسكرية ادارة شؤون البالد 
عندما تطمب منيا السمطات التشريعية، ويكون ذلك عندما تعجز االخيرة القيام بمياميا الدستورية، كحفظ 

نظام العام، وسالمة االراضي الوطنية او قمع ثورة او تمرد داخمي. لممزيد ينظر عبد الوىاب الكيالي ال
 655_654، ص6995، عمان، 2موسوعة السياسة،ج

  6988/ ايار/ 30، 384الوفد )صحيفة مصرية( العدد  ((5
 650عصام العريان، المصدر السابق، ص( (6
 69لسابق، صاحمد ماجد عبد الرزاق، المصدر ا( (7
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، في منفموط 6963*حامد ابو النصر: ىو محمد حامد ابو النصر ولد في الخامس والعشرين من اذار عام 
(، وتنتمي اسرتو الى رواد 6996_ 6986التابعة لمحافظة اسيوط في مصر،  ىو المرشد الرابع لالخوان )

ي عصره، حصل عمى شيادة الثانوية، الحركة االدبية في مصر، واحد من عمماء االزىر الشريف المعدودين ف
ثم تفرغ لرعاية امالك االسرة التي كانت واسعة، وكان اول من انضم الى صفوف االخوان في صعيد مصر، 

، باالشغال الشاقة المؤبدة لمدة 6954تعرض ابو النصر الى االعتقال والسجن وحكم عميو في احداث عام 
يل، الحركات االسالمية في العالم العربي االخوان المسممون، ( عاما، لممزيد ينظر، محمد صادق اسماع25)

 89، ص2064الشيعة، الحركات الجيادية نموذجا، دار المنيل ، 
 6987/ اب/ 2، 732مايو )صحيفة مصرية( العدد ( (8
 373عمي الدين ىالل، النظام السياسي المصري بين ارث الماضي وافاق المستقبل، ص( (9

 40، ص 6989،دن، 6السميع، الكتاب االسود الحزاب مصر،ججمال عبد ( (60
احمد السعيد محمد بمح ، تغيير بناء القوة في الحزب السياسي وعالقتو بالتوجيات االيديولوجية دراسة  ( (66

حالة لحزب العمل االشتراكي المصري، اطروحة دكتوراه غير منشورة كمية االداب، جامعة عين شمس، 
 680، ص 2002

رى احمد زكريا باوي، حزب مصر الفتاة الجديد، مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية، القاىرة، يس( (62
  23، صص2007

عمرو ىاشم ربيع واخرون، االحزاب الصغيرة والنظام الحزبي في مصر، مركز الدراسات السياسية ( (63
 625، ص2003واالستراتيجية، القاىرة، 

 608، ص6996، الييئة العامة لمكتاب 6حديثة، جموسوعة مصر السمير سرحان، ( (64
 34يسرى احمد زكريا باوي، المصدر السابق، ص( (65
 626عمرو ىاشم ربيع واخرون، االحزاب الصغيرة، ص( (66
 23يسرى احمد زكريا باوي، المصدر السابق، ص( (67
 372عمي الدين ىالل، النظام السياسي المصري بين ارث الماضي وافاق المستقبل، ص( (68
 5مي عبدالفتاح عبدالعزيز داود، المصدر السابق، ص( (69
 6989/ اذار/26، 486الشعب)صحيفة مصرية(، العدد ( (20
 686احمد السعيد محمد بمح، المصدر السابق، ص( (26
 6989/اذار/26، 486الشعب)صحيفة مصرية(، العدد ( (22
 684احمد السعيد محمد بمح، المصدر السابق، ص( (23
 6989/اذار/26، 486الشعب)صحيفة مصرية(، العدد ( (24
 6989/كانون االول/69، 543الشعب)صحيفة مصرية( العدد ( (25
 6989/ نيسان/ 24، 822مايو )صحيفة مصرية( العدد ( (26
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)27) foreign and commonwealth, fco 93\4861\9, Egypt electlons, londn, februry 17 
,1987 

 6988/ تموز / 69، 456( العدد ( الشعب )صحيفة مصرية(28
؛ موسوعة مصر الحديثة، المصدر السابق، 6989/اذار/ 26، 486الشعب) صحيفة مصرية( العدد ( (29

604 
 683نورا عبداهلل حسن ، المصدر السابق، ص( (30
 262عمرو ىاشم، القضايا الخارجية في عيد مبارك، ص( (36
 6989/ شباط/ 7، 480( الشعب )صحيفة مصرية( العدد (32

*الحرب العراقية_االيرانية: اندلعت الحرب بين الجارتين العراق وايران، بسبب قيام االخيرة بغزو الفاو جنوب 
، واستمرت الحرب لثماني سنوات، وتعد ىذه الحرب من اطول الحروب في 6980ايمول عام  22البصرة في 

ض ارض، انتيت الحرب بطمب من الرئيس تاريخ العالم الثالث الحديث، و اول مرة تستخدم فييا صواريخ ار 
  5، ص6994، دط، 6988_6980االيراني. لممزيد ينظر، عبدالحميم ابو غزالة، الحرب العراقية االيرانية 

 262عمرو ىاشم، القضايا الخارجية في عيد مبارك، ص( (33
 6987/ تشرين االول/ 3، 366الشعب )صحيفة مصرية( العدد،( (34

(35) foreign and commonwealth, fco 93\4861\34, Egypt in trnal, fundmental is 
dtsturdanes, London, mayo  14 ,1987  

 5مي عبد الفتاح عبد العزيز داود، المصدر السابق، ص( (36
 675_674محمد الطويل، االخوان في البرلمان، ص( (37

(38) foreign and commonwealth, fco 93\4861\31, egypt in ternal peoples 
assembly, London,  
mayo 1 ,1987  

، 6945، ضابط  تخرج في كمية الشرطة عام 6922حسن ابو باشا: ولد في الثاني من كانون االول عام *
، ثم عين وزيرا لمحكم المحمي في نفس العام وقبميا 6984الى 6982وشغل منصب وزير الداخمية في المدة 

لحد من عمميات القتل تقمد العديد من المناصب في قطاع االمن، ولو بصمات واضحة في محاربة االرىاب وا
. لممزيد ينظر حسن ابو باشا، 2005المستمرة التي تبناىا االرىابيون، توفي في الثامن عشر من ايمول عام 

  62_5، ص6990مذكرات حسن ابو باشا في االمن والسياسة، القاىرة، دار اليالل، 
(39) foreign and commonwealth, fco 93\4861\32, egypt in teralihe musllm 
brotherhood and the coverment, London , mayo 11 ,1987  

 630عمي الدين ىالل واخرون، مصر وتحديات التسعينيات، ص( (40
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)41) foreign and commonwealth, fco 93\4861\33, Egypt in teral, london, mayo 13 
,1987  

 63شريف طمعت السعيد، المصدر السابق، ص( (42
 678_677ل، االخوان في البرلمان، صمحمد الطوي( (43
 63شريف طمعت السعيد، المصدر السابق، ص( (44
 58_56محمد الطويل، االخوان في البرلمان، ص( (45
 629عمي الدين ىالل واخرون، مصر وتحديات التسعينيات، ص( (46
 66_65شريف طمعت السعيد، المصدر السابق، ص( (47
 6987/ حزيران/ 29، 256االىالي)صحيفة مصرية( العدد ( (48
 66شريف طمعت السعيد، المصدر السابق، ص( (49
 6987/ حزيران/ 29، 256االىالي)صحيفة مصرية( العدد ( (50

(51) foreign and commonwealth, fco 93\4861\32, Egypt in teralithemusllm 
brotherhood and the covernment, London , mayo 11 ,1987  

،و 6948،بحي السيدة زينب التحق بالكمية الحربية و تخرج منيا عام 6927ولد عام *مصطفى كامل مراد: 
،و 6949،كضابط مدفعية ،و انضم الى تنظيم الضباط االحرار عام 6948اشترك في حرب فمسطين عام 

،عين مديرا لمكتب وزير التربية و التعميم عام 6952اشترك في ثورة الثالث والعشرين من تموز عام 
،حصل 6969،بدأ حياتو النيابية عضو بمجمس الشعب عام 6956ستقال من القوات المسمحة عام ،ا6954

،واصدر صحيفة باسم 6976،انشأ حزب االحرار الذي بدأ كمبر عام 6975عمى دبموم العموم السياسية عام 
 و،6985_6980،شغل منصب عضو لجنة الشؤون المالية و االقتصادية بين عامي 6977االحرار عام 
، لممزيد ينظر عمي عواد حسين السبياني ، التعددية الحزبية في مصر 6998توفي عام 

 605،ص2060،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة تكريت،6978_6970
 676وحيد عبد المجيد، االحزاب المصرية من الداخل، ص( (52
 6987/ ايار/ 66، 493االحرار )صحيفة مصرية( العدد ( (53

(54) foreign and commonwealth, fco 93\4861\32, Egypt in teralithemusllm 
brotherhood and the covernment, London , 11 mayo 1987  

 6987/ ايار/ 25، 495االحرار )صحيفة مصرية( العدد ( (55
 342، المصدر السابق، ص6987( التقرير االستراتيجي العربي (56
 6987/ اب/ 3، 505ة( العدد االحرار )صحيفة مصري( (57
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*التحالف االسالمي: ىو تحالف حصل بين حزب العمل وحزب االحرار وجماعة االخوان المسممين لخوض 
احمد السعيد محمد بمح، المصدر السابق، . لممزيد ينظر 6987نيسان عام  6انتخابات مجمس الشعب في 

 668ص
 679اشرف محمد ياسين، المصدر السابق، ص( (58
 6987/ حزيران/ 2، 274الوفد )صحيفة مصرية( العدد ( (59
، و الييئة 6935، انضم الى الييئة الوفدية عام 6960تشرين الثاني عام  2فؤاد سراج الدين: من مواليد *

، ووزير داخمية في حزيران 6942،ووزير لمزراعة في الحادي والثالثين من اذار عام 6936البرلمانية عام 
، و كان عضوا في الوفد 6942ليو وزارة الشؤون االجتماعية في تشرين الثاني عام ثم اضيف ا 6942عام 

، ووزيرا 6949، ووزير المواصالت في حزيران عام 6946، ثم سكرتيرا لموفد عام 6946المصري عام 
، قام باالضافة الى وزارتي الداخمية و المالية بأعمال 6956_6950، وخالل عامي  6950لمداخمية عام 

رة الصحة و المعارف و العدل بالنيابة عن وزرائيا اثناء غيابيم خارج القطر في ميام رسمية ، اعتقل في وزا
، حوكم امام محكمة القورة و  6954، و افرج عنو في نفس العام ، في كانون الثاني عام 6952اذار عام 

لممزيد ينظر  6965و  6966، اعتقل في عامي 6956عاما و افرج عنو في عام  65حكم عميو بالسجن 
 760_ 709جمال بدوي ، لمعي المطيعي ، المصدر السابق ، ص

 339، المصدر السابق، ص6987التقرير االستراتيجي العربي ( (60
 6987/ تموز / 5، 602الوفد )صحيفة مصرية( العدد ( (66
 6987/ تموز/ 65، 666الوفد )صحيفة مصرية( العدد ( (62
 6988/ تشرين الثاني/ 20، 382دد الوفد )صحيفة مصرية( الع( (63
 6987/ اب/ 3، 732مايو )صحيفة مصرية( العدد ( (64

*منظمة التحرير الفمسطينية: وىو كيان فمسطيني انشأ بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية االول في القاىرة في 
وطنو وتقرير  ، يعبر الكيان عن مطالبة فمسطين بحقوقو وتحرير6964الثالث عشر من كانون الثاني عام 

، واتخذت قرارات تؤكد الجانب 6964مصيره، عقدت المنظمة اجتماعيا االول في الثاني من ايمول عام 
، ص 5العسكري وتمح عمى استقالل العمل الفمسطيني، لممزيد ينظر عبدالوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج

344_345 
 6988/ ايار/  30، 342الوفد )صحيفة مصرية( العدد( (65
 424عمرو ىاشم، القضايا الخارجية في عيد مبارك، ص( (66
 359عمي الدين ىالل، النظام السياسي المصري بين ارث الماضي وافاق المستقبل، ص( (67
 342، المصدر السابق، ص6987التقرير االستراتيجي العربي ( (68
 6987/ حزيران/ 60، 296االىالي )صحيفة مصرية( العدد ( (69
 342، المصدر السابق، ص6987االستراتيجي العربي التقرير ( (70



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2)العدد 

 2028حزيران 

 

)6587 ) 
 

                                                                                                                                        
 227عمرو ىاشم، القضايا الخارجية في عيد مبارك، ص( (76
 342، المصدر السابق، ص6987التقرير االستراتيجي العربي ( (72

*خالد محي الدين: سياسي مصري من الضباط االحرار من حافظة القميوبية بالقاىرة ،ولد في بحي السيدة 
،انضم الى منظمة 6940،تخرج من الكمية الحربية في عام 6922سابع عشر من اب عام زينب في ال

، ،كان من مؤسسي حركة الضباط 6948، شارك في حرب فمسطين في عام 6947)اسكرا( الماركسية عام 
، تحالف مع محمد نجيب لعودة 6956و تخرج من كمية التجارة في عام  ،6949االحرار في نياية عام 

،ثم 6954،اعتزل العمل السياسي و سافر الى اوربا في السابع نيسان عام 6954لحزبية في اذار عام الحياة ا
،العتراضو عمى السياسة 6959، و استقال عام 6956عاد الى مصر ليرأس صحيفة المساء اليسارية عام 

اد االشتراكي ،و اختير عضو باالمانة العامة لالتح6957المصرية وقتيا انتخب عضو بمجمس االمة عام 
،لممزيد ينظر، عبدالوىاب الكيالي 6965،و اسس مجمس ادارة مؤسسة اخبار اليوم في عام 6964عام 

  605_604،دت،ص2،موسوعة السياسة ،ج
 6987/ ايمول/ 64، 266االىالي )صحيفة مصرية( العدد ( (73
 6989/ حزيران/ 7، 400االىالي )صحيفة مصرية( العدد ( (74

، ففي ىذا العام اتفق احمد عوض اهلل 6979البدايات االولى لتأسيس الحزب عام *حزب االمة: تعود 
مع عمي الدين صالح لمعمل عمى تأسيس حزب، وذلك خالل لقائيما في عيادة  ((الشيير أحمد الصباحي))

الدكتور حممي عبد الشافي ببوالق، وكان احمد الصباحي وعمي الدين عضوين في حزب العمل االشتراكي، 
ول كان يشغل منصب امين لجنة السيدة زينب، والثاني كان احد تالميذ احمد حسين* مؤسس حركة مصر اال

الفتاة. لممزيد ينظر عالء جمعة، حزب االمة، مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية باالىرام، القاىرة، 
 66، ص2005

 6987/ اب/ 3، 732مايو )صحيفة مصرية( العدد ( (75
 6987/ اب/ 60، 733)صحيفة مصرية( العدد مايو ( (76
 607سمير سرحان، المصدر السابق، ص( (77
 634_633ورقاء محمد رحيم، المصدر السابق، ص( (78
 6987/ اب/ 36، 736مايو )صحيفة مصرية( العدد ( (79

)80) foreign and commonwealth, fco 93\4861\46, Egypt in teral, london, november  
5 ,1987  

 626عمي الدين ىالل واخرون، مصر وتحديات التسعينيات، ص( (86
سالي محمود المرسي النادي عاشور، الحزب الوطني الديمقراطي والنظام السياسي في مصر ( (82

،   2007، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد العموم السياسية، جامعة القاىرة، 2007_2002
 56ص
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 6987/ حزيران/ 6، 273العدد  الوفد )صحيفة مصرية(( (83
 6988/ تموز/ 69، 456الشعب )صحيفة مصري( العدد ( (84
 6987/ تشرين الثاني/ 36، 566الوفد )صحيفة مصرية( العدد ( (85
 6987/ اب/ 3، 505االحرار )صحيفة مصرية( العدد ( (86
 6987/ تشرين الثاني/ 36، 566الوفد )صحيفة مصرية( العدد ( (87
 6988/ تشرين االول/ 25، 464)صحيفة مصرية( العدد الشعب ( (88
 6989/ كانون االول/ 62، 675( المسير) صحيفة مصرية( العدد (89
 6987/ حزيران/ 29، 256االىالي )صحيفة مصرية( العدد( (90
 6987/ حزيران/ 30/ 252االىالي) صحيفة مصرية( العدد ( (96
 6987حزيران/ / 29، 256االىالي )صحيفة مصرية( العدد ( (92
 6988/ تشرين الثاني / 36، 566الوفد )صحيفة مصرية( العدد ( (93
 6988/ كانون االول/ 5، 520الوفد، )صحيفة مصرية( العدد ( (94
 6989/ ايار/  65، 825مايو )صحيفة مصري( العدد ( (95
 6989/ شباط / 7، 480الشعب )صحيفة مصرية( العدد ( (96
 6989/ كانون الثاني/ 26، 476دالشعب )صحيفة مصرية( العد( (97
 6989/ شباط/ 7، 480الشعب) صحيفة مصرية( العدد ( (98
 6989/ حزيران/ 20، 499الشعب )صحيفة مصرية( العدد ( (99

 6989/ حزيران/ 7، 400االىالي)صحيفة مصرية( العدد ( (600
  6989/ حزيران/ 69، 380مايو )صحيفة مصرية( العدد ( (606

)102) foreign and commonwealth, fco 93\4861\33, Egypt in teral, london, mayo 13 
,1987  

حازم عمر احمد عمر، مفيوم االنشقاقات الحزبية مع دراسة حالة نماذج من االحزاب المصرية  ( (603
، 2066، راسة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة، 2060_6977

 607ص
)104) foreign and commonwealth, fco 93\4861\33, Egypt in teral, london, mayo  13 
,1987 ) 

 36، ص2004احمد مينسي، حزب الخضر، مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية، القاىرة، ( (605
 386عمي الدين ىالل، النظام السياسي المصري بين ارث الماضي وافاق المستقبل، ص( (606
 32نسي، المصدر السابق، صاحمد مي( (607
 268، ص 2065نذير جزماتي، تاريخ االحزاب الشيوعية العربية رؤية معاصرة، دار نينوى، دمشق،  ( (608
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 622_626عبد الغفار شكر واخرون، المصدر السابق، ص( (609
 268نذير جزماتي، المصدر السابق، ص( (660
 6988/ تموز/ 26، 452الشعب) صحيفة مصرية( العدد ( (666
 6987/ ايمول/ 64، 266االىالي )صحيفة مصرية( العدد ( (662
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