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صلى اهلل عليه وسلم)
إلى من زرع في نفسي العزة والكرامة..وعلمني اتخاذهما وسيلة لتحقيق الغايات ،وجرع الكأس فارغاً
ليسقيني قطرة الحب..إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة وحصد األشواك عن دربي ليمهد إلى
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الـــبــاحـــث

ج

شكر وتقدير
الشكر هلل أوالً الذي انعم علي بنعمة العقل فجعلني من طلبة العلم ومريديه.
وأتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني ألستاذي الدكتور :كــمــال مــحــمــد األســطــل والذي كان لي الشرف
التعلم على يديه في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ،والذي تكرم باإلشراف على هذه األطروحة ،والذي
أدين لهه بحق وحقيقة ،في كل ما قدمته في هذا العمل المتواضع ،والذي لم يبخل علي في توجيهاته
الصائبة وارشاداته الدائبة ،طيلة الحقبة الماضية ،في كل ما أقدمت عليه من خطوات وأفكار ،وأسأل اهلل
ويثقل به
العلي القدير أن يجعل ما أسداه إلي من معروف خالصاً لوجهه ،وأن يجعله في صحيفة أعمالهُ ،
ْ
موازينه.
كما أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان للسادة أعضاء لجنة المناقشة والحكم ،األستاذ الدكتور أسامة أبو نحل
مناقشا داخلياً ،والدكتور خالد شعبان مناقشا خارجياً على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة.
والشكر موصول للدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية على مابذله وما يبذله من
جهد حثيث لخدمة الطالب.
كذلك أعبر عن شكري وتقديري العميق إلى أساتذتي األعزاء في برنامج العلوم السياسية بجامعة األزهر
علي بعلمهم خالل فترة الدراسة.
هذا الصرح األكاديمي الشامخ ،والذين لم يبخلوا َ
وبالنهاية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدققي اللغة العربية ،الذين ساهموا بإخراج هذه األطروحة بأفضل
صورة لغوية :الدكتور ماجد الزيان ،والدكتور خليل حماد.
إلى هؤالء كل الشكر والمحبة
الـــبــاحـــث
د

ملـخـص الــــدراسة
تناولت الدراسة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في التحوالت السياسية بدءاً من ثورة
يوليو  ،2591ومرو اًر بثورتي  19يناير  1122و 01يونيو 1120وذلك بهدف رصد وتحليل هذا الدور،
وتناولت الدراسة نشأة وتطور المؤسسة العسكرية المصرية وهيكلية وتركيبة الجيش المصري واختصاصاته
وأدواره في حماية البالد ،وأمنها القومي والدفاع عنها ،والدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في التأثير
في الحياة السياسية المصرية ،وتناولت كذلك دور المؤسسة العسكرية في صنع الق اررات السياسية ،كذلك
تناولت الدراسة بالتحليل المالمح والمحددات الداخلية والخارجية والعوامل التي اعتمدت عليها المؤسسة
العسكرية المصرية للتأثير في الحياة السياسية وفي التأثير في صنع القرار السياسي ،وتحليل الصالحيات
الذي منحها الدستور المصري للرئيس ،ودور النخب ذو الخلفية العسكرية في اتخاذ الق اررات السياسية في
ظل وجودها داخل بنية النظام السياسي المصري.
وحاولت الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي :هل نجحت المؤسسة العسكرية المصرية في ملء الفراغ
السياسي في حاالت تدخلها في الشأن الداخلي في البالد إبان التحوالت السياسية؟ وهل كان تدخلها
متوازياً على الدوام أم انحرف بها المسار في بعض األحيان ؟ وما هو طبيعة الدور السياسي الذي لعبته
المؤسسة العسكرية المصرية في التحوالت السياسية ؟؟ وانطلقت الدراسة من عدة فرضيات أساسية :أن
المؤسسة العسكرية المصرية لعبت دو اًر هاماً في الحياة السياسية المصرية ومارست دواًر سياسياً في
التحوالت السياسية  ،كذلك إن المؤسسة العسكرية المصرية تضطلع لممارسة دور سياسي عند بروز حالة
خطر أمن قومي ،ووجود النخب العسكرية داخل بنية النظام السياسي المصري مارست التأثير في الشأن
السياسي.
وتناولت الدراسة األسباب التي أدت إلى اندالع ثورة يوليو عام  ،2591وثورتي  19يناير  ،1122و01
يونيو  ،1120والتغيرات السياسية على الساحة المصرية ،وما أفرزته تلك الثورات والتحوالت من نتائج
وتداعيات ،وحاولت الدراسة رصد وتحليل خصائص التحوالت السياسية ،وتأثير المؤسسة العسكرية
وموقفها ودورها في تلك الثورات والتحوالت السياسية  ،1120-2591وتحليل طبيعة العالقات المدنية-
العسكرية ،و طبيعة األداء السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في التحوالت السياسية.

ه

ومن خالل دراسة وتحليل طبيعة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في التحوالت السياسية،
خلصت الدراسة لجملة من النتائج أهمها :أن خروج المؤسسة العسكرية المصرية عن التقاليد الراسخة ألي
مؤسسة عسكرية أخرى وممارسة دور سياسي هو بروز حال خطر على األمن القومي المصري ،وكلما
زادت التهديدات العسكرية واألمنية واالقتصادية والسياسية ازدادت الحاجة إلى المؤسسة العسكرية للتعامل
مع هذه التهديدات ،األمر الذي سيزيد من نفوذها وأهميتها وتأثيرها في الحياة السياسية ،وأن الحالة التي
تجسدت باتجاه الرئيس األسبق" مبارك" للتوريث ،ولد بروز حالة الخطر والغضب الشعبي والتي كانت
ستعرض األمن القومي المصري للخطر ،ثم مع الرئيس المعزول "مرسي" والتي تجسدت في بروز خطر
االنقسام الداخلي ،وانشاء مؤسسات دولة موازية والتي كانت ستمارس حرباً مع مؤسسات الدولة الوطنية،
أثبتت المؤسسة العسكرية في الحالتين قدرة هذه المؤسسة على ممارسة دور سياسي ،وأن األدوار الناجحة
التي قامت بها المؤسسة العسكرية في مؤسساتها الخاصة وخاصة المؤسسات االقتصادية ،مك َنها من
ممارسة دور سياسي والتأثير بقوة في الحياة السياسية المصرية ،وان جمهورية يوليو  2591أعادت فرض

نفسها على المشهد من جديد ،بعد عزل الرئيس "محمد مرسي" وازاحة اإلخوان عن حكم مصر واعادة
تولي النخب ذات الخلفيات العسكرية حكم البالد عبر ترشح المشير "عبد الفتاح السيسي" للرئاسة ،مما
يعني إعادة المؤسسة العسكرية لهيمنتها على الدولة وممارسة دور سياسي من جديد.
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Abstract

This study addresses the political role of the Egyptian Military Establishment in
light of the political changes, starting from July 1952 revolution and going
through both January 25, 2011 and June 30, 2013 revolutions in order to monitor
and analyze it. The study examined also the establishment, development,
structure and composition of the Egyptian Military, as well as its roles and
terms of reference in protecting the national security and defending the state,
and then its role for influencing the political life. The study discusses the role of
the military establishment in making political decisions. Through in-deep
analysis, the study clarifies also the internal and external features, determinants
and factors that were adopted by Egyptian Military to influence political life and
in political making-decision, besides analyzing the powers granted by the
Egyptian Constitution to the president, as well as the role of the elite that has
military background in making political decisions in light of its presence within
the structure of Egyptian political system.
The study tries to answer the following main questions: Has the Egyptian
Military succeeded to fulfill the political vacuum in the cases of its interference
in the internal affairs of the state during political transitions? Was its
interference always unbiased or swerved out of the path sometimes? and what
are the characteristics of the political role played by the Egyptian Military in the
political changes?
The study starts of from several basic assumptions: First, the Egyptian Military
played an important role in the Egyptian political life and practiced a political
task in the political transitions. Secondly, the Egyptian Military undertakes a
political duty in case of emerging any danger on the national security. Finally
the presence of military elite within the structure of Egyptian political system
paves the way for practicing influence in political affairs.
The study addresses the reasons that led to the outbreak of the 1952 revolution,
and both January 25, 2011 and June 30, 2013 revolutions, and the following
political changes on the Egyptian arena, and analyzing the outcomes of these
revolutions such as ; transformations, results and implications as well. the study
tries also to monitor and analyze the characteristics of the political
transformations, and the influence, standings and roles of the military in these
revolutions together with the political transitions in 1952, 2013, as well as
ز

analyzing the nature of military-civil relationships, and the characteristics of the
political performance of the Egyptian Military in the political transformations.
Throughout studying and analyzing the nature of the political role of the
Egyptian Military Establishment in the political transitions, the study concluded
a number of outcomes, the most important ones are as follows:
Should going beyond its established traditions and practicing a political role, is
just when the Egyptian Military realizing an emergence of case of threat against
the Egyptian national security, and the more military, security, economic and
political threat increase, the more the needs increase for a role of the Military
Establishment to deal with these threats, which will double, in turn, the
influence and importance of its role in the political life. The situation that
epitomized through the intention of the late president " Mubarak" to inherit his
son the presidency, had emerged a risk status and popular anger, that
jeopardized the Egyptian national security, and then the case of the deposed
president "Mursi" that epitomized by the margining a risk of internal division,
and founding state parallel institutions, which intended by to fight and destroy
the state national institutions. The military establishment proved in both cases
above its ability to exercise the political role. The successful roles played by the
military establishment in its own institutions, specially the economic ones, has
enabled it to exercise a political role and has a great influence in the Egyptian
political life. After the removal of the President "Mohammed Mursi" and driving
out of rule Egypt's Muslim Brotherhood, and the elite re-take, have military
background, of power and rule in the state through candidates the Marshal
"Abdel Fattah al-Sisi" for the presidential elections, July 1952 Republic has reimposed itself on the screen once again, and that means the military
establishment holds back its dominance on the state and plays once again a
political role.
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مــقــدمــة
تعتبــر المؤسســة العســكرية أحــد المكونــات األساســية ألي نظــام سياســي  ،وقــد أثــارت العالقــة بــين
المؤسس ــة العس ــكرية والس ــلطة التنفيذي ــة اهتم ــام الب ــاحثين والمتخصص ــين  ،وق ــد زاد االهتم ــام بالعالق ــة ب ــين
المؤسس ــتين بع ــد الت ــدخالت العس ــكرية المتك ــررة ف ــي الحي ــاة السياس ــية وزي ــادة دور المؤسس ــة العس ــكرية ف ــي
صناعة القرار

السياسي(شراب ،1998 ،ص)215

فقد أعاد الدور الذي قامت بها المؤسسة العسكرية في دعـم أو مواجهـة الثـورات العربيـة إلـى طـرح تسـاؤالت
حــول نمــط العالقــات المدنيــة – العســكرية فــي العــالم العربــي والــدور السياســي للعســكريين ،الســيما فــي ظــل
اخـتالف موقــف العســكريين فــي الــدول العربيــة التــي شــهدت ثــورات شــعبية مــن مطالــب اإلصــالح السياســي،
والتي تبنتها الشعوب العربية وأسباب تغيير موقف العسكريين من دعم وبقـاء الـنظم السـلطوية فـي السـلطة،
وذلــك الرتبــاط قيادتهــا بصــالت وثيقــة بالمؤسســة العســكرية ،وحــول التــأثير السياســي للعســكريين مــن حيــث
الواقـع ،وعــدم تجــاوز العســكريين لــدورهم فــي حمايــة الدولــة إلــى التــدخل فــي الشـؤون

السياســية(يــونس،2011 ،

ص)284.283

ولكن تختلف طبيعة المؤسسة العسكرية المصرية وتكوينها وعالقتها بالسياسة عن غيرهـا مـن أي مؤسسـة
عســكرية أخــرى ،خصوصــا فــي ظــل اتصــال عســكر مصــر بالســلطة السياســية منــذ ثــورة عــام  ،2591كــون
جميـع الرؤسـاء الــذين حكمـوا مصـر منــذ ذلـك التوقيـت قــدموا جميعـا مـن المؤسســة العسـكرية .وكـان واضــحا
للعيان منذ اندالع الثورة في  19يناير ،وعقب استدعاء الجيش لمـلء الفـراغ الـذي خلفـه انسـحاب الشـرطة،
أن الجــيش وضــع مســافة بينــه وبــين القيــادة السياســية ،وحــرص علــى أن يتــدخل فــي لحظــة احتــدام األزمــة
إلقناع الرئيس مبارك بالتنحي لوقف تـدهور األوضـاع .وبشـكل عـام ،كـان موقفـه متوازنـا طيلـة الوقـت ،وان
مال في بعض األحيان تجاه الشارع

ومطالبه(محمد ،2012،ص.)20

فقد لعبت المؤسسة العسكرية المصرية دو ار بار از ومـؤث ار فـي الحيـاة السياسـية ،عقـب انـدالع ثـورة  25ينـاير
المص ـرية ،والت ــي أدت إلــى تص ــاعد االحتجاجــات الش ــعبية المناوئ ــة لل ـرئيس الس ــابق محمــد حس ــني مب ــارك
ونظامــه ،واجبــاره علــى التنحــي والتخلــي عــن الســلطة فــي  11فب اريــر  ،2011وتكليــف المجلــس العســكري
بإدارة شـؤون الـبالد ،وبعـدها قيـام ثـورة  30يونيـو 1120وعـزل الـرئيس السـابق "محمـد مرسـي" فـي  0يوليـو

0

 ،1120والذي شكل إحدى أهم تطورات مصر الفارقة ليعود دور المؤسسة العسكرية من جديد إلى مسرح
الحياة السياسية المصرية .
فالد ارســة تناولــت نشــأة المؤسســة العســكرية المص ـرية وتطوره ــا مــن خــالل د ارســة هيكليــة وتركيبــة الج ــيش
المصري واختصاصاته وأدواره المتغيرة في حماية البالد وأمنها القومي والدفاع عنها  ،والدور الذي تلعبه
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية  ،كذلك ستتناول الدراسة أثر المؤسسة العسكرية في صنع
الق اررات السياسية  ،وموقف المؤسسة العسكرية من قضايا األمن القـومي المصـري وموقفهـا مـن االلت ازمـات
والمعاهدات الدولية واإلقليمية  ،وعالقتها بالسلطة بعد وصول اإلخوان المسلمين لسدة الحكم.

مــشـكــلـة الــدراســة
تتمحور إشكالية الدراسة في بيان حدود وامكانيات المؤسسة العسكرية المصرية ومدى تدخلها في
الحياة السياسية المصرية ،وما هي نمط العالقات السائدة ما بين النخبة العسكرية والمدنية  ،حيث يقتصر
دور المؤسسة العسكرية في بعض األنظمة على حماية الوطن من األخطار الخارجية وما يهدد وحدة
واستقرار البالد الخارجي ،وتخضع المؤسسة العسكرية لق اررات السلطة السياسية ،ولكن ما حدث في مصر
هو أن المؤسسة العسكرية تُعد األقدر واألحرص على وحدته وأمنه الداخلي والخارجي ،ومن هنا جاء دور
المؤسسة العسكرية في التدخل في الحياة السياسية إزاء الشعور بحالة من الخطر على األمن القومي
المصري.
ومن هنا ستحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي :
هل نجحت المؤسسة العسكرية المصرية في ملىء الفراغ السياسي في حاالت تدخلها في الشأن
الداخلي في البالد إبان التحوالت السياسية؟ ،وهل كان تدخلها متوازناً على الدوام أم أنحرف بها المسار
في بعض األحيان ؟ وماهو طبيعة الدور السياسي الذي لعبته المؤسسة العسكرية المصرية في
التحوالت السياسية ؟؟
ومن هذا السؤال ستتفرع األسئلة التالية -:
 ما بيئة نشأة وتطور المؤسسة العسكرية المصرية ؟
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 ما هي أبعاد العالقة بين المؤسسة العسكرية المصرية والسلطة السياسية في مصر؟
 ما المالمح والمحددات والعوامل الدافعة التي اعتمدت عليها المؤسسة العسكرية المصرية
للتدخل في الحياة السياسية وفي التأثير في صنع القرار السياسي؟
 إلى أي مدى أثر وجود النخب العسكرية داخل بنية النظام السياسي المصري؟
 ما طبيعة الدور الذي مارسته المؤسسة العسكرية في ثورتي  25يناير و 01يونيو؟

فــرضــيات الــدراسـة
 أن المؤسسة العسكرية المصرية تضـطلع بممارسـة دور سياسـي عنـد بـروز حالـة خطـر أمـن قـومي
عل ــى ال ــبالد ،وق ــد لعب ــت دو ار هام ــا" ف ــي الحي ــاة السياس ــية المصـ ـرية ،ومارس ــت دو اًر سياس ــياً ف ــي
التحوالت السياسية.
 كلمــا كانــت المؤسســة العســكرية أكثــر قــوة وتماســك أصــبحت أكثــر قــدرة علــى التــأثير فــي النظــام
السياسي.

أهــداف الــدراســة
تسعى الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف ومن أهمها ما يلي-:
 رصــد وتحليــل أبعــاد ،ومؤش ـرات العالقــة بــين المؤسســة العســكرية المص ـرية والســلطة التنفيذيــة فــي
مصر.
 الكشــف عــن المحــددات وتحليــل العوامــل الدافعــة لتــدخل الجــيش والمؤسســة العســكرية فــي الحيــاة
السياس ــية  ،والبح ــث ع ــن دور المؤسس ــة العس ــكرية المصـ ـرية وم ــدى تأثيره ــا عل ــى ص ــناع القـ ـرار
السياسي في مصر.
 التعــرف علــى دور المؤسســة العســكرية المص ـرية فــي حفــظ األمــن القــومي المصــري وبنــاء الدولــة
المصرية.
 رص ــد وتحلي ــل التح ــديات الت ــي واجه ــت المؤسس ــة العس ــكرية المصـ ـرية ف ــي إنج ــاح تجرب ــة التح ــول
الديمقراطي.
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 رصــد وتحليــل رؤيــة ومواقــف المؤسســة العســكرية والمجلــس األعلــى للقـوات المســلحة المصـرية بعــد
ثورتي  19يناير و 01يونيو.
 الكشف عن دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورتي  19يناير و 01يونيو.

أهــمــيــة الــدراســة
 تكمــن أهميــة الد ارســة فــي أنهــا تتنــاول موضــوعاً جديــداً وذا أهميــة ولــم يــتم تناولــه بشــكل بحثــي عــن
طبيعـ ــة دور المؤسسـ ــة العسـ ــكرية المص ـ ـرية فـ ــي التح ـ ـوالت السياسـ ــية ،ومـ ــدى تـ ــدخلها فـ ــي الحيـ ــاة
السياسية المصرية .
 رصدت الدراسة خبرات تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في الشأن الداخلي في مصر
 نــدرة الد ارســات والكتابــات حــول العالقــات المدنيــة -العســكرية فــي مصــر ،لــذلك بحثــت الد ارســة عــن
هذا المفهوم ،وقامت بتحليل طبيعة العالقات العسكرية –المدنية في مصر
 وت ــأتي األهمي ــة للد ارس ــة ف ــي رص ــد وتحلي ــل طبيع ــة دور المؤسس ــة العس ــكرية المصــرية ف ــي الحي ــاة
السياسية ،ودور المؤسسة العسكرية في ٍّ
كل من ثـورتي  19ينـاير و 01يونيـو ،وطـرح الجـدل العـام
المحتدم بين مؤيد ومعارض لتدخل الجيش في الحياة السياسية ما بعد ثورة  01يونيو في مصر.
 تـزود البــاحثين والمهتمــين بالشــأن السياسـي مــادة علميــة وذو أهميــة مـن الناحيــة النظريــة والمنهجيــة
لطبيعة دور المؤسسة العسكرية المصرية في الحياة السياسية .
 تساعد متخذ القرار وصانع السياسة في محاولة التعرف على الدور األساسي التي لعبتـه المؤسسـة
العسكرية سواء في التحوالت السياسية أو في تحقيق االستقرار داخل المجتمع.
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مــنهـجــية الــدراســة
اعتمدت الدراسة على ثالثة مناهج أبرزها :
 المنهج التاريخي  :ويعتبر أكثر المناهج استخداما وذلك في فهم نشأة ودور المؤسسة العسكرية
وتأثيرها في الحياة السياسية المصرية  ،كونه األكثر مالءمة للموضوع و الذي يصف ويسجل ما
مضى من وقائع وأحداث الماضي ويدرسها ويفسرها ويحللها على أسس علمية منهجية دقيقة؛
بقصد التوصل إلى حقائق وتعميمات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ
بالمستقبل.
 المنهج الوصفي التحليلي  :وهو مجموعة من اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو
الموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً كافياً ودقيقاً؛
وتحديد المتغيرات الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة ووصف واقع
المؤسسة العسكرية المصرية واستخراج العالقات بين المؤسسة العسكرية والسياسة وتوضيحه ،
على اعتبار أن هذا المنهج هو األكثر مالئمة للموضوع  ،كما تعتمد الدراسة على تحديد
األحداث والوثائق والخطابات من خالل أسلوب تحليل المضمون .
 منهج تحليل النظم :وهو مجموعة من العالقات المتداخلة والعناصر المتفاعلة والتي تعتمد على
أن النظام هو أساس وحدة التحليل ومحيط خارجي ،والتي تعتمد على مجموعة من العناصر أو
األجزاء والتي ترتبط فيما بينها وظيفياً بشكل منظم بما يتضمنه ذلك من تفاعل واعتماد متبادل في
دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمدخالت(المطالب -الدعم) وتنتهي بالمخرجات(
الق اررات -اإلجراءات) مع قيام عملية التغذية الراجعة بالربط بين المدخالت والمخرجات.
 منهج صنع القرار :وهو عبارة عن مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها من أجل صنع
واصدار قرار سياسي رشيد ،تتوفر فيه مقومات النجاح بقدر أكبر من احتماالت الفشل ،والتي تم
صنعها واتخاذها ودخلت دائرة التنفيذ الفعلي ،وذلك للتعرف على دور المؤسسة العسكرية والنخب
العسكرية في صنع القرار السياسي المصري والتأثير في الحياة السياسية المصرية ،سواء على
الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي .
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حــدود الــدراســة
 الحد المكاني  :جمهورية مصر العربية
 الحد الزماني  -19:يناير 1122-وهو اليوم األول الندالع الثورة المصرية ،إلى اإلعالن


الرسمي للمشير"عبد الفتاح السيسي" واستقالته من منصبه كوزير للدفاع وذلك للترشح لمنصب
الرئاسة وممارسة دوره السياسي.

مــصـطلحـات الــدراسـة
 الثورة :هي التحرك الشعبي الواسع خارج إطار البنية الدستورية القائمة أو خارج الشرعية يتمثل
هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة  ،وهي حركة تغيير لشرعية سياسية قائمة ال تعترف
بها وتستبدله بشرعية جديدة (بشارة ،2011 ،ص.) 22

 النخبة العسكرية :هي جماعة من األشخاص يتم االعتراف بعظمة تأثيرها وسيطرتها في شؤون
المجتمع ،والذي تؤلف النخبة فيه أقلية حاكمة يمكن تمييزها عن الطبقة المحكومة ،وفقاً لمعيار
السلطة والقوة ،بسبب ما تمتلكه من مميزات القوة والخبرة في ممارسة السلطة والتنظيم داخل
المجتمع ،وتحدد النخبة العسكرية قوتها وتأثيرها االجتماعي والسياسي وفق ظروف خاصة وأوقات
طارئة ،وبيئة سياسية محددة ،وتختلف النخب العسكرية ،عن المدنية والثقافية والسياسية،من ناحية
تكوينها ،أو طريقة عملها

وأدوارها(سالمة ،4102 ،ص.)15

 الجيش أو القوات المسلحة ،يستخدم مصطلح الجيش أو الجيوش ،في الشارع السياسي ،كمرادف
للمصطلح العلمي في األدبيات العسكرية المصرية"القوات المسلحة" حيث تعتبر الجيوش لدى
البعض القوات البرية ،ضمن باقي أفرع القوات المسلحة البحرية والجوية،ويضيف البعض كل من
الدفاع الجوي ومشاة األسطول كأفرع

مستقلة(قشقوش ،4104 ،ص.)11



اإلعالن الرسمي للمشير عبد الفتاح السيسي بإستقالته من وزارة الدفاع تمهيداً لخوضه النتخابات الرئاسة المصرية كان في  -62مارس-
6111

6

الــدراســات الــسـابـقـة
يونس ،محمد( ،2013 ،دور العسكريين في التنمية وأثره على التحول السياسي) ،مجلة السياسة
الدولية ،مركز األهرام للنشر والتوزيع ،القاهرة ،العدد  / 191يناير 2013
تناولت الدراسة سبب تصاعد األدوار التنموية للمؤسسة العسكرية في الدول النامية منذ نهاية
الحرب العالمية  ،وبداية موجة التحرر من االستعمار إلي توافر مجموعة من الظروف االقتصادية
واالجتماعية والسياسية  ،التي تزيد من احتماالت التوسع في دور المؤسسة العسكرية مثل حدوث أزمة
اقتصادية حادة بتداعيات اجتماعية معقدة  ،يترتب عليها تصاعد في احتياجات المجتمع أو خلل مؤسسي
في أداء وظائف التنمية  ،وقيام نظام للحكم العسكري لحسم الصراعات السياسية والحزبية لصالح التنمية ،
وأن تدخل العسكريين سياسيا يرتبط بتوافر مجموعة أخرى من العوامل التي تتمثل في بنية النظام السياسي
والتي تتسم بمركزية السلطة التي تميل إلى توسيع مساحة مشاركة المؤسسة العسكرية في االقتصاد ،
تدعيما لنموذج التنمية القائمة على الدور المركزي للدولة في االقتصاد واستغالل لموارد المؤسسة العسكرية
 ،كذلك تناولت الدراسة الدور التنموي للعسكريين في التحول السياسي ،من خالل تدعيم االستقالل
السياسي للمؤسسة العسكرية الذي يكفله النشاط االقتصادي للمؤسسة العسكرية ،وتأسيس شراكة نخبوية
سياسية عسكرية واندماج المؤسسة العسكرية في المجتمع التي تؤدي إلى تأسيس شبكات مصالح بين
القادة العسكريين والفاعلين المجتمعيين والسياسيين.
البشيتي ،جواد( ،2012 ،الجيوش العربية من وجهة نظر الربيع العربي) ،الحوار المتمدن ،العدد
 ،3828أغسطس2012 /
تناولت الدراسة فلسفة حكم العسكر للبالد العربية  ،وأكدت الدراسة على أن المؤسسة العسكرية في
كثير من الدول العربية هي المجال الذي فيه تتصالح وتلتقي مصالح نظام الحكم الدكتاتوري مع مصالح
وقوى غربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية ،وخلصت الدراسة إلى أن الدولة المدنية هي غاية
ثورات الربيع العربي ،واعادة بناء الجيوش والمؤسسات العسكرية هو شرط أولي لجعل هذه الدولة حقيقية
واضحة تنبض بالحياة ،وأن الجيش يجب أن يعاد بناؤه بما يجعله خاضعا لسلطة الشعب عبر ممثليه،
ويحظر عليه التورط في أي نزاع أو صراع سياسي داخل البالد  ،وأن خير إصالح الجيش يأتي من
طريقة جعل الخدمة العسكرية بال اجر أو راتب  ،فهذه الخدمة يؤديها كل مواطن مؤهل لتأديتها وبما ال
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يحولها إلى وظيفة دائمة يتقاضى صاحبها راتبا شهريا وأن هذا التحول هو ما يؤسس لظاهرة الجيش
المنفصل عن المجتمع .
زناتي ،أنور( ،2012 ،الطريق إلى الدولة_ المجلس العسكري والتحول السياسي) ،المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة
تناولت الدراسة مستوى التغيير الذي نفذه المجلس العسكري من ناحيتي القيادة والتركيبة ،وأن
المجلس العسكري ال يملك إستراتيجية تغيير ثقافي واضحة المعالم  ،وانما هي إستراتيجية إعالمية مشابهة
لما كان في العهد السابق  ،كذلك أكدت الدراسة على أن المجلس العسكري قام بإتباع سياسة التفرقة
بين القوى السياسية بدال من ثقافة الوحدة والتعاون  ،وذلك بالتركيز على البنية الهيكلية ألداء المجلس
العسكري من خالل استمرار الثقافة المؤسسية السائدة والمعتمدة من النظام السابق واستمرار فلول النظام
السابق في شغل مناصب مهمة في أجهزة الدولة .

عزام ،مها( ،2012 ،المجلس العسكري واالنتقال الى الديمقراطية) ،مركز دراسات الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،الخرطوم
تناولت الدراسة العديد من المحاور التي تتمثل بأن انتقال مصر إلى الديمقراطية قد قوضه إرث
ستين عاما تقريبا من الحكم المستمر لرجال الجيش  ،وأن المجلس العسكري قد سعى منذ سقوط مبارك
إلى توجيه عملية التحول الديمقراطي بعد مواجهته للتحديات التي قد تواجه األوضاع الداخلية وعدم
استقرار البالد  ،كذلك تناولت الدراسة بأن المجلس العسكري استطاع غالبا االلتفاف حول خصومه
السياسيين  ،وأن انسحاب الجيش من السياسة ال يعني مجرد انسحابه من األضواء  ،األمر الذي رغب به
المجلس العسكري بل انه عمليا تتطلب فصله فصال كامال من الساحة السياسية  ،وعدم التدخل في
العملية البرلمانية والدستورية مما يتطلب بدوره المساءلة والشفافية ويعني أن الجيش ال يجب أن يكون فوق
القانون.
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العالف ،إبراهيم( ،2012 ،األدوار المستقبلية للجيوش العربية) ،مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة
الموصل ،العراق ،تحليالت إستراتيجية ،العدد  / 73أيار 2012
خلصت الدراسة إلى أن الثورات العربية التي اجتاحت العالم العربي مطلع العام  ،2011والتي
أعطت بعض ا لجيوش العربية دو ار محوريا في إنجاحها من عدمه  ،نتج عنها إمكانية تغيير األدوار
التدخلية لتلك الجيوش  ،خالل المرحلة المقبلة وتحولها إلى جيوش حارسة للعملية السلمية السياسية من
دون التدخل في توجيه مساراتها  ،باستثناء الحاالت التي تتطلب تدخل الجيش  ،والتي تشكل فيها بعض
الممارسات السياسية خط ار على الوحدة الوطنية خصوصا أن تلك الثورات قد رفعت شعار الديمقراطية
والدولة المدنية في زمن لم يعد يتسع لغير هذه القيم والمبادئ  ،وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل صيغة
للعالقة بين المؤسسة العسكرية والعملية السياسية هي في قيام الجيوش بتأمين سالمة التداول السياسي
ونزاهته والتدخل في الشأن السياسي فقط وفي حالة وجود خطر يهدد وحدة المجتمع وسلمه األهلي.

قشقوش ،محمد( ،2012 ،العالقات العسكرية المدنية..اإلشكاليات التي تواجه الجيوش بعد الثورات
العربية) ،مجلة السياسة الدولية ،مركز األهرام للنشر والتوزيع ،القاهرة ،العدد  ،188ابريل2012 /
خلصت الدراسة إلى أن هناك إشكاليات معقدة تمثل تحديات تواجه الجيوش العربية في الفترة
الحالية  ،ومن أهم تلك اإلشكاليات وهي العالقات المدنية العسكرية التي تنتمي إليها معظم منطقتنا
العربية  ،وأن المؤسسة العسكرية ال تبدو كشخصية اعتبارية  ،ولكنها غالبا ما تتداخل قياداتها مع مؤسسة
الحكم في الدولة ألسباب عائلية أو عرقية أو طائفية  ،وهي ليست مستعصية الحل  ،إذا عملت جميع
األطراف بمنطق محدد  ،هو الحفاظ على الدولة ،بمنع انزالقها إلي عدم استقرار مزمن ،أو حرب أهلية،
أو تفتت إقليمي ،أو العودة إلي الديكتاتورية .ويمثل التعامل الحكيم والمنفتح مع ما يتعلق بالمؤسسات
العسكرية ،من جانب كافة القوى واحدا من مفاتيح السير في طريق الحفاظ على الدولة.
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عبد الجواد ،جمال( ،2011 ،تحديات التحول الديمقراطي في مصر خالل المرحلة االنتقالية (الجيش
في الدستور بعد الثورة) ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة
خلصت الدراسة إلى أن أهم شروط التحول الديمقراطي في مصر تأتي من ثالثة شروط هي
سقوط النظام السياسي كامال وليس رأس النظام وحل مؤسسات النظام السياسي مثل مجلس الشعب
والشورى والحزب الوطني  ،وعدم قدرة جهاز القمع البوليسي على تكبيل حركة القوى االجتماعية والثورية،
ورفع مستوى الوعي السياسي واالهتمام بالمشاركة السياسية ،كذلك تناولت الدراسة أن ثورة  19يناير لم
يكن لها المقدرة للوصول لعتبة التطور الديمقراطي ،التي نقف عندها اآلن لوال الدور الذي لعبه الجيش في
حسم الصراع المحتدم بين النظام السابق والقوى الثورية ،وأن قيادة الجيش اختارت الموقف األكثر سالمة
عندما انحازت للقوى الثورية وان الجيش كان لديه القدرة على اتخاذ مسارات أخرى.

تعــقيب على الــدراسات السابقـة
بعد االطالع على الدراسات السابقة نجد أنها ال تركز على أهم مراحل تدخل الجيش والمؤسسة
العسكرية في الحياة السياسية المصرية ،وأثر المؤسسة العسكرية في اتخاذ القرار السياسي المصري،
وخاصة الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في ثورتي  25يناير و  30يونيو ،فالدراسة تناولت ما لم
تتناوله الدراسات السابقة عن تتبع دور ومالمح تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية بعد
ثورة  19يناير ،ومدى تأثير النخب العسكرية في النظام السياسي ،وعالقة تلك المؤسسة بالسلطة السياسية
خاصة بعد تولى اإلخوان المسلمين السلطة.
إضافة إلى التي ستقدمها في موضوع الدراسة تتمثل في عمل إطار نظري متكامل لمفهوم العالقات
المدنية -العسكرية من خالل التأصيل النظري لهذا المفهوم ،وأنماط العالقة ما بين المؤسسة العسكرية
والسلطة المدنية في مصر وعوامل زيادة دور المؤسسة العسكرية في السياسية المصرية ،وتحديد تلك
العوامل والمحددات التي أدت لتدخل المؤسسة العسكرية بقوة على الساحة المصرية والعربية بعد ثورتي
 19يناير و 01يونيو ،وكل أشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية ،كذلك البحث
عن دراسة أهم التحديات التي واجهت المؤسسة العسكرية في الحفاظ على قوة الدولة.
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تقسيمات الدراسة
الفصل األول :جاء هذا الفصل بعنوان األصول التاريخية لنشأة المؤسسة العسكرية المصرية وتطورها،
وينقسم الفصل إلى مبحثين :المبحث األول تناول نشأة الجيش المصري الحديث وبدايات تكوين ونشأة
الجيش المصري ونشأته في عهد "محمد علي"  ،والمراحل التي مر بها الجيش المصري ،وتناول ظروف
نشأة الضباط األحرار ،والوقوف على أهم المراحل التي مرت بها ثورة يوليو  1952وتحليل طبيعة
وظروف المؤسسة العسكرية المصرية إبان فترة حكم الرئيسين "محمد أنور السادات" و"محمد حسني
مبارك" ،أما المبحث الثاني فجاء بعنوان :األدوار المتغيرة للمؤسسة العسكرية المصرية وتناول هذا المبحث
بالتحليل األدوار المتغيرة للمؤسسة العسكرية المصرية ،وعالقة الجيش المصري بالحياة السياسية
المصرية.
الفصل الثاني :تناول هذا الفصل محددات الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية ،وينقسم
الفصل الثاني إلى مبحثين :المبحث األول :المحددات الداخلية وأثرها على الدور السياسي للمؤسسة
العسكرية ،والمبحث الثاني :تناول المحددات الخارجية وأثرها على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية.
الفصل الثالث :تحدث عن دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورة  19يناير  ،1122وينقسم الفصل
إلى ثالثة مباحث ،المبحث األول تناول الفصل األسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى اندالع
الثورة ،والمبحث الثاني :جاء بعنوان المؤسسة العسكرية المصرية وثورة  19يناير وموقف المؤسسة
العسكرية من أهداف الثورة ،والمبحث الثالث :تناول دور المؤسسة العسكرية من قضايا التحول
الديمقراطي.
الفصل الرابع :تناول دور المؤسسة العسكرية في بنية النظام المصري ما بعد ثورة  01يونيو ،1210
وينقسم الفصل إلى ثالثة مباحث :المبحث األول وضح التغيرات السياسية في مصر بعد ثورة  01يونيو
 ،1120والمبحث الثاني :تناول الخارطة السياسية المصرية بعد ق اررات المؤسسة العسكرية في 0يوليو
 ،1120و الديمقراطي والتداعيات المحلية واإلقليمية والدولية بعد ثورة  01يونيو  ،1120والمبحث
الثالث :وضح المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري ما بعد ثورة  01يونيو .1120

00

الفصل األول
 : 0األصول التاريخية لنشأة المؤسسة العسكرية
المصرية وتطورها

 : 0.0 مقدمة
 : 4.0 الجيش المصري الحديث ونشأته
 : 4.0 األدوار المتغيرة للمؤسسة العسكرية المصرية
 : 2.0 الخالصة
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الفصل األول
 : 0األصول التاريخية لنشأة المؤسسة العسكرية المصرية وتطورها
 1.1مــقــدمــة
ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين :المبحث األول تناول نشأة الجيش المصري الحديث وبدايات تكوين ونشأة
الجيش المصري ونشأته في عهد "محمد علي" ،أما المبحث الثاني فجاء بعنوان :األدوار المتغيرة للمؤسسة
العسكرية المصرية وتناول هذا المبحث بالتحليل األدوار المتغيرة للمؤسسة العسكرية المصرية ،كما تناول
عالقة الجيش المصري بالحياة السياسية المصرية

المبحث األول
 : 2.1الجيش المصري الحديث ونشأته
تمهيد
يعد الجيش المصري أول وأقدم جيش نظامي في العالم تأسس قبل  0111سنة ،وقد جاء هذا المبحث
بعنوان الجيش المصري الحديث ،ويشمل هذا المبحث أربعة مطالب:المطلب األول :نشأة وتطور نشأة
وتطور الجيش المصري الحديث  ،والمطلب الثاني نشأة تنظيم الضباط األحرار وتطوره ،من خالل تحليل
طبيعة وظروف قيام هذا التنظيم والوقوف على أهم مراحل التي مرت بها قيام ثورة يوليو ، 1952
والمطلب الثالث المؤسسة العسكرية المصرية في عهد الرئيس محمد أنور السادات وتم تحليل طبيعة
وظروف المؤسسة العسكرية المصرية فترة حكم الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"  ،والمطلب الرابع
جاء بعنوان المؤسسة العسكرية المصرية في عهد الرئيس "محمد حسني مبارك" وتم في هذا المطلب
التطرق إلى السمات المتميزة التي أوالها "مبارك" إلى حكمه ،والتغيرات التي طرأت على المؤسسة
العسكرية المصرية في عهده
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 : 1.2.1المطلب األول :نشأة وتطور الجيش المصري الحديث
لقد مر الجيش المصري الحديث منذ نشأته بشكل نظامي في عهد الوالي محمد على 1849-1805
بعدة مراحل ،حيث تم تأسيس هذا الجيش مابين الفترتين السابقتين ،وكان معظم الضباط الملتحقين من
المهاجرين األجانب والشراكسة واألتراك ،ومن أبناء الطبقة األرستقراطية وقد خال الجيش في هذه الفترة من
الضباط المصريين والذين سنحت لهم الفرصة في الدخول في عهد الخديوي إسماعيل مابين الفترة1879-
(1863وثيقة القوات المسلحة تأسيسها ودورها السياسي ،م.)1501/1-

اعتمد محمد على في تشكيل الجيش المصري على ضابط فرنسي يدعى "سيف" ،وقد تم تأسيس أولى
المدارس العسكرية في مدينة أسوان في صعيد مصر (عبد الملك، 1971 ،ص .)473

وفي الفترة التي سبقت حكم "محمد على" لم يكن لمصر جيش نظامي ،ولم يعتمد الجيش في تكوينه على
المصريين والوطنيين ،بل كان يتألف معظم الجيش من عناصر أجنبية(رمضان ، 1977 ،ص.)8

أدرك سيف باشا منذ تكوين الجيش المصري أن هذه البداية ستكلل بالنجاح ،ويظهر أنه فكر طويال قبل
البدء في الطريقة التي يجب أن يسير عليها ،فقد وجد في نواه الجيش الذي يريد تكوينه في مصر مزايا
جمة ،حيث كانت هذه النواة كتيبة مؤلفة من نحو أربعمائة مملوك "لمحمد علي" تملؤهم روح النشاط
والذكاء ،ولما كانت القوة طبعا غريزيا فيهم فإنها إذا زودت بالذكاء والكفاءة أصبحت قوة ال تقهر؛ والعقبة
التي كانت في طريق سيف إنما هي إقطاع نفوس هؤالء المماليك وتعليمهم وتهذيب أخالقهم (طوسون،
 ،2005ص .)7

ولكن "محمد علي" كان له ثقة بأبناء مصر ومزاياهم العسكرية العالية ،حيث بدأ يعتمد عليهم في تكوين
الجيش ،وبدأ في طرد العناصر األجنبية ليحل محلها عناصر من المصريين(غرايبة ، 1948 ،ص )81؛

أضف إلى ذلك ضرورة فهم االهتمام بالجيش في إطاره التاريخي ،حيث أن هناك اتفاق بين دارسي تاريخ
عملية التحديث في مجتمعات القرن التاسع عشر ،على أن هذه العملية عادة ما بدأت في أعقاب هزيمة
عسكرية وأن الجيش ال بد وأن يكون المرحلة األولى بعملية التغيير ليمتد بعد ذلك إلى بقية المؤسسات،

 الكولونيل سيف  :هو سليمان باشا الفرنساوي اسمه بالميالد چوزيف انتيلمى سيف  ،ولد عام  1788في مدينة ليون بفرنسا وجاء
إلى مصر مع الحملة الفرنسية وبقي بها واعتنق اإلسالم ،وكان القائد العام للجيش المصري في عهد الخديوي عباس  ،عهد إليه محمد علي بمهمة
تكوين النواة األولى من الضباط الذين سوف يساعدونه في تدريب الجنود المصريين فاختار له  500من خاصة مماليكه ليبدأ بهم واختار له أسوان
لتكون معسكرا لهذه المهمة بعيدا عن مؤامرات الجيش المختلط ومقاومتهم لكل جديد ،وعينه محمد علي قائدا للجيش
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فقد كان ينظر إلى الجيش على أنه أداة االنتماء إلى العصر الحديث ،وأن الجيش يعد إحدى أهم معايير
تقدم الدولة ،وهو امتالكها لجيش قوي وحديث (هالل  ، 2006،ص .)29 : 30

عد مؤسس مصر الحديثة وجيشها الحديث ،فقد شهد عصر إسماعيل بداية
واذ كان "محمد على" ُي ْ
المؤسسات السياسية الحديثة ،فتكون أول مجلس نيابي وكذلك أول و ازرة ،وفي نهاية هذه الفترة صدرت

الئحة أساسية لعام  ،1882والتي تُعد نقطة تحول مهمة في التطور السياسي لمصر ،كما وقعت أحداث
الثورة العرابية ،2882 والتي لم تكن مجرد حركة جيش ،وانما اشتركت فيها كل األقاليم لنصرة عرابي
(هالل ، 4116 ،ص.)31

إن التأكيد على الطبيعة االجتماعية للجيش المصري ،والذي كان يضم العديد من العناصر الشعبية
المتعلمة ،حيث تشير اإلحصاءات إلى إن  63%من خريجي المدارس الحكومية في الفترة مابين 1875-
 1865قد التحقوا بالجيش ،بينما عين  19%منهم في الوظائف المدنية ،لذلك استطاعت حركة الجيش
أن تجتذب إليها القوى الشعبية من مثقفين ،وفالحين ،وأرباب حرف األمر الذي جعل القنصل الفرنسي
العام في مصر يصف القوى المحركة للثورة المصرية بأنها أكثر وأقوى طبقات المجتمع (وحيدة، 1950 ،
ص .)34

كما أن الفالحين سرعان ما اكتشفوا مزاياهم العسكرية ،وسرعان ما أدركوا بأن الخدمة في الجيش هي خير
وسيلة للدفاع عن أرضهم ،التي كان ارتباطهم الشديد بها سببا في كراهية الخدمة العسكرية في بداية األمر
 ،بل إن الفالحين كانوا يتفاخرون باالنتماء إلى هذه المؤسسة ،حيث إن هذا الجيش قد لعب دو ار أساسيا
في تعليم هؤالء السكان حب االنتماء للوطن(فهمي ،2001،ص.)34

فقد اتسع حجم الجيش المصري بشكل ملحوظ في ثالثينات القرن التاسع عشر  ،حيث تكون عام
 1863-1833من  36فوجاً من المشاة وبلغ تعداد كل فوج حوالي  3000جندي ،أما الحرس فتكون
من حوالي  14فوجاً وبلغ عددهم حوالي  50.000جندي ،والخيالة حوالي  15فوجاً ،أما المدفعية فتكونت
من خمسة أفواج كان عددها حوالي  2000جندي  ،وغير ذلك حيث التحق بالجيش المصري وحدات
غير نظامية بلغ عددها حوالي  40.000جندي(لوتسكي ،1980 ،ص.)81



الثورة العرابية هي الثورة التي قادها أحمد عرابي في فترة  1882-1879ضد الخديوي توفيق واألوربيون وسميت آنذاك هوجة عرابي.
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ومع تولي "عباس باشا" الحكم في عام  1854-1848بدأ تراجع الجيش المصري إلى الوراء كثيرا ،حيث
شهد انحسا ار وصف بالرجعي وتقلص عدده وكأنه ُح ِّول إلى حرس خاص ،ولكن الروح بدأت تعود له من

جديد حينما تولى "سعيد باشا" الحكم من  ،1863-1854حيث تم وصف هذا الرجل بالمخلص لمصر،
وقام باتخاذ عدة إجراءات إيجابية لتطوير الجيش وزيادة عدده  ،فتمكن من الحصول على موافقة من البابا
العالي لزيادة عدد الجنود من  18.000إلى  30.000جندي ،كما قام باتخاذ خطوة جريئة من نوعها،

حيث أعد قانوناً من أجل ترقية الضباط المصريين إلى رتب عالية ومتقدمة ،حيث َم َكن الضباط
المصريين وقلَدهم مناصب ورتباً عسكرية سامية وعالية ،وبذلك نجح وألول مرة في التاريخ في كسر
الحواجز التي كانت تعيق وصول المصريين إلى القيادة العليا (حمروش ، 1974 ،ص.)47: 46
في العام  1863تولى الخديوي "إسماعيل" الحكم ،وانقلبت األمور رأساً على عقب ،حيث فَضل الضباط
(األمريكان) على غيرهم ،وربما يعود ذلك لكون الواليات المتحدة في ذلك الوقت كانت بعيدة عن المطامع
االستعمارية  ،حيث كان هناك  54ضابطاً أمريكياً يخدمون في الجيش المصري (حمروش ،0572،ص

.)48
إن انخراط العنصر المصري في الجيش أصبح له قيمة كبيرة وعظيمة في تعزيز مفهوم الوطنية ورفض
النفوذ األجنبي ،إذ بدأ الجيش يهتم بقضيتهم الوطنية اهتماماً عظيماً ووقف بجانب الشعب ويؤيد مطالبه
ويحميه ،ولذلك أدركت و ازرة "نوبار باشا" 28 أغسطس  1878بعد دراسة جيدة ومستفيضة إلى خطورة
الجيش ،وبدأت في إنقاص عدده ،من خالل التسريح أو التقاعد ومن ثم تسليم أسلحتهم (رمضان، 1977 ،

ص.)14
ولم يطل رد الفعل على تصرفات و ازرة نوبار باشا الجائرة بحق الجيش المصري ،إذ قام الجيش المصري
بمظاهرات كبيرة وشاملة في  18فبراير  ،1879والتي اعتبرت األولى من نوعها منذ تأسيس الجيش
زرة األوروبية األولى(واكد ،1974،ص.) 43
المصري ونتج عنها إسقاط و ازرة "نوبار باشا" المعروفة بالو ا

 وزارة نوبار باشا  :تألفت في أغسطس عام  1878فتولت الحكم في ظروف مضطربة وجو مكفهر بالغيوم ،وكان لسياستها أثر كبير في تطور الحركة ،إذ لم يكن يخفى عن األذهان
أن لهذه الوزارة طابعا أجنبيا ال يحببها إلي النفوس ،ولم يكن نوبار باشا موضع ثقة األمة وعطفها ،لما اشتهر عنه من النزعة األوربية ،وتغليب المصالح األجنبية على المصالح
القومية ،وزاد في كراهية الناس للوزارة ،فقد أهملت الوزارة دفع رواتب الضباط ،ولم تعاملهم كموظفي السلك المدني ،وترجع هذه التفرقة إلي أن الوزارة النوبارية ولجنة التحقيق كانتا
ال تش عران بأي عطف نحو الجيش وضباطه ،بل ترهبان جانبهم ،وتريان في القوة الحربية أكبر عقبة تحول دون التدخل األجنبي في شؤون البالد ،ويدخل في هذا السياق أن الوزارة
عمدت إلي إنقاص عدد الجيش ،توفيرا في النفقات بحجة أن الحكومة عاجزة عن اإلنفاق عليه ،إذ أن معظم إيرادات الحكومة ،خصصت ألداء أقساط الديون ،فرأت تسريح عدد كبير
من الجند ،وقررت إحالة  0022ضابط من ضباط الجيش دفعة واحدة.
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لقد أدى وصول المصريين إلى مراكز القيادة العليا والمتقدمة في الجيش إلى صدى واسع في الجيش ،إذ
أصبح معظم الضباط من المصريين ،وبدأوا في توحيد الصف داخل الجيش وخارجه واعداد العدة التخاذ
مواقف وطنية أكثر جرأة وصالبة ضد كل المتسلقين ،وخاصة "الخديوي توفيق" ) ) 1892-1852والذي
تولى الحكم بعد أن تمكن من عزل والده ،وبدأ باتخاذ إجراءات تعسفية ورجعية إن صح التعبير ضد
الجيش ،م ما أدى إلى حدوث احتكاك ومواجهات مستمرة بينه وبين الجيش ،وقام على أثرها بتخفيض عدد
الجيش مرة أخرى إلى  18000جندي(حمروش ،1974 ،ص.)53

وتعد حركة "أحمد عرابي" المسماة بحركة الجيش المصري في سبتمبر عام  *1881أول حركة يقوم بها
المجال السياسي في العصر الحديث ،وقد بدأ واضحاً وجلياً من خالل المطالب التي جاء بها عرابي لتدل
على مدى اهتمامه بقضايا أمته وقضايا بلده الوطنية والثورية(عبد الملك ،1971 ،ص )80

*

نسبة إلى أحمد عرابي _  ،1911-1839وهو ضابط مصري تميز بإخالصه لقضية بلده  ،شكل أول جمعية سرية معارضة لالنجليز عام  ، 1876وعندما قام االنجليز بقصف مدينة
اإلسكندرية في يوليو  1882رفض عرابي االستسالم ،وقام بتعبئة الجيش المصري للمقاومة  ،وفي  13سبتمبر  1882قاد عرابي الجيش المصري في معركة التل الكبير  ،إال إن
القوات المصرية هزمت في المعركة  ،ووقع عرابي أسيرا  ،فحكم عليه باإلعدام  ،ثم استبدل الحكم بالنفي إلى جزيرة سيالن  .أنظر ( الكيالي  ،عبد الوهاب الموسوعة السياسية ،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بيروت  ، 1974 ،ص31
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المطلب الثاني
 : 2.2.1نشأة وتطور تنظيم الضباط األحرار في مصر
إن تنظيم الضباط األحرار كان هدفه األسمى واألعلى هو مقاومة اإلستعمار البريطاني في مصر منذ
نشأة التنظيم في العام  ،1939وهو الذي أكده أحد أفراد التنظيم ،وهو الرئيس الراحل "محمد أنور
السادات" ،والذي حكم مصر مابين الفترة (1981-1970السادات ،1981 ،ص.)33

ويرى آخرون أن ظهور تنظيم الضباط األحرار بدأ عام  ،1949حيث كانت العالقات المتينة والقوية بين
أفراده قد بدأت في الكلية الحربية في العام  ،1939-1936ثم نمت وتطورت وخاصة أثناء حرب
فلسطين(جاسم  ،1985 ،ص.)51

ويرى الباحث أن اللبنة األولى واألساسية للتنظيم بدأت فعالً عام  ،1939وتطورت بشكل الفت للنظر
خالل الفترة  ، 1948-1942إذ شهدت هذه الحقبة من الزمن تغيرات وأحداث سياسية وعسكرية ساعدت
على تطور التنظيم وخاصة ما عرف بحادث  4فبراير  ،1942إذ حاصرت الدبابات البريطانية قصر
*

الملك "فاروق" وأجبرته على تشكيل و ازرة وفدية ؛ ترأسها "مصطفى النحاس" في  1952-1950وكان له
األثر السلبي على مشاعر الضباط الذين شعروا باإلهانة واعتبروه إصابة لكرامتهم واعتداء على شرفهم
العسكري ،ثم جاءت االنشقاقات المتعددة في صفوف الوفد لتضيف إلى ضعفه وتخصم من رصيد زعيمه
النحاس باشا.

كما كان للحرب العربية الصهيونية"حرب فلسطين" عام  1948وظروفها دافعاً جوهرياً وأساسياً في بعث
الروح الثورية عند الجيش المصري ،حيث هيأت تلك الظروف واألحداث المناخ المناسب من أجل تجميع
العناصر الثورية لما يدور في عقولها من أخطار مختلفة ألجل إيجاد تنظيم موحد يهدف في األساس إلى
القضاء على االستعمار والذي عرف بتنظيم الضباط األحرار(عرب ،2003 ،ص.)50
فقد بدأ هذا التنظيم بالتفكير في تغيير الواقع المؤلم الذي عانى منه الجيش خاصة والذي عانى من أمور
التدريب والتجهيزات ،وعدم وجود قدرة فعالة لتأدية الواجب الوطني ،وكان هناك مجموعة من األهداف
*

الوزارة الوفدية نسبة إلى حزب الوفد الذي تأسس في  13نوفمبر  ، 1918بزعامة سعد زغلول  ،وكان يمثل حزب األغلبية  ،وبعد وفاة سعد
زغلول في  23أغسطس  1927انتخب مصطفى النحاس رئيسا لحزب الوفد
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العريضة التي كان البد من تحقيقها ،في ظل وجود التيارات المختلفة داخل الجيش والتي منعت من وضع
برنامج كامل متكامل ،إال أن البرنامج الذي وضعه الضباط األحرار اشتمل على العديد من النقاط كان
أهمها( :بيضون ،2003 ،ص )36-34


إقامة جيش وطني قوي.

 القضاء على االستعمار وأعوانه.


إقامة عدالة اجتماعية.



القضاء على اإلقطاع.



القضاء على االحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.



إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

وقد بدأت تصل التعليمات إلى الضباط عبر منشورات ،والتي كانت تصلهم إلى منازلهم أو وحداتهم عن
طريق البريد ،وأحياناً توزع داخل المعسكرات بطريقة سرية ،وقد اعتمد الضباط األحرار في حفظ أسماء
المنضمين إلى الحركة على الذاكرة وحدها إلبعاد الشبهات عنهم ،وكانت ميول هؤالء الضباط وأفكارهم
السياسية تتفاوت حسب الوسط االجتماعي الذي نشأوا فيه ،األمر الذي أدى في أواخر عام  1949إلى
قرار تشكيل لجنة تأسيسية لحركة الضباط مكونة من  11ضابطاً شاباً(بيليافيف :بريماكوف ،1975 ،ص
.)36-31

وقد تم على إثر ذلك اختيار المقدم "جمال عبد الناصر" رئيساً للجنة التنفيذية للضباط األحرار عام
 ،1950لما بذله من دور عظيم وفعال داخل وحدات الجيش (خضر ،2002 ،ص .)20

بعد إنشاء لجنة تنظيم الضباط األحرار أظهر "جمال عبد الناصر" ذكاءه وعقليته وقوته وشجاعته الجبارة
المتميزة في كيفية ترتيب األمور وادارتها على أعلى مستوى ،وخاصة في رسم الخطط السرية  ،ومن
ناحية أخرى منع الخالفات الداخلية التي قد تؤول إلى تفتيت هذا التنظيم ،ونجح في جمع عدد ليس بقليل
من الضباط الشباب الذين كانوا يمثلون كافة أطياف المذاهب السياسية المختلفة (واين ،1959 ،ص .)43
وفي نهاية عام  1950تحول التنظيم من سري إلى علني من خالل منشورات الدوريات التي بدأت
تصدر بنظام فأدركت السلطة الحاكمة آنذاك أن وراء كل تنظيم قوي ومنظم صاحب فكر قدير (التكريتي،

 ،2002ص.)12
05

 : 1.2.2.1ثورة  23يوليو  1952أسبابها وتداعياتها
تكون تنظيم الضباط األحرار من شباب الضباط ،أصحاب الرتب الصغيرة ولم يزد أكبرهم سناً عن
 35عاماً ،حيث قاموا بتنظيم ثورة  23يوليو ،حيث إن دراسة واقع المجتمع المصري منذ قيام الحرب
العالمية الثانية  2599-2505تُشير إلى أن هذا الواقع كان مليئاً بالتناقضات التي أثرت على جميع
*

األوضاع االجتماعية والعسكرية والسياسية واالقتصادية ،ويمكن حصر هذه األسباب التي أدت إلى قيام
ثورة  23يوليو في( :راتب ،1964 ،ص)205

 تدهور األوضاع السياسية.
 إهمال الجيش المصري.
 سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
وسوف نتناول هذه األسباب بشيء من الشرح والتفصيل.

 : 1.1.2.2.1تدهور األوضاع السياسية
إن التغيير المستمر وعدم ثبات األمور وما تبع ذلك من مراحل تعطيل الدستور ،كل هذا أعطى
دافعا قوياً وعظيماً للمصريين لفقد الثقة بالنظام الملكي الظالم المستبد ،هذه الرغبة الملحة عند البعض
والذين كانوا يريدون االحتفاظ بنظام الحكم المستبد ،دفع رجال السياسة إلى معارضة هذه الرغبة حيث بدأ
االنقسام واضحاً بين الملك وأنصار الدستور (يحيى ،1964 ،ص .)205

كما أن الحكومات التي تولت حكم مصر قبيل الثورة استغلت فرصة فرض األحكام العرفية أثناء الحرب
العالمية الثانية ،وبالغت في اضطهاد خصومها ،وتعددت األحزاب المصرية في ذلك الوقت دون وجود
أخطار رئيسية ،فكان األمر فقط معتمداً على الصراع على الحكم لحساب أناس معنيين ،وكان أكبر خطر
هو عدم ثقة الشعب بالحكومة ،حيث كان معظم رؤساء األحزاب المصرية يهدفون إلى الوصول إلى
*

كانت األسباب التي أعلنها مجلس قيادة الثورة إلسقاط الدستور هو أنها كانت من أسباب استبداد الملك وإفساده الحياة السياسية  ،األمر الذي
تطلب إسقاط الدستور تمهيدا إلعداد دستور جديد يس اهم في بناء حياة سياسية جديدة  ،حيث إن الجيش كان قد حكم البالد في لفترة من  23يوليو
 1952إلى إعالن سقوط الدستور وإصدار هذا اإلعالن الدستوري وفقا للمادة  41من دستور  1923والتي كانت تخول الملك إصدار مراسيم لها
قوة في القانون في األوقات التي ال يكون مجلس النواب منعقدا" فيها  ،حيث تضمن هذا اإلعالن الدستوري  11مادة  ،وكان يركز قدرا كبيرا من
السلطات في مجلس قيادة الثورة  ،حيث كان يمنح قائد الثورة بمجلس قيادته حق ممارسة أعمال السيادة واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لحماية
الثورة والحفاظ على النظام بما في ذلك تعيين الوزراء وعزلهم

41

الحكم من أجل تحقيق أطماع شخصية ومادية ألنفسهم ،وهذا كان له تأثير كبير وسيئ وأصبح الشعب ال
يثق بأحد (عاشور،1965 ،ص .)144

وألجل ذلك رأى الضباط األحرار أن الواجب الوطني واألخالقي يحتم عليهم إنقاذ البالد من االحتالل،
والذي كان هو السبب الرئيس لما وصلت إليه األمور في البالد من انحالل وضعف وفساد ،في ظل عدم
استقرار الحكم في عهدي ملكي مصر "فؤاد" "وفاروق" ،وما اتسم به أداء األحزاب السياسية من ضعف
واقتتال والتدخل المستمر للمحتل البريطاني في شؤون البالد ،واختالل أسس النظام السياسي وغياب
االستقرار عن الحكم في مصر ،وقد تجلى حقيقة خالل السنوات التسع والعشرين سنة التي امتدت من
 1952-1923والذي تألف فيها  38و ازرة ،ومتوسط عمر الو ازرات المصرية كان  8أشهر ،األمر الذي
أوصل أحوال البالد إلى أسوء حاالتها ،حيث تولت الحكم  4و ازرات بمعدل شهر ونصف الشهر لكل
و ازرة ،وخاصة إن هؤالء الضباط شهدوا تعاقب الو ازرات على البالد باختالف تشكيالتها وأفرادها ،وخاصة
الملك فاروق ،والذي لعب دو اًر رئيساً في إفساد إدارة الحكم (الرافعي ،1964 ،ص .)155

 : 2.1.2.2.1إهمال الجيش المصري
يرض البريطانيون عن العناصر الوطنية النشيطة في الجيش المصري ،فقد أشرف ضباط
لم
َ

بريطانيون على تدريبه وتسليحه ،وبادرت بريطانيا إلى إلغاء الجيش الوطني بعد احتاللها لمصر من

خالل مرسوم  19سبتمبر  ،1882وكانت بمثابة خطوة سلبية لمحو الصبغة الوطنية والقومية للجيش
المصري ،وبعد أن تم لها ما أرادت فقد أنشأت بدالً منه جيشاً ضعيفاً هزيالً خالياً من أية قوة لدرجة أنه
كان يرأسه قائد عام بريطاني (يحيى ،0562 ،ص.)547

عملت سلطات االحتالل البريطاني في قتل الروح الوطنية والمعنوية داخل الجيش من خالل تقرير مبدأ
البدل النقدي عام  1886لإلعفاء من الخدمة العسكرية التي أصبحت مفروضة على الفقراء فقط ،وبعد
صدور تصريح  28شباط  1922حرصت بريطانيا على إحكام قبضتها على الجيش المصري خوفاً من
تطوره وحتى يبقى محصو اًر داخل الدائرة الضيقة التي رسمها االحتالل له (عاشور ،0561 ،ص.)151
وبعد أن عقدت اتفاقية  1936اشترطت بريطانيا أن تكون المعدات واألسلحة من طراز القوات البريطانية،
وتم إلغاء وظيفة المفتش العام البريطاني للجيش المصري ،كما اشترطت بريطانيا إيجاد بعثة عسكرية
بريطانية الستكمال تدريب الجيش واإلشراف عليه ،وقد كان لحادثة  4فبراير  1942أثر كبير وواضح في
40

ر عميقاً على ضباط الجيش المصري (أحمد،2005 ،
إهانة المصريين وجرح كرامتهم ،حيث تركت أث اً

ص.)183
وعند مجيئ حرب فلسطين عام  1948والتي كان لها عظيم األثر في الحكم على نظام ما قبل ثورة يوليو
 ،1952حيث كان لهذه الحرب وما شهده ضباط الجيش المصري من سوء إدارة وضعف في التدريب من
قبل قادتهم العسكريين والسياسيين ،مما دفعهم باالقتناع بأن النظام السياسي القائم في مصر برمته لم يعد
قابال لإلصالح ،كما كان لحرب فلسطين وما شعره المصريون من إساءة استغالل وتالعب بالجيش دور
كبير في إثارة مشاعر وتعاطف جموع الشعب المصري مع الجيش عندما انقلب على النظام القائم
(بسيوني :هالل ،2012 ،ص.(205

وضحت الحرب للجميع زيف البريطانيين في صفقات األسلحة الفاسدة ،األمر الذي ترك أث ار كبي ار في
النقمة على الحكومة المصرية ،وجاءت ثورة  23يوليو لتبين أنها حركة تطهير داخل الجيش الذي باركها
الشعب  ،ويرجع ذلك لترسخ قضية فلسطين والدفاع عنها ضد المشروع الصهيوني في الوجدان المصري،
وارتباطها بتطلع المصريين للتخلص من المحتل البريطاني(مؤنس ،1984 ،ص .)214

 : 3.1.2.2.1سوء األوضاع االقتصادية
تمثل سوء األوضاع االقتصادية في مظاهر متعددة ،حيث تم إثقال كاهل البالد بالديون ،ونتج
عن ذلك تدخل الدول األوروبية في الشئون الداخلية لمصر ،وسيطرة األجانب على مساحات شاسعة من
األراضي وتملكها ،كما سيطروا على أهم مقومات االقتصاد المتمثلة في الصناعة والتجارة  ،واحتكار
الوظائف الحكومية والشركات التجارية ،إضافة إلى ما كان يقوم به االحتالل البريطاني من عمليات تقييد
لمنع أي تقدم وتطور للبالد في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية (رمضان ، 0571 ،ص
.)19:18

ولقد بلغت األوضاع ذروتها سوءاً من خالل الفترة  ،1952-1936حيث شهدت هذه الفترة فجوة وخلالً
واسعاً وواضحاً في المجتمع المصري وبنائه وخاصة بين طبقاته ،واتسم المجتمع المصري في هذه الحقبة
من الزمن بخاصية مميزة ،ولكون هذا هو قانون المحتل في كل زمان ومكان ،حيث ازداد األغنياء غنى
رغم قلة عددهم وازداد الفقراء فق اًر ،مما أدى إلى انعدام العدالة االجتماعية ،وكان من الواجب أن تتدخل

44

الحكومة كي تقرر العدالة االجتماعية بين الطبقات ،وكان من المفترض أن تقلل الفوارق الكبيرة بين
طبقات الشعب بقدر اإلمكان (عاشور، 0561 ،ص.)142
ومما زاد الوضع سوءاً هو اتساع الفوارق االجتماعية ،حيث بدأ األغنياء باإلقبال الكبير على شراء
األراضي ،ونتج عنه أن الملكية الزراعية أصبحت تمثل الوسيلة الوحيدة لالدخار ،وكان من المفترض أن
يتم عالج تلك الظاهرة من خالل وضع حد وتقييد للملكيات الكبيرة ووقفها ،إال أن تحديد الملكية الزراعية
فشل فشالً ذريعاً في ظل النظام الملكي ،ألنه نظام ظالم وقاتل يتعارض مع مبدأ العدالة االجتماعية
(الرافعي ،0562 ،ص .)172
ومن ناحية أخرى أدى وجود أعداد كبيرة من قوات الحلفاء وقوات االحتالل في مصر إلى نقص كبير
وحاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها في الوقت الذي ظلت فيه رواتب الموظفين ثابتة كما هي ،مما
نتج عن ذلك عجز كبير وعظيم في الميزان التجاري ،إذ أصبحت مصر تستورد من الخارج أكثر مما
تصدر (يحيى ،1967 ،ص .)209

ويرى الباحث أن تلك العوامل واألسباب التي أدت إلى سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية فكان لبداية
العام  1952تأثير واضح وعميق في حث الشعب المصري على الثورة والعمل على تحرير البالد من
القمع واالضطهاد والفقر الذي ألم بالبالد في تلك الفترة.

 : 2.0.4.4.0أحداث ثورة  44يوليو 0514
برزت نية الضباط األحرار وجل تفكيرهم القيام بحركة عسكرية عام  ،1955إال أن حدوث حريق
*

القاهرة في  26كانون الثاني  ،1952وما نتج عنه من نقمة شعبية عارمة وحقد على الحكم الملكي قد
عجل في قيام الثورة.

*

حريق القاهرة في  26يناير  1952حدثت مظاهرات عمت القاهرة في مساء ذلك اليوم  ،رافق تلك المظاهرات أعمال شغب  ،احترقت على
أثرها بعض المناطق في مدينة القاهرة ،وبدأ واضحا إن االنجليز كانوا هم المستفيدين من ذلك  ،كما كان هناك تواطؤ واضح من الملك وحاشيته
تجاه هذه الحرائق  .انظر ( محمد انيس  ،حريق القاهرة  26يناير  1952على ضوء وثائق تنشر ألول مرة  ،مكتبة مدبولي  ،القاهرة ، 1982 ،
ص ) 15-55

44

لقد استقر الرأي على أن تتم الحركة في شهر تشرين الثاني عام  1952إذ يقضي الدستور المصري
بضرورة اجتماع البرلمان في هذا الشهر ،واذا ما حدث مخالفة دستورية من قبل الملك ،فإن حركة الجيش
عندئذ ستكون لحماية الدستور ،وظلت األمور تسير في هذا االتجاه حتى أصدر الملك "فاروق" ق ارره بحل
**

مجلس إدارة نادي الضباط في  15يوليو  ، 1952هذا دفع الضباط إلى التعجيل بحركتهم ألنهم وجدوا
أن التأخير ليس في صالحهم(البغدادي ،1977 ،العدد  ،2576ص )20

في  19يوليو قرر الضباط أن تتم الحركة ليلة  22-21يوليو  ،2591ولكن لعدم وجود التجهيزات الكافية
قرر تأجيلها إلى يوم واحد فأصبح اليوم المقرر هو ليلة  23يوليو  ،1952األمر الذي أدى إلى سيطرة
 3000جندي بقيادة  200ضابط على المقر المركزي للقوات المسلحة ،ثم سيطر الجيش على محطة
اإلذاعة والنقاط المهمة في العاصمة دون أن يواجهوا أية مقاومة ،وتحركت قوة عسكرية لمحاصرة سالح
الحدود وادارة الجسور واالتصاالت المؤدية إلى العاصمة ،ومن ثم تحركت القوات إلى اإلسكندرية ،حيث
انضمت إليها القوات البحرية ،وأصدر الثوار أوامرهم بمنع السفن من دخول الميناء والخروج منه وأصدروا
أم اًر إلى اليخت الملكي بعدم التحرك (الجبوري ،2004 ،ص.)5
وأجبر الضباط األحرار الملك "فاروق" في  26يوليو  1952على التنازل عن الحكم ثم مغادرة البالد ،وقد
وصفت الثورة بأنها مظاهرة تفاعل فيها السخط مع اليأس واألمل في آن واحد ،إذ عبر فيها الضباط
األحرار عن سخطهم على النظام القائم ويأسهم من إصالحه وأملهم في اجتثاثه ليحل محله نظام
جديد(إبراهيم ،1982 ،ص.)11

وفي  18يونيو  1953صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بإلغاء الملكية واعالن الجمهورية ،وبإسناد
رئاسة الجمهورية إلى "محمد نجيب" إلى جانب رئاسة الو ازرة الذي شغلها منذ  7سبتمبر  ،1952أما
"جمال عبد الناصر" فقد تولى أول منصب عام كنائب لرئيس الوزراء ووزير للداخلية التي تشكلت بعد
إعالن الجمهورية ،وفي فبراير  1954استقال "محمد نجيب" بعد أن اتسعت الخالفات بينه وبين أعضاء
وعيِّن "جمال عبد الناصر" رئيساً لمجلس قيادة الثورة ورئيساً لمجلس الوزراء وفقاً
مجلس قيادة الثورةُ ،

للبيان الذي تُلي في  25فبراير ( 1954رجب ،2012 ،ص.)27:26
*

* كان مجلس إدارة نادي الضباط بالنسبة لضباط الجيش المصري  ،يمثل ملتقى تتبادل فيه اآلراء وتطرح فيه المشاكل  ،ولهذا فان قيادة الضباط
األحرار أدركت بان إجراء حل مجلس اإلدارة يعني إصابة الضباط بهزيمة معنوية تؤدي إلى تفكك رابطتهم وقوتهم  .انظر (جان نانو  ،موت
مشير  ،الطبعة األولى  ،دار األعالم العربي للطباعة النشر  ،بيروت  ، 1968 ،ص )47

42

ويرى الباحث إذا كان الجيش قد انقلب على السلطة الشرعية في فجر  23يوليو من خالل السيطرة على
المواقع الحيوية في البالد ،فإن هذه الحركة ما لبثت أن حولت أحداث يوليو إلى ثورة من خالل تأييد
الشعب ،ومباركتها من قبل أغلب طوائف الشعب المصري في األرياف ،وفرضت على الملك فاروق
مغادرة البالد في يوم  26يوليو .1952
وبعد نجاح حركة الجيش وسيطرتها على مقاليد الحكم في البالد  ،بدأ مجلس قيادة الثورة في رسم مالمح
الحياة الدستورية والسياسية في البالد ،والمالحظ أن البيان األول للمجلس والذي وقعه الرئيس الراحل اللواء
"أنور السادات"  ،جاء فيه أن الجيش أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور ،وهو بذلك تلميح بأن
الجيش سيحترم دستور  ،1923وذلك بإشارة إلى عدم السعي لقلب نظام الحكم أو إعالن الجمهورية أو
تعطيل الحياة السياسية أو حل األحزاب (بسيوني :هالل ،2012 ،ص)209

ولكن سرعان أن تبدلت األحوال وتغير المسار  ،فأقدم الجيش على عدة خطوات أحدثت ثورة شاملة في
طبيعة وشكل الحكم في مصر ،والتي كان أهمها( :الرافعي ،0515 ،ص)23

 10 ديسمبر  1952إعالن سقوط دستور .1923
 13 يناير  1953تشكيل لجنة تأسيسية إلعداد دستور جديد.
 16 يناير  1953حل األح ازب السياسية ومصادرة أموالها.
 10 فبراير  1953إصدار إعالن دستوري إلدارة شؤون البالد لفترة انتقالية.
 18 يونيو  1953إلغاء الملكية واعالن الجمهورية.
إن المالحظ لهذه الخطوات قد يرى بأنها ركزت قد اًر كبي اًر من السلطات في يد القوات المسلحة من خالل
منح رئيس مجلس قيادة الثورة ممارسة أعمال السيادة والرقابة على مجلس الوزراء الذي كان مسوؤوالً أمام
مجلس قيادة الثورة ،األمر الذي يدلل لميل مجلس قيادة الثورة لالستئثار بالقرار السياسي ولنيته لرسم
الخريطة السياسية المستقبلية لمصر من دون استشارة أي من األطراف الفاعلة في المجتمع المصري
واشراكهم في إدارة شؤون البالد.
فمن المعلوم أن مجلس قيادة الثورة والجيش بصفة عامة قد شهد هذه الفترة انقسامات واختالفات في الرأي
بين المؤيد والمعارض الستمرار تولى القوات المسلحة مسئولية الحكم ومطالبته بالعودة إلى ثكناته ،األمر
الذي أدى إلى نشوب خالف مابين "محمد نجيب" "وجمال عبد الناصر" ،حيث رأى مؤرخون أن الرئيس
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"عبد الناصر" كان يسعى إلى تقليص صالحيات وسلطات الرئيس "نجيب" الذي كان يحظى بشعبية
*
واحترام في الجيش ،وذلك إلخراجه من المشهد السياسي (عيسى ،2001 ،ص.)210

وبالفعل تم إقصاء الرئيس "محمد نجيب" في نوفمبر عام  1954وانفرد الرئيس "جمال عبد الناصر"
برئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة مجلس الوزراء بعدما تمكن بمعاونة أعضاء مجلس قيادة الثورة
وباألخص المشير "عبد الحكيم عامر" من بسط نفوذه في الجيش ،وقد استمر هذا الوضع طوال الفترة
االنتقالية التي انتهت في  16يناير  1956باإلعالن عن دستور  1956الذي وافق عليه الشعب في
استفتاء أُجري في  23يونيو (1956بسيوني:هالل ،2012 ،ص.)211

وفي  24يونيو  1956انتخب "جمال عبد الناصر" رئيساً للجمهورية باالستفتاء الشعبي ،وفقا لدستور 16
يناير  1956والذي اعتبر أول دستور بعد الثورة  ،وفي  22فبراير  1958أصبح جمال عبد الناصر
رئيساً للجمهورية العربية المتحدة بعد إعالن الوحدة بين مصر وسوريا  ،وذلك حتى مؤامرة االنفصال التي
قام بها أفراد من الجيش السوري في  28سبتمبر  ، 1961وظل جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية
العربية المتحدة حتى رحيله في  28سبتمبر (1970علي ،2010 ،ص .)24

ٍ
ٍ
مظلم وفتحت األبواب
عصر
وألن ثورة  23يوليو ،كانت عميقة التأثير ،حيث كان لها الفضل في إنهاء
أمام عصر جديد  ،فمن الطبيعي أال يقتصر تأثيرها على مصر وحدها  ،شأنها في ذلك شأن الثورات
العظمى في التاريخ  ،مثل الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ،والثورة االشتراكية في روسيا عام
 1917،والثورة الصينية عام ( 1948طيبة ،0516 ،ص.)107
ويرى الباحث أن ثورة  23يوليو جاءت رداً على الواقعية والتبعية والتخلف واالنحطاط الذي امتد مئات
السنين ،وقد كانت استجابة للتحوالت االجتماعية الكبرى ،حيث كانت المنطقة العربية تعيش في حالة من
التباينات والتناقضات واالختالفات في األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وبالتالي ال يمكن ألي

*

يتمثل الصراع بين الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب ومحاوالت عبد الناصر من الحد من نفوذ نجيب  ،حيث يرى األستاذ
صالح عيسى أن إعالن الجمهورية في  18يونيو  1953يجب أن يفهم كجزء من الصراع الن الغرض منه كان تقويض صالحيات الرئيس نجيب
 ،حيث اقترن إعالن الجمهورية بتلميحات وتصريحات بان الجيش يدعم تبني نموذج الجمهورية البرلمانية ال الجمهورية الرئاسية  ،وهو ما كان
سيركز السلطات الفعلية في يد الرئيس عبد الناصر الذي كان ي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء  ،إال انه فور إقصاء الرئيس نجيب عاد الرئيس
عبد الناصر لدعم التوجه المؤيد إلقامة جمهورية رئاسية لما كان سينطوي عليه من دعم لموقع رئيس الجمهورية الذي كان ينوي أن يتواله ( انظر
أيضا" مذكرات السيد خالد محي الدين  ،والتي تقدم وصفا تفصيليا لالنقسامات والتيارات المختلفة داخل الجيش  ،وفي مجلس قيادة الثورة  ،كما
تلقي الضوء على ماعرف بأزمة سالح الفرسان الذي كان خالد محيى الدين ينتمي إليه
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شخص أن يتطرق إلى هذه التجربة ويقفز على إيجابياتها والتحوالت التي أحدثتها على الصعيدين العربي
والمصري بشكل خاص.

المطلب الثالث
 : 3.2.1المؤسسة العسكرية المصرية في عهد الرئيس محمد أنور السادات
برز دور الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"( )2582-2501بعد وفاة الرئيس الراحل "جمال
عبد الناصر" ،في  30سبتمبر  ،1970حيث جرى استفتاء في  15أكتوبر  ، 1970حصل "السادات"
على سبعة ماليين صوت لتنصيبه رئيساً جديداً لمصر ،حيث كانت الطريق ممهدة لوصول "السادات"
للحكم  ،كون تم تعيينه نائباً "لجمال عبد الناصر" في سبتمبر  ،1969كونه كان يتمتع بقبول داخل
صناع القرار والنخب في تلك الفترة ،حيث كان أحد ضباط الجيش المصري المساهمين في ثورة يوليو
 ،2591األمر الذي جعل نظرة هؤالء األشخاص بأن "السادات" يعتبر وسيلة للسيطرة على الحكم (الجمل،

 ،1998ص .)79
أما بالنسبة للوزراء الذين شاركوا في عهد "السادات" فقد بلغ عددهم  163وزي ار"  ،ويالحظ غلبة الطابع
المدني على الوزراء حيث تولى منصب الو ازرة  131من المدنيين مقابل  32فقط من العسكريين ،أي أن
نسبة المدنيين بلغت  ،80%مقابل  20%للعسكريين حيث يتضح أن منصب رئيس الوزراء في عهد
"السادات" قد تواله ستة أشخاص أربعة منهم من المدنيين ،وهم د".محمود فوزي" (دبلوماسي) ،ود".عزيز
صدقي" (مهندس) ،ود".عبد العزيز حجازي"(محاسب) ود".مصطفى خليل"(مهندس) ،وتولى المنصب
اثنان من العسكريين أحدهما الرئيس "السادات" نفسه الذي شكل ثالث و ازرات وهي  27مارس و 26
ابريل  1974و  14مايو  ،1980وثانيهما "ممدوح سالم" الذي كان ضابطاً للشرطة (هالل،2006 ،
ص.)189

وزرات في عهد السادات خالفاً لعهد عبد الناصر حيث
ويرى الباحث أن الطابع المدني قد غلب على ال ا
احتكر العسكريون منصب رئيس الوزراء طوال تلك الفترة والذين سيطروا بشكل كبير على الو ازرات
الرئيسة.
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فقد عزل السادات الفريق "محمد الصادق" في أكتوبر عام 2501م ،بتهمة إهمال أوامر الرئيس ،والتأخير
ر للحربية(هيكل،0551 ،
في االستعداد العسكري لمعركة ،وتم تعين الفريق "أحمد إسماعيل" علي وزي اً

ص)046:041؛ فقد رأى السادات أن الدور الرئيسي للجيش هو الدفاع عن مصر وحدودها ،وأن الجيش
ليس له أي دور سياسي ،إال أن السادات أضاف مهمة جديدة للجيش عام 2501م ،وهي حماية
الدستور والدفاع عنه (زهران ،0515 ،ص.)075

فقد تعتبر فترة حكم السادات لمصر تراجع هيمنة المؤسسة العسكرية على الدولة ،حيث نجح السادات من
اإلطاحة بمراكز القوى داخل أجهزة الدولة والتي تعرف "بثورة التصحيح" ،وفي عام  ،1972قام السادات
بطرد الخبراء السوفيت من مصر ،وفي عام  1973قاد حرب أكتوبر ضد إسرائيل ،وتاله العام 1974
عمل على توجيه وترسيخ توجهاته االقتصادية من خالل سياسة االنفتاح االقتصادي ،بعد ذلك في العام
 1975قام بإعادة فتح قناة السويس بعد  8سنوات من إغالقها  ،وفي عام  1976ألغى "السادات" معاهدة
الصداقة المصرية السوفيتية ،وفي العام  1977قام "السادات" بالزيارة التاريخية للكنيست اإلسرائيلي
بالقدس  ،كذلك في العام  1979وقع اتفاقية السالم مع إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد ،وفي العام 1981
شن موجه كبيرة من االعتقاالت التي شملت المعارضين لحكمه ،وفي  6أكتوبر من العام نفسه بعد 31
يوم من إعالن ق اررات االعتقال ،تم اغتياله في عرض عسكري كان يقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر ،وقام
بقيادة عملية االغتيال" خالد اإلسالمبولي" التابع لمنظمة الجهاد اإلسالمي التي كانت تعارض بشدة اتفاقية
السالم مع إسرائيل ،ولم يرق لها حملة القمع المنظمة التي قامت بها الحكومة ،وجاء اغتيال السادات بعد
أشهر قليلة من حادثة مقتل المشير" أحمد

بدوي" وبعض القيادات العسكرية إثر تحطم

طائرة الهليكوبتر بشكل غامض ،مما فتح باب الشكوك حول وجود مؤامرة (الجمل ،1998 ،ص)81:80
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المطلب الرابع
 : 4 .2.1المؤسسة العسكرية المصرية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك
يعتبر الرئيس األسبق "محمد حسني مبارك" أطول من تول منصب رئيس الجمهورية منذ إعالن
النظام الجمهوري في مصر ،فإذا كان الرئيس جمال عبد الناصر قد تولى هذا النصب لمدة  14عاما (
 ) 1970-1956وتواله الرئيس السادات لمدة  11عاما  1981-1970فإن الرئيس السابق مبارك قد
تولى الحكم لمدة  30عام ،وانتخب لوالية خامسة  ،2011-1981وقد تمكن خالل هذه الفترة من إعطاء
حكمه سمات متميزة على العكس في مرحلتي عبد الناصر والسادات مما يعطي للنظام مالمح االستمرار
والتواصل ،فقد حافظ مبارك على تماسك المؤسسة العسكرية ،ولكن مع ضمان والء القادة له شخصياً ،بعد
أن أطاح بالمشير "محمد عبد الحليم أبو غزالة" في العام  ،2585وخلفه في و ازرة الدفاع الفريق أول
"صبري أبو طالب" كمرحلة انتقالية حتى تم تعيين المشير "طنطاوي" كوزير للدفاع والذي ضمن والءه
خالل فترة حكمه

(هالل ،2006 ،ص.)209

وتقدر القوات المصرية في عهد مبارك ب  480.000ومليون من جنود االحتياط  ،حيث يعد أكبر
جيش بري في أفريقيا والشرق األوسط  ،ويمتلك  3980دبابة قتال ،و 2760من المدافع والقوات الخاصة
مثل الصاعقة وقوة مكافحة اإلرهاب  777والعقرب ،وتزود سالح المدرعات المصري في العشر سنوات
األخيرة من حكم مبارك بحوالي  1125دبابة متقدمة من طراز  M1A1 ABRAMSاألمريكية ،وتم
تطويرها إلى  M1A2في نهاية  ،2010وقام خط اإلنتاج المصري األمريكي للدبابات في عامي 2011-
 2010بتصنيع ما يقارب  200دبابة جديدة وأصبحت قوة الصاعقة المصرية على مستوى ٍ
عال من
التدريب لدرجة أنها تستطيع الوصول إلى حالة االستنفار الهجومي في  11دقيقة

(موقع المعهد الدولي للتقييم

السنوي للقدرات العسكرية واالقتصاد والدفاع)4100 ،
إن من بين أهم مالمح الدولة المصرية في عصر مبارك كانت هي خلق دينامية تفاعل جديدة بين الجيش
والسياسة .حيث أدت هذه الدينامية إلى إعادة تنشيط للقوات المسلحة المصرية وعودة ظهور الجيش
كطرف فاعل في السياسة الوطنية؛ فعلى النقيض من سياسة السادات التي عمدت إلى اقتطاع وتخفيض
ميزانية الجيش وتقييد دوره في الحياة العامة ،فقد رجب مبارك بمساهمة الجيش في االقتصاد المصري
وبدورها كضامن لالستقرار الداخلي ،حيث أشرف على الشراكة بين الحكومة والجيش والتي سمحت
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للجيش بالحصول على نصيب متزايد من نفقات الحكومة المركزية ،وتولي مجال واسع من أنشطة
الحكومة وممارسة قدر أكبر من التأثير في السياسة الداخلية ،واألهمية األكبر كانت للجيش في هذا
االتجاه هو مسؤوليته عن ضمان أمن النظام()P50،4110،Satloff

باإلضافة إلى أنه تم تشكيل المجلس األعلى للقوات المسلحة في عهد مبارك والتي تندرج تحتها األفرع
الرئيس ة للقوات المسلحة مثل القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى ،وكذلك أيضا األسلحة
المتنوعة للقوات البرية مثل المشاة والمدرعات والمهندسين العسكريين والمدفعية ،وينصب عمل المجلس
األعلى للقوات المسلحة األساسي علي قيادة غرفة العمليات الرئيسة للقوات المسلحة في حالة الحرب.
ويتكون من  22من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد األعلى للقوات المسلحة ،ونائب رئيس
المجلس هو القائد العام ووزير الدفاع (موقع الهيئة العامة لالستعالمات المصرية)6111 ،

تشكيل المجلس:


القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير ":محمد حسين طنطاوي".



رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق "سامي عنان".



قائد القوات الجوية المصرية الفريق "رضا محمود حافظ".



قائد القوات البحرية المصرية الفريق "أسامة أحمد الجندي".



قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق "عبد المنعم إبراهيم بيومي".



رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أركان "حرب محمد عبد اهلل".



قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء"توحيد توفيق عبد السميع".



قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب "نبيل محمد فهمي".



قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب"محسن الشاذلي".



قائد قوات حرس الحدود المصري اللواء أركان حرب "أحمد يوسف عبد النبى".



قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب "محمود فريد حجازي".



قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب"صدقي صبحي".



مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية اللواء"ممدوح شاهين".



مساعد وزير الدفاع رئيس هيئة التنظيم واإلدارة اللواء"محسن الفنجري".
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مدير إدارة الشئون المعنوية اللواء أركان حرب"أحمد أبو الدهب".



مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح اللواء"محمد العصار".



مساعد وزير الدفاع اللواء"مختار المال".



مساعد وزير الدفاع اللواء"عادل عمارة".



اللواء"ممدوح عبد الحق" ،و اللواء "طارق المهدي".



رئيس المخابرات الحربية واالستطالع اللواء"عبد الفتاح السيسي".
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المبحث الثاني
 : 3.1األدوار المتغيرة للمؤسسة العسكرية المصرية
 :0.4.0تــمــهــيــد
كبير إلرساء
يعد تدخل العسكر في اللعبة السياسية ظاهرة منتشرة  ،حيث تمثل هذه الظاهرة تحدياً اً
وصيرورة األنظمة السياسية الديمقراطية ،فتدخل العسكر في السياسة يعني أن يكون هناك كيان متماسك
ير
له هيكلية ترتيبية ويمتلك  ،وأن يستأثر هذا الكيان بالسلطة السياسية أو على األقل أن يمارس
تأثير كب اً
اً
على هذه السلطة (كولومبيه ،4100،ص.)2

فاألصل في عالقة العسكر بالسياسة هو تبعية المؤسسة العسكرية ،على الرغم من أنها األقوى ،واألكثر
حداثة واألكثر نزاهة وصالحية من المؤسسات السياسية المدنية ،وهذا أحد مظاهر نظام الحكم الديمقراطي
الذي يحفظ للمؤسسة العسكرية دورها في حفظ أمن الدولة والحفاظ عليه ضد أي اعتداء أو تهديد خارجي،
إال أن المؤسسة العسكرية تبقى أحد أهم مكونات المنظومة السياسية ،وليست بمنأى عما يدور من أحداث
وتطورات سياسية داخلية والتي قد تؤدي الى انهيار الدولة ،ومن هذا المنظور عندما تتدهور األوضاع
السياسية الداخلية تتدخل المؤسسة العسكرية (شراب.)4100 ،

واضافة إلى ذلك تشكلت األنظمة السلطوية في غالبها نتيجة انقالبات عسكرية في النصف الثاني من
القرن العشرين  ،ليبلغ إجمالي االنقالبات العسكرية بين عامي  2501و 2501فقط  92انقالبا عسكريا
كان الجيش القوة األكبر تنظيما في المجتمعات العربية ،واعتبر علماء االجتماع العسكري في العالم
الثالث أن المؤسسة العسكرية هي األكثر عصرانية وتنظيماً في ظل وجود مجتمع منقسم على نفسه ،فكان
الجيش مؤسسة وطنية جامعة ،وأن المجتمع بعد استقالل الدول دعا العسكر إلى تسلم األمور وملء الفراغ
الذي تركته قوات المستعمر بعد جالئها(سالمة ،1999 ،ص.)171
وقد جاء هذا المبحث بعنوان األدوار المتغيرة للمؤسسة العسكرية المصرية وينقسم المبحث إلى مطلبين:
المطلب األول جاء بعنوان زيادة دور الجيش في السياسية ،والمطلب الثاني تم فيه معرفة الصالحيات
الممنوحة رئيس الجمهورية ذات الطابع العسكري في الدستور المصري.
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المطلب األول
 : 4.3.1زيادة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية
عرف ــت ال ــنظم العربي ــة أش ــكاالً ع ــدة لت ــدخل الج ــيش ف ــي السياس ــة ،ففكـ ـرة الج ــيش المحاي ــد أو غي ــر
المس ــيس ه ــو مج ــرد مفه ــوم دس ــتوري أكث ــر منه ــا "حقيق ــة سياس ــية واقعي ــة" ،وعل ــى ال ــرغم م ــن أن القي ــادات
العســكرية لــم تحــل مباشـرة محــل الرؤســاء فــي عــدد مــن الــدول إال أن لهــا مصــالحها التــي تضــغط مــن أجــل
مراعاتهــا وتتمثــل الوســائل التــي اســتخدمها العســكريون فــي االســتخدام المباشــر للقــوة المســلحة أو التهديــد
باســتخدامها ضــد النظــام المــدني القــائم ،فيمــا يعــرف باالنقالبــات العســكرية ،إضــافة إلــى التــدخل فــي الشــأن
العام بصور شتى تراوحت ما بـين ممارسـة الضـغوط علـى النخـب الحاكمـة ،وتقريـر السياسـات والتوجهـات،
وتغيير هياكل الدولة وهويتها (هالل :مسعد ،2012 ،ص .)022
*

إن الحديث عن دور الجيوش في الدول العربية يتمثل في تلك الظاهرة التي تعرف بالظاهرة العسكراتية

والتي بدت من أبرز الظواهر في العالم العربي ،حيث تولى الحكم والسلطة عسكريون أفرزتهم المؤسسة
العسكرية نفسها ،باإلضافة إلى الجمع بين منصب الرئاسة والقيادة العليا للقوات المسلحة كما هو الحال
في مصر ،وأن الجيش في معظم الدول العربية يمثل العنصر الحاسم في ضمان واستمرار الحكم ،ومهمته
األساسية هي أمنية داخلية كرديف قوي لألجهزة األمنية الداخلية األخرى لذا تزايد االعتماد على المؤسسة
العسكرية في مهمات األمن الداخلي لدرجة أن طبيعة تدريبه واختيار ثكناته وتمركز تشكيالته مرهون
بالهواجس األمنية الداخلية وليس لهواجس المخاطر الخارجية مع بعض االستثناءات في الدول (خصروف،
.)2009

كما قام البروفيسور "شنوفي" -أستاذ العالقات الدولية بمعهد القوات العسكرية الكندية ،-بتحليل األسباب
التي جعلت من الجيوش في المنطقة العربية العباً سياسياً أساسياً ،حيث قال'' :إن الكفاح من أجل
االستقالل أعطى نوعا من الشرعية لهذه المؤسسات العسكرية التي تعتبر نفسها محررة لهذه البلدان من
االستعمار ،ومنها يشعرون بنوع من الشرعية من الكفاح المسلح لالستقالل'' ،لقد كانت للمؤسسات
العسكرية غداة االستقالل مشاريع التطور والتنمية التي فشلت على مر السنوات ،حيث يدلل بأسباب تدخل
*

الظاهرة العسكراتية " هي نزعة واتجاه يهدفان إلى هيمنة المؤسسة العسكرية على الدولة وفرض نظامها الصارم على الحياة المدنية ،وتقوى هذه
النزعة عندما تعجز المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية عن مواجهة التحديات المطروحة" .انظر:عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة،
الجزء الرابع .بيروت :الموسوعة العربية للدراسات والنشر .ص 821
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الجيش في العملية السياسية يأتي نتيجة عدة عوامل ،منها هشاشة األحزاب السياسية وضعفها ،و نمط
التربية العسكرية للجيوش ،والسماح لعزل أنفسهم من المساءلة العامة أثناء ممارستهم اإلرادة السياسية،
باإلضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في تدخل الجيش في الحياة السياسية لهذه البلدان

(سعدي.)4100 ،

حيث يعتبر الجيش والديمقراطية في البلدان العربية ظاهرتين معقدتين إلى حد ما ،وال يتناقض مفهوم
الجيش بالضرورة مع الديمقراطية ،لكن هذان المفهومان يتباينان في الممارسة العملية ،في نواح كثيرة
يكون دور الجيش في الديمقراطية محددا سلفاً ،ويعود ذلك إلى طبيعة دوره في المجتمع والدولة .فمن جهة
هو جزء من الشعب ،ومن جهة أخرى هو مؤسسة للدولة مخولة باستخدام القوى في الحاالت الحرجة التي
قد تمر بها البالد ،وفي عدد من البلدان تكون الجيوش ضد الديمقراطية ،وتعتبرها عملية تدمير للمجتمع
والسلطة التي تحميهما ،ولذلك غالباً ما تلجأ الستخدام القوة ( أحمدوف.)2012 ،

فقد تتشابه الدول العربية في مسألة العالقات المتشابكة والمعقدة بين السلطة السياسية والمؤسسة
العسكرية ،إذ عرفت أغلب النظم السياسية العربية منذ االستقالل تدخال لمؤسساتها العسكرية في العملية
السياسية والتي لعبت بعض الجيوش العربية دو اًر محورياً في إنجاحها من عدمه ،حيث جاءت لتؤكد الدور
الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في معادالت السياسة العربية وفي توجيه مساراتها .وهذا ما أثار الكثير
من التساؤالت التي تتعلق أساسا بأسباب اختالف األدوار التي لعبتها المؤسسة العسكرية في الدول العربية
إبان ثورات الربيع العربي (بهولي.)2012،

ومن المعلوم تاريخياً أن ثورة يوليو  2591ليست هي المرة األولى التي قام فيها الجيش بحركة سياسية
على صعيد تحديث الدولة والمجتمع في مصر ،فقد سبقت حركة  23يوليو  ،1952حركة "محمد علي"
العسكرية التي حدثت في العام  ،1805وحركة "أحمد عرابي" عام  2882والذي لم يخلو من النزعة
العسكرية ،حيث قامت تلك الحركات بعملية التغيير السياسي التحديثي في مصر على نطاق الدولة القائمة
وبوساطة القوة العسكرية ،ومنذ ذلك التاريخ مرو اًر بمرحلة االستعمار األوروبي أصبحت عالقة الجيش
قوية بالمجتمع ،فعلى الرغم من أن استقطاباته الرئيسية كانت مقتصرة في البداية على أبناء األقليات
والعائالت األرستقراطية واإلقطاعية من الشراكسة ،وعدم تصعيد العرب المصريين إلى احتالل مراتب عليا
في المؤسسة العسكرية وقوى األمن ،وهكذا أخذ الجيش يكتسب صفة المؤسسة العسكرية المنوط بها
وفق تخصصها الدفاع عن الوطن ،والنظام السياسي أياً كانت السياسة التي ينتهجها هذا النظام ،وصفة
اإلسهام في عملية التحديث والتنمية في آن معاً (الخوري ،1990 ،ص.)30-27
42

وسرعان ما لحق الجيش المصري بالركب مع قيام "الضباط األحرار" بثورة عام  ،1952فقد توالى على
أثرها تدخل الجيوش العربية في الشأن العام بصور شتي ،تراوحت ما بين ممارسة الضغوط على النخب
الحاكمة ،واعالن التمرد أو التهديد به ،واالنقالب واالستيالء علي السلطة ،وتقرير السياسات والتوجهات،
وتغيير هياكل الدولة وهويته (عبد الفتاح.)2012 ،

ولقد أدت ثورة يوليو التي نفذها تنظيم الضباط األحرار "إلى تسلم الجيش السلطة في مصر يوم 23
يوليو ،1952وكان هذا التحرك السياسي للمؤسسة العسكرية الذي استهدف السلطة وخلع الملك فاروق
يحمل في صيرورة أحداثه ثورة حقيقية ،حيث شكلت منعطفاً سياسياً مهماً في تاريخ مصر ،لجهة حسم
الصراع بين قوى الثورة المتحدية وقوائم وصيغ النظام القديم البائد ،وتجسيد بداية التطور المستقل للبالد،
على أن ما تميزت به ثورة  23يوليو أن "الجهاز السياسي الذي قام بها وهو الضباط األحرار ،حيث كان
أقرب إلى أن يكون "عينة" سياسية ثورية (البشري ،1987،ص.)68

لقد كان أهم ما شغل الحالة المصرية هو العالقة بين القيادة والسياسية والعسكرية ،ولكن مع اختيار محمد
نجيب ليكون واجهة لقيادة الثورة والدولة ،خالل مرحلة  1954-1952جعل هذه العالقة منذ البداية
تكتسب طابع التعقيد ،فالقيادة الرسمية ذات النفوذ الشعبي ،أرادت أن تستكمل سيطرتها على كافة
مؤسسات الدولة ،وخصوصاً الجيش واالنفراد بالسلطة ،ولكن تزايد االعتماد والثقة في المؤسسة العسكرية
المصرية ،فقد اكتسبت مركز قوة وسلطة صعب على القيادة السياسية زعامتها ،حيث تزايد نفوذها وشكلت
برو اًز حقيقياً على الساحة ،أصبح من الصعب استئصاله ،مما جعل القيادة السياسية تشعر بتزايد عجزها
عن مواجهة تلك المؤسسة المنظمة(طيبة ،0516 ،ص.)044:040

فقد خلق ميراث النخبة العسكرية داخل النظام السياسي المصري وفي مؤسسة الحكم ،لممارسة التأثير في
الحياة السياسية،وتستطيع إجهاض أي قرار لو أرادت ،وفي هذه الحالة قد ينشأ نموذج يصبح فيه وزير
الدفاع أن يوازن قوة الرئيس لدى مؤسسة الجيش ،أو العكس؛ مثل المشير "عبد الحكيم عامر" ،والمشير
"أبو غزالة" ،ووزير الحربية "عبد الغني الجمسي" ،ورئيس األركان سعد الدين الشاذلي ،والذين أعطوا
صورة قدرة العسكريين على تشكيل مركز قوي ،وأعطوا صورة للمؤسسة العسكرية الغير منقادة أو مبنية
على السمع والطاعة (سالمة ،4102 ،ص)61

ومرت عالقة الجيش المصري بالسياسة منذ مطلع الخمسينيات في القرن الماضي بعدة مراحل ،فقد حكم
الجيش البالد بشكل منفرد لبعض الوقت ،وفي مرحلة تالية تكونت شراكة بين الجيش من ناحية
41

والعسكريين الذين تحولوا إلى قادة سياسيين ،واألصح بتنافس مع العسكريين الذي تحولوا إلي قادة شبه
مدنيين ثانيا ،المرحلة األولى امتدت حتى تم انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا ألول مرة في شهر يوليو
من عام  1956فخلع ومعه رفاق له من الضباط األحرار الزي العسكري ،وتم حل مجلس قيادة الثورة،
واستقال أعضاؤه من الجيش ،خالل هذه المرحلة القصيرة كان الجيش يحكم بنفسه وبدرجة عالية من
الوحدة واالنسجام بين قادته العديدين ،أما في المرحلة التالية فقد ظهر تقسيم أدوار ،تطور إلي تنافس
وصراع بين القادة السياسيين رغم خلفيتهم العسكرية ،وبين الجيش ،وهو التنافس الذي كان الصراع بين
الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر أهم تجلياته في العام ( 1962عبد الرحمن،2011 ،
ص.)57

فقد استطاع المشير عبد الحكيم عامر تقوية نفوذه داخل الجيش بين عامي( ،)2510-2599ومارست
وعد الجيش القوة التي تحمي النظام وال يوجد قوة
المؤسسة العسكرية تأثي اًر قوياً في صنع القرار الداخليَ ،
بديلة له؛ لذلك كان الجيش قلقاً من محاوالت إقامة تنظيم سياسي وحشد جماهير شعبية ،وكوادر سياسية

تكون سنداً للنظام السياسي (داود ،0551 ،ص)11:12؛ وقام عبد الناصر بإحداث تغيير كامل في قيادات
الجيش وأعفى المشير عبد الحكيم عامر وشمس بدران وزير الحربية وبعض من القيادات العسكرية
المعروفين باسم "رجال المشير" من مناصبهم وأحالهم إلى المحاكمة العسكرية  ،حيث تحمل عبد الناصر
جزءا من مسؤولية هزيمة  ،1967بعد أن أدت الحرب إلى تدمير كل مقومات الجيش المصري ،وفرض
على المشير عبد الحكيم عامر اإلقامة الجبرية ،حتى قيل :إنه انتحر بعد ما يقرب من الثالثة أشهر (نور

الدين ،1997،ص.)43
غير أن الحديث عن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية يمكن حصره ما بعد االستقالل ،حين كانت
المسألة الوطنية المصرية مطروحة بحدة كإحدى المعضالت الرئيسة في الصراع ضد االستعمار
البريطاني ،فبدأت بذلك حركة الضباط األحرار تنشأ كأية حركة سياسية وليدة سرية في صفوف الضباط
الوطنيين ،وداخل المؤسسة العسكرية .في البداية لم تتميز حركة الضباط عن الحركات السياسية السائدة
في مصر من حيث أهدافها وأساليبها ،سوى أنها حركة نبعت من تنظيم داخل الجيش نفسه ،وهذا التنظيم
هو بمنزلة "حركة سياسية عسكرية تتكون من شباب الضباط في أصغر الرتب وهي حركة غير حزبية
وغير جماهيرية ،بمعنى أنها ال ترتبط تنظيمياً باألحزاب وال تتوجه في نشاطها لجماهير شعبية خارج
المؤسسة العسكرية ،ويذكر جمال حماد" أن عملية إنشاء تنظيم سري بالجيش ،تمتد خالياه داخل مختلف
46

األسلحة والوحدات ،ولم تكن أم اًر هيناً في وجود أجهزة متعددة األمن مثل المخابرات الحربية والبوليس
السياسي وأجهزة الملك الخاصة باألمن فضالً عن نشاط أجهزة المخابرات البريطانية واألميركية (حداد،
 ،1983ص.)33

ومن أهم العوامل التي ساعدت النخب العسكرية داخل بنية النظام السياسي من ممارسة دور سياسي
والتأثير في الحياة السياسية(:سالمة ،4102 ،ص)64-60


ميراث النخبة العسكرية المصري ،وتعزيز صورة العسكريين في الذاكرة المصرية وارتباطه بمواصفات
بطولية من خالل الحروب التي خاضها.



األصول االجتماعية للنخبة العسكرية المصرية حيث ظل الجيش على الدوام أحد وسائل التحديث
والتنمية والحراك االجتماعي وهي المؤسسة الوحيدة التي ينخرط بها كل المصريين.



العقيدة الوطنية للجيش المصري ،حيث ال تسيطر على النخب العسكرية المصرية توجهات أيدلوجية
معينة ،كما لم يتضح ميول يسارية أو دينية أو يمينية متشددة لقادتها األساسيين ،ولكن هناك توجهات
استقاللية وطنية ،وهي تمثل جوهر العقيدة السياسية للمؤسسة العسكرية المصرية.

وكانت استطالعات الرأي خالل ثورة يناير 1122قد عبرت عن هذه المكانة المتميزة للمؤسسة العسكرية
لدى الرأي العام ،ففي استطالع صادر عن مركز بيو لألبحاث في شهر مايو  1122اتضح أن %88
ممن تم استطالع آرائهم يعتبرون أن الجيش لديه تأثير إيجابي على الدولة ،كما أنهم ينظرون بعين الرضا
لقيادة الجيش والقائد العسكري محمد طنطاوي (مركز بيو لألبحاث ،4100 ،ص.)020

ويرى الباحث أن دور المؤسسة العسكرية يتباين من نموذج إلى آخر ،وال شك في أن الدور الذي يقدمه
الجيش المصري يقدم نموذجاً سياسياً متوازناً عن غيره ،فهي مع حفظ النظام واستق ارره ،وأمن الدولة ،وفي
الوقت ذاته تتفهم وتؤيد المطالب اإلصالحية التي ينادي بها الشعب خالل الثورات ،لذلك فإنها تحتكم
إلرادة الشعب ومما يؤهلها لممارسة دور سياسي ،لتنفيذ وتلبية تلك المطالب ،وهو ما يؤكد بعداً ديمقراطياً
للجيش في ممارسه دوره السياسي والذي بدأ غائباً عن الكثير من المراقبين والمحللين ،حيث تم تحليل هذا
الدور في الفصلين الثالث والرابع والوقوف على طبيعة الدور الذي مارسته المؤسسة العسكرية المصرية
في ثورتي  19يناير و 01يونيو ،وذلك بعد البحث والتحليل في طبيعة المحددات الداخلية والخارجية،
والعوامل واألسس الدافعة للمؤسسة العسكرية المصرية في ممارسة دورها السياسي
47

في نهاية األمر ،إن ما جرى في مصر في ذلك الوقت ُيظهر لنا العالقة العضوية بين العسكر والعملية
الثورية ،وعزز من تدخل العسكر في السياسة من خالل استالمه الحكم ،واتخاذه إجراءات ثورية ،وبداية
للمسؤولية الوطنية والتاريخية التي وقعت على كاهل المؤسسة العسكرية تجاه الشعب (الخوري،0551 ،
ص.)72

المطلب الثاني
 : 4.3.1سلطة رئيس الجمهورية على المؤسسات ذات الطابع العسكري
تعد العالقة بين رئيس الجمهورية في مصر والمؤسسات ذات الطابع العسكري عالقة عضوية،
حيث إن أهمية القوات المسلحة واشتباكها مع الحياة السياسية لم تظهر بوضوح إال بعد العام ،1952وقد
ْتم في هذا المطلب معرفة صالحيات رئيس الجمهورية المدني ذات الطابع العسكري ،والوضع المتميز
لمنصب رئيس الدولة من حيث السلطات المتمتع بها في مواجهة المكونات المختلفة لنظام الحكم .

ففي الفترة الممتدة من و ازرة "محمد نجيب" التي شكلها في سبتمبر  1952وحتى آخر تعديل وزاري أجراه
الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" في  28أكتوبر  1968بلغ عدد من تولوا المناصب الرئيسية في
النخبة السياسية التي تولت السلطة في مصر  131شخصية ،منهم  44من العسكريين بنسبة 33.6%
من العسكريين باإلضافة إلى رئاسة الجمهورية فإن جميع المناصب القيادية العليا توالها الضباط بصفة
ثابتة  ،فكان كل نواب الرئيس من العسكريين ،كما كان رؤساء الو ازرات الخمس في تلك الفترة من
العسكريين ،كما بلغ عدد الوزراء من العسكريين في الفترة نفسها  186وزي اًر عسكرياً مقابل  215مدنياً،
كما سيطر العسكريون على كافة التنظيمات السياسية التي نشأت في مصر ويمثل من ناحية أخرى رغبة
القيادة العسكرية في التأكيد على صفة صانع الرؤساء وهو النمط الذي ظلت تحتفظ به لغاية هذه اللحظة
(عبد اهلل،1990 ،ص.)35
وعلى الرغم من أن نفوذ الجيش قد تم تحديده سياسياً في عهد الرئيس أنور السادات ،إال أنه قد توسع في
مجال الخدمة المدنية ،حيث أنشأ عام  1979جهاز الخدمة المدنية ،لتنفيذ مشروعات في عدد من
القطاعات التي كانت حتى ذلك الوقت مدنية تماماً ،وذلك وفقاً للقانون  23لسنة  ،1979والذي أعطى
للقوات المسلحة دو اًر تنموياً في إطار تنفيذ المشروعات االقتصادية واالجتماعية للخطة العامة للدولة  ،وقد
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زاد نفوذ هذا الجهاز في القطاع المدني في عهد الرئيس حسني مبارك ،إذ نفذ سلسلة من المشروعات
الضخمة في مجال التنمية المادية والبشرية(.)71-4P ,7891 ,Springborg

ويرى الباحث أن عالقة النظام السياسي تتصل بالمؤسسة العسكرية كونها أحد مصادر شرعيته ،فالموقع
السابق للرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية من الفترة  ،2011-1952وعالقتهم بتلك المؤسسة
جعلهم على عالقة رمزية بشرعية يوليو  ،1952وذلك على اعتبار أن هذه الثورة كانت من نتاج حركة
الجيش.
إن الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" قد سعى إلى تعزيز مكانة الجيش والمؤسسة العسكرية ،وذلك في
نفوذه خاصة عقب أحداث األمن المركزي عام  1986التي أخمدتها القوات المسلحة بكفاءة ،وقد بلغ ذلك
النفوذ السياسي أقصاه في التشكيل الوزاري واستعاد الجيش عدداً من المناصب الو ازرية التي كانت حك اًر
على المدنيين في الو ازرات السابقة ،حيث إن نسبة العسكريين من الوزراء في الو ازرات التي شكلت في
عهد "مبارك" كان في حدود  10%من مجموع الوزراء(الشربيني ،1996 ،ص .)299:300

وهذا يبين أن المؤسسة العسكرية ليست فقط طرفاً في اللعبة السياسية ،وانما هي التي تصنعها في أغلب
األحيان.
إن تصاعد نفوذ العسكريين في الحكم واشتراكهم في الحياة السياسية ترافق مع إسناد مهام جديدة والتي
تخصصها إليهم السلطة القضائية ،وذلك باعتبار أن من العام  1992وهو عهد المحاكم العسكرية ،أدى
إلى لعب دور متزايد في السيطرة على نفوذ الحركات االحتجاجية واألصولية المتطرفة المختلفة ،وقد بلغ
عدد القضايا التي أحيلت إلى القضاء العسكري  34قضية ،أحيل بمقتضاها  1033شخصاً إلى محاكم
عسكرية قضى بإعدام  92متهماً وبحبس  644وببراءة  ،297وعلى الرغم من أنه جرى استخدام القضاء
العسكري في البداية ضد الجماعات المسلحة إال انه اعتبا اًر من عام  1995بدأت إحالة مدنيين من غير
المتهمين بارتكاب أحداث عنف إلى المحاكمات العسكرية (تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان.)2001،

كذلك بالنسبة للشرطة فرئيسها األعلى هو رئيس الجمهورية وفقا للمادة  184من الدستور ويتولى وزير
الداخلية رئاستها التنفيذية؛ ومنذ السبعينيات تم التوسع في وظائف وادارات ومؤسسات الشرطة  ،حيث
أصبحت وفقاً للقانون رقم  109لسنة 1971والمعدل القانون رقم  116لسنة  1981مختصة ليس فقط
بحماية األمن العام ،بل أيضاً بحماية النظام العام  ،وجاء إعالن حالة الطوارئ ليزيد من نفوذ الشرطة في
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سير عجلة النظام السياسي ونظام الحكم  ،كما جاء تصاعد نفوذ الشرطة في الحياة السياسية مترافقا" مع
رؤية الدولة لكيفية مواجهة أفكار التطرف الديني الساعي إلى السلطة (إبراهيم ،4116 ،ص.)21

ويرى الباحث أن القوة العسكرية والتنظيم اللذين يحظى بهما الجيش والشرطة في الحياة السياسية ،في ظل
انعدام الكفاءة في كثير من المؤسسات المدنية مثل األحزاب السياسية والبرلمان ،رسخت الفكرة في الوعي
العام انه ال يمكن ألية حركة سياسية أن تقوم بتغيير حقيقي وانما التغيير الحقيقي يأتي فقط من جانب
الجيش.
وعالوة على ذلك قد حدد الدستور لجمهورية مصر العربية ،الوضع الدستوري والقانوني له ،حيث يمثل
الرئيس القائد األعلى للقوات المسلحة ،وجعله يتمتع بوضع مميز لمنصب من حيث السلطات المتمتع بها
في مواجهة المكونات المختلفة لنظام الحكم .
وقد جاء موقع الرئيس في دستور  1120في الفرع األول من الفصل الثاني في المواد  211-205من
دستور  ،1120وفيما يلي بعض تلك الصالحيات والمواد التي تخص رئيس الجمهورية.
 رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة ويرعى مصالح الشعب ،ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة
أراضيه وسالمتها (المادة  ،045دستور ،4104ص.)24

 يضع رئيس الجمهورية باالشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ،ويشرفان على
تنفيذهما (المادة  ،011دستور ،4104ص.)21


رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة (المادة  ،014دستور ،4104ص.)26



رئيس الجمهورية هو رئيس الشرطة (المادة  ،014دستور ،4104ص.)26



هو الذي يتولى السلطة التنفيذية (المادة  ،045دستور ،4104ص.)24

 يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من منصبهم(المادة ،026دستور ،4104ص.)26



يبرم المعاهدات ،ويمثل الدولة في عالقتها الخارجية (المادة  ،010دستور ،4104ص.)26
وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالشئون الخاصة بتأمين البالد وسالمتها(المادة
 ،414دستور ،4104ص.)64

ان المالحظ من المواد السابقة ما المقدار الذي يتمتع به رئيس الجمهورية الذي هو رأس السلطة التنفيذية
من سلطات وصالحيات ،حيث إنه يملك إصدار القوانين والغاءها ،وهو الذي يضع السياسية العامة
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للدولة ،ويملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى ،فيشكل باختياره
تكتال سياسيا" داخل المجلس يمكنه من لعب دور بداخله ،وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى
صالحيات السلطة القضائية
كذلك برئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة يملك رئيس
الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية  ،فالعالقة الوثيقة بين القوات
المسلحة ورئيس الجمهورية في المقام األول والحكومة في المقام الثاني سمحت بتركيز أكبر لقدرات الحسم
والنفوذ في يد رئيس الجمهورية ،وبالتالي في قمة السلطة التنفيذية  ،ووجود مصادر مؤسسية للقوة خارج
مثلث السلطات الثالث (بسيوني :هالل ، 2012،ص .)355

إ ن التطورات والمستجدات التي طرأت على النظام السياسي المصري منذ عام  ،1952وضعت الجيش
في النهاية هو الضامن األكبر لبقاء النظام نفسه ،فقد أنقذ الجيش النظام في عامي  1977و1986
وكانت مساندته للنظام حاسمة في  ،1971حيث إن الصيغة السائدة منذ عام  1952هي صيغة مركبة
ومعقدة فمن ناحية إن الجيش هو صاحب السلطة الحاسمة وهو أكبر مالك عقاري في البلد بحكم القانون
وعلى الدولة أن تحصل على موافقته قبل بيع أو تخصيص األراضي ،ومن ناحية أخرى فإن الجيش يقبل
بوضوح أن يطيع رئيس الدولة الذي هو القائد األعلى للقوات المسلحة والذي يتخذ القرار بالحرب وله
سلطة التعيين واتخاذ القرار (أكليمندوس  ،2011،ص .)24
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 : 2.0الــخــالصــة
ظل الجيش على الدوام أحد وسائل التحديث والحراك االجتماعي ،وهي المؤسسة الوحيدة التي ينخرط بها
كل المصريين ،وقد ارتبط الجيش ببناء الدولة الحديثة ،وقد انشأ محمد علي مختلف المصالح والهيئات،
وأرسل البعثات التعليمية ،للتخديم على الجيش وطموحاته الحربية ،وفي ظل بلد فقير من الفالحين
والبسطاء ،كان االنضمام الى صفوف العسكرية أحد المواقع التي تتيح ،مزايا مادية ،ووضعاً اجتماعياً

متميز ،هذه الميزة التي تمتع بها الجيش جعلته في قلب عملية التغيير االجتماعي ،وقد ًّ
مكن االلتحاق
بالمؤسسة العسكرية ،الكثير من أبناء األسر المتوسطة والفقيرة من االنتقال والسكن في العاصمة ،وقد بلغ
العسكريون قمة صعودهم االجتماعي مع حركة الضباط األحرار وثورة  ،2591والتي وضعت الضباط في
مرتبة مجتمعية وطنية حلًّت لفترة محل طبقات الباشوات ،واألهم في ذلك أنهم ارتبطوا في المخيلة الشعبية
بصورة وطنية ،وانتقل مركز الحكم إلى الجيش ليكون هو قلب النظام الجديد ،وهو األمر الذي عكس
وضعية الجيش ومكنه من ممارسة دور سياسي داخل بنية النظام المصري.
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الفصل الثاني
 : 4محددات الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية
 : 1.2مــقــدمــة
تصاعد االندماج المدني العسكري يمثل العامل األبرز في تصاعد التأثير والدور السياسي
للعسكريين ،ال سيما في تصاعد وتولي القيادات العسكرية من المتقاعدين المناصب السياسية والتنفيذية
والتشريعية ،واختراقهم العمل الحزبي ،األمر الذي أدى إلى تصاعد الدور السياسي والمجتمعي واالقتصادي
للمؤسسة العسكرية المصرية ،وقد كان للمحددات السياسية الداخلية والخارجية للمؤسسة العسكرية األثر
الكبير على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية ،والتي كانت دافعاً في زيادة قوتها ومكانتها داخل
المجتمع المصري ،تلك المحددات باإلضافة إلى البيئة الداخلية للمؤسسة العسكرية إلى احترام وتأييد واسع
من قبل الشعب المصري لهذه المؤسسة ،كل هذه العوامل والمحددات زادت من قوة المؤسسة العسكرية،
وجعل لها دو ار ممي از ومؤث ار داخل الحياة السياسية المصرية ،األمر الذي فرض على المؤسسة العسكرية
أن تتعامل مع أغلب القضايا الداخلية والخارجية بنوع من الحكمة واالتزان وامتالك آليات التأثير المباشر
في العديد من القضايا الداخلية والخارجية.
وينقسم الفصل الثاني إلى مبحثين :المبحث األول :المحددات الداخلية وأثرها على الدور السياسي
للمؤسسة العسكرية ،والمبحث الثاني :المحددات الخارجية وأثرها على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية،
وقد تناول الباحث في هذا المبحث المحددات الخارجية للمؤسسة العسكرية المصرية وأثرها على الدور
السياسي
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المبحث األول
 : 2.2المحددات الداخلية وأثرها على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية
 1.2.2تــمــهــيــد
تتمثل المحددات الداخلية للمؤسسة العسكرية المصرية في طبيعة البيئة الداخلية للمؤسسة ،حيث
ما أن وصل العسكر للحكم بعد ثورة الضباط األحرار  ،1952كان لهم الدور البارز في الحياة السياسية،
حيث فرضت المحددات والبيئة الداخلية للمؤسسة العسكرية المصرية زيادة قوة وهيمنة المؤسسة على
العديد من المؤسسات االقتصادية كون المؤسسة العسكرية مرتبطة برئيس الجمهورية؛ وقد تناول الباحث
في هذا المبحث المحددات الداخلية وأثرها على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية وينقسم هذا
المبحث إلى ثالثة مطالب :المطلب األول عن دور المؤسسة العسكرية في التأثير على القضايا
السياسية -الدبلوماسية ،والمطلب الثاني :دور المؤسسة العسكرية في التأثير على القضايا االقتصادية –
التجارية ،والمطلب الثالث :دور المؤسسة العسكرية في التأثير على القضايا اإلستراتيجية – العسكرية

المطلب األول
 : .2.2.2دور المؤسسة العسكرية في التأثير على القضايا السياسية -الدبلوماسية
يتمثل دور المؤسسة العسكرية في التأثير على القضايا السياسية والدبلوماسية ،حيث تبرز
المؤسسة العسكرية كفاعل قوي في دبلوماسية جذب االستثمار والتعامل مع الديون الخارجية لمجال التجارة
الخارجية ،وفتح األسواق للمنتجات المصرية والتحرك المصري باتجاه التعاون العربي -العربي ،وعلى
العكس من ذلك تبرز المؤسسة العسكرية كفاعل ضعيف في العالقات األفريقية والتباعد النسبي عن
أفريقيا  ،والتنسيق اإلستراتيجي مع الغرب ،باإلضافة إلى القضايا السياسية الداخلية التي كان للمؤسسة
العسكرية الدور األبرز فيها ،مثل التأثير على منع الدور المتنامي لصعود جمال مبارك للحكم .
حيث حاولت المؤسسة العسكرية تثبيت موقعها من خالل منع وصول نجل الرئيس المصري
السابق جمال مبارك إلى سدة الرئاسة ،وأن الجيش لن يدعم ترشيحه من دون ضمانات صارمة بأن تحتفظ
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المؤسسة العسكرية بدورها األساسي في إدارة شؤون البالد ،معممين انتقادهم العام لترشح جمال مبارك
للحكم ،ومشككين بصواب التوريث الرئاسي.
كان هناك مؤشرات ودالئل ومؤشرات من داخل لجنة السياسات الذي يترأسها جمال مبارك التي تريده
وتؤيده وتشجعه إلى تنفيذ مخطط توريث جمال مبارك  ،رغم النفي من جانب الرئيس ونجله ،ولكن مسألة
الرئيس وانتخابه واختياره تحكمها ضوابط عديدة لعل أهمها المؤسسة العسكرية ،التي كانت محاطة بسياج
يمنع االقتراب منها أو االنخراط معها (ماضي ،2006،ص.)6
وقد كانت إحدى الظواهر البارزة في االنتخابات األخيرة  1121هي ارتفاع عدد رجال األعمال بين
المرش حين ،وتصاعد بشكل تدريجي ظاهرة وجود رجال األعمال كنواب في البرلمان ،والتي كانت تهدف
إلى سن العديد من القوانين االقتصادية واحداث تغيير في هياكل الدولة االقتصادية ،وهذا بدوره ساعد
على زيادة وجود رجال األموال داخل مجلس الشعب ،وغيرها من المجالس المنتخبة شعبيا كمجلس
الشورى والمجالس المحلية ،مما شجع على نمو هذه الطبقة وحفزها من االندماج مع النخب السياسية
للتواجد داخل هياكل الدولة وحماية مصالحها (ربيع ،2000 ،ص.)6
كشف موقع ويكليكس اإللكتروني عن وثيقة صادرة عن السفارة األمريكية بالقاهرة في أبريل عام ،2007
تؤكد معارضة المشير "حسين طنطاوي" واللواء "عمر سليمان" لملف التوريث الذي كان "مبارك" يسعى
إليه من خالل حزمة التعديالت الدستورية التي تم التصديق عليها في عام  ،2007وأوردت الوثيقة
ملخص اجتماع بين شخصيات أمريكية بارزة وأحد قيادات البرلمان المصري تم الرمز له بعالمة (×) تم
من خالله مناقشة ملف التوريث ،وأن "جمال مبارك" كان يرى بأن "المشير طنطاوي" واللواء "عمر
ر على طموحه الرئاسي(بكري ،2011،ص.)4
سليمان" يمثالن خط اًر كبي اً

مع ذلك كان هناك تصور عام لدى ضباط الجيش بأن قوة ومكانة الجيش قد تضاءلت بالفعل إبان حكم
"مبارك" ،خاصة في السنوات األخيرة ،األمر الذي ولد نوعاً من السخط واالزدراء عند بعض العسكريين،
وسخطهم على قضية االستخالف والفئة الجديدة من رموز المال ذوي العالقة الوثيقة بابن "مبارك"
األصغر "جمال" ،حيث كان لهم تأثي اًر على اتجاه مصر السياسي واالقتصادي أكثر من تأثير الحرس
القديم للجيش

(الصحيفة العربية االلكترونية،2010،عدد.)14
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ويرى الباحث أن صبر كبار الضباط ينفذ حيال سياسات مبارك ومحاوالت تسليم السلطة البنه ،حيث كان
من الواضح أنه كان يعطي معاملة تمييزية لو ازرة الداخلية وقوات الشرطة ،التي تعاظمت قوتها ونفوذها
في السنوات األخيرة
واضافة إلى ذلك فقد ارتفعت موازنة الشرطة بسرعة من حوالي  3.5مليار جنيه مصري في العام ،في
العقد الذي سبق عام  2002إلى  12مليار جنيه عام  ،2008وكانت و ازرة المالية تتوقع أن تصل تلك
الميزانية إلى  22مليار جنيه في العام المالي ( 2012/2011تقرير البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة

للدولة للسنة المالية  ،4104-4100ص ،)026رغم أن موازنة الجيش كانت تتجاوز باستمرار تلك المبالغ
من حيث الرقم اإلجمالي ،ومعدل نموها كان ضئيال" ،وان موازنة الشرطة تضاعفت أكثر من ست مرات
خالل العقد الماضي ،على العكس من موازنة الجيش التي تضاعفت مرة واحدة فقط.

رأت المؤسسة العسكرية أن الدور المتنامي للشرطة كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ومباش اًر بتحضير جمال
مبارك كخليفة محتملة للرئيس  ،حيث إن بناء قوة شرطية كبيرة وقوية في عهد مبارك تضمن االنتقال
السلس للسلطة من األب لالبن.
اعتبرت المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت جمال مبارك غير مناسب ألسباب عدة .حيث إنه كان يفتقر
إلى الخلفية العسكرية ،وهي خلفية اعتبرتها القوات المسلحة مطلباً أساسياً في شخص الرئيس منذ حكم
جمال عبد الناصر ،حيث كان ال يتمتع بالخبرة المرجوة ،وأن تحويل مصر إلى نظام حكم وراثي أصبح
أم اًر غير محتمل ،كذلك إن جمال مبارك كان مرتبطا بالسياسات الليبرالية الجديدة والتي كانت تهدد
المكانة االقتصادية للجيش بتعزيز أوضاع طبقة من رجال األعمال على حساب ضباط الجيش والمواطن
العادي ،كل تلك العوامل كانت ستهدد الدعامات األساسية للنظام االجتماعي -السياسي الناصري الذي


اعتمد على السيطرة العسكرية على الجوانب الرئيسية لالقتصاد .
وعالوة على ذلك فإن جمال مبارك كان ذا عالقة قوية مع أشخاص ُيعتقد أنهم فاسدون ،مثل أحمد عز
الذي كان يمثل إمبراطور الحديد والصلب ،وأنه سعى للسيطرة على الجهازين التنفيذي والتشريعي من

خالل األشخاص المقربين له  ،حيث إن الحكومة األخيرة في عهد مبارك والتي ترأسها أحمد نظيف


منذ مطلع الخمسينيات عبر الجيش عن التزامه بركيزتين أساسيتين :الشرعية السياسية المستندة للدستور ،إضافة إلى الدفاع عن النظام
الجمهوري وغير الوراثي في الحكم ،الذي كان أحد أهداف ثورة يوليو ، 1952والتي أطاحت بالنظام الملكي واستبدلته بنظام جمهوري رغم انه
كان تحت سيطرة عسكرية
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اختارها جمال الذي قيل إنه اختار رجال أعمال من أصدقائه ليشغلوا مناصب و ازرية مهمة ،وأن األلوية
في المؤسسة العسكرية قد شعروا بغضب كبير من الطريقة االستف اززية التي فرض فيها جمال وحلفاؤه
السيطرة من خالل نظيف والبرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني في تلك الفترة( تقرير مجموعة من
األزمات رقم  121حول الشرق األوسط /شمال أفريقيا 24 ،أبريل ،2012 /ص .) 10

ُيذكر أن طنطاوي تحدث صراحة عدة مرات خالل اجتماعات الحكومة ضد خصخصة الشركات
الحكومية ،ويقال انه قد تدخل شخصيا لوقف بيع بنك القاهرة وغيره من أصول القطاع العام ،حيث تمثلت

محاوالت مبارك لتهدئة الجيش -مع اشتداد حدة االحتجاجات -في إعالن استقالة ابنه كأمين عام للجنة
السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي (شفيق ،مجلة الدفاع ،2011 ،عدد ،289ص.)10

من وجهة نظر المجلس العسكري كانت شكواه الرئيسة ضد الحكم الوراثي ،والتجاوزات التي كانت تعصف
بالسياسات الداخلية والفساد المستشري ،حيث افترضت القوات المسلحة إسقاط مبارك قد حقق مجمل
أهداف ثورة  25يناير 1122واعتبر المجلس العسكري تحوالً كامالً في النظام السياسي.
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المطلب الثاني
 : 3.2.2دور المؤسسة العسكرية في التأثير على القضايا االقتصادية– التجارية
بعد قيام ثورة يوليو  1952قام الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" بتحويل نظام الدولة من ليبرالي
إلى اشتراكي يقوم على ملكية الدولة لجميع عناصر اإلنتاج ،وهو ما أكده دستور  ،1964حيث نص على
أن الشعب يسيطر على كافة وسائل اإلنتاج ،وقد عينت النخب العسكرية نفسها نائباً عن الشعب في تك
السيطرة  ،في حين تراجعت مكانة العسكر قليالً كنخب حاكمة ووحيد محتكرة السلطة في عهد "السادات"،
وقام "السادات" بتحرير االقتصاد نسبياً وذلك بخصخصة جزء من القطاع العام ،باإلضافة إلى الرئيس
"مبارك" األمر الذي انعكس على سياسة "مبارك" تجاه المؤسسة العسكرية ،حيث قام بسياسة التحرر
االقتصادي الكامل عام  1992استجابة للضغوط األمريكية حيث تلك السياسة لم تمس ممتلكات القوات
المسلحة.
ويعتبر التصنيع العسكري أهم الروافد العامة للمساهمة في االرتقاء بمنظومة األمن القومي في بعديه
العسكري واالقتصادي؛ فعلى المستوى العسكري يساهم في توفير مطالب التسلح المختلة للقوات المسلحة
سواء بشكل كامل أو جزئي ،طبقاً للتقدم العلمي والتكنولوجي ،وطبقاً للتخصص ،وعندما تكون الطاقة
والقدرة اإلنتاجية اكبر من احتياجات القوات المسلحة للدولة ،فان الفائض سيتم تصديره إلى الخارج ،حيث
تمثل تلك الصادرات ،من نظم التسلح ،كأحد الموارد المالية واالقتصادية للدولة؛ وعلى المستوى
االقتصادي ،فيعمل على تحسين ميزان المدفوعات ،ويساهم هذا العائد في دعم ميزانية الدفاع مما يؤهلها
أن تكون إحدى أهم فواعل التأثير في الحياة السياسية العامة ،والتأثير في النظام السياسي الداخلي
(قشقوش ،4102 ،ص.)042
ُيعد اإلنتاج الحربي أحد أهم القضايا االقتصادية -التجارية التي يكون للمؤسسة العسكرية

المصرية دور كبير في التأثير عليه ،حيث ُيعد اإلنتاج الحربي قوة إنتاجية ضخمة ،فبعد تولى الرئيس
جمال عبد الناصر الحكم ،بدأت النخب العسكرية تسيطر على أغلب عناصر اإلنتاج ،ففي عهد الرئيس

"السادات" أنشئ جهاز " مشروعات الخدمة الوطنية " الذي تولى دراسة وتنفيذ األعمال والمشروعات ،التي
تطلبها وحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام ،وأصبح ألوية من المؤسسة العسكرية قائمين على
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ومنحت المشروعات التابعة للقوات المسلحة امتيازات استثنائية تمثلت في اإلعفاء من
تلك المشروعاتُ ،
الضرائب وعدم الخضوع للقواعد واللوائح القانونية (شهاب الدين ،2012 ،العدد  ،3628ص .)4
حيث ارتبط التنظير لوظائف المؤسسة العسكرية بتطور المهنية ،وتحول الخدمة العسكرية إلى أحد
واجبات المواطنة ،مما حولها من ظهير للحاكم إلى دعامة مجتمعية ،وعزز ذلك التحول نشأة الدولة
القومية منذ معاهدة صلح وستفاليا عام  ،1648وتأسيسها جيوشا نظامية كونت جماعات مهنية مستقلة،
وقيام الثورة الصناعية ،وما أفرزته من طفرة في تكنولوجيا التسلح ،وتصاعد الحاجة إلكساب العسكريين
معرفة تخصصية للتعامل معها ،وما ترتب على ذلك من تطبيق مبادئ التخصص ،وتقسيم العمل ،وتقسيم
القوات المسلحة إلى وحدات متمايزة في مهامها العسكرية ،بما حقق الترابط بين المؤسسة العسكرية،
والتنمية االقتصادية ،والتحول السياسي في الدول المتقدمة (،1957،Huntingtonص.) 91-23
ويرى "إدوارد ليتواك" ) (Edward Luttwakأن تصاعد األدوار التنموية للمؤسسة العسكرية في الدول
النامية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية موجة التحرر من االستعمار ،إلى مجموعة من الظروف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وازدياد احتماالت التوسع من دور المؤسسة العسكرية.
هناك مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى تدخل العسكريين سياسيا والتي تتمثل بالتالي(Luttwak
) 52-31 P،1979 ،
 بنية النظام السياسي والذي يسمح بتوسيع مساحة مشاركة المؤسسة العسكرية في االقتصاد.

 تصاعد االحتياجات االجتماعية :ويترتب على تصاعد احتياجات المجتمع من السلع والخدمات،
وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالحد األدنى من تلك االحتياجات فتتدخل المؤسسة العسكرية لتحفيز
االقتصاد وانشاء البنية التحتية وسد احتياجات المجتمع .

 الدور التحديثي للمؤسسة العسكرية :وتتميز المؤسسة العسكرية بعدة خصائص ،أهمها مركزية
القيادة ،واالنضباط ،والتنظيم ،واالحترافية ،بما يجعلها مؤهلة لالضطالع بدور اقتصادي أكثر
كفاءة ،ال سيما في المجاالت التي ال يقبل عليها القطاع الخاص الرتباطها بالسلع العامة ،بسبب
عدم القدرة على المنافسة بها ،مثل مجاالت اإلنشاءات والبنية التحتية ،ومد المرافق العامة،
ويرتبط ذلك بوضع المؤسسة العسكرية كمرتكز قوي للتطوير التكنولوجي والتحديث في المجتمع
 تصحيح االحتكار والتوازن االقتصادي :يؤدي إخفاق الدولة في مواجهة أزمات التغلغل والتوزيع
إلي تدخل المؤسسة العسكرية لسد الفجوة بين القدرات المحدودة لمؤسسات الدولة والقطاعات
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اإلنتاجية والخدمية واالحتياجات المجتمعية المتصاعدة ،وهو ما يجعل االستعانة بالمؤسسة
العسكرية أحد خيارات المجتمع لمواجهة تلك األزمة.
فقد عرض المشير "محمد عبد الحليم أبو غزاله" على الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" عام 2508
إنشاء مشروعات غذائية إنتاجيه لتحقيق االكتفاء الذاتي للقوات المسلحة ،ووافق "السادات" على هذه
الفكرة ،وبدأ التنفيذ الفوري لها وتوفى الرئيس الراحل "السادات" ،واستمر المشير "أبو غزاله" وزي ار للدفاع،
ونظ اًر لقوة المشير استمر المشروع وتوسع لهدف واحد لتحقيق االكتفاء الذاتي للقوات المسلحة ،وزيادة
األراضي المزروعة في الدولة بعد قضاء قوانين اإلصالح الزراعي على الرقعة الزراعية في مصر ،وانشاء
مصانع لالستفادة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية ،وتم إنشاء صروح صناعية تفتخر بها مصر
في عهد المشير "أبو غزاله" ،ألن األرباح تدخل في رأس المال لتنمية المشروعات وزيادتها ،ولقد اهتم أبو
غزالة بالتصنيع المحلي لألدوات الحربية وكان لديه طموحا في التفوق العسكري لبالده ،فقد أنشأ "أبو
غزاله" مصانع و ازرة الدفاع ،ومنها مصنع  200الخاص بتجميع الدبابة أبرامز  ،1Aومصنع  99المتقدم،
حيث ازدهر اإلنتاج الحربي لمصر في عهد أبو غزالة لتتعدى صادرات مصر العسكرية بليون دوالر عام
(1984شهاب الدين،2012،العدد .)3628
وتتمثل المنتجات العسكرية التي تصنع تحت اسم " الهيئة العربية للتصنيع " وهي أكبر مؤسسة إنتاج
حربي في مصر وشعارها "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "  ،حيث تشمل الهيئة تسع شركات ولكل شركة
خطي إنتاج تعمل من خاللهم ،وهما خط عسكري لصالح القوات المسلحة،
مصنع خاص بها ،وتمتلك
ْ
وخط مدني لصالح المواطنين يشمل صناعات مشروعات البنية التحتية ،وعربات السكك الحديدية والمترو،
والمعدات وقطع الغيار ،ومنتجات البالستيك والفيبر جالس ،والخط العسكري ينتج العديد من المشاريع
تتمثل باآلتي :قذائف مدفعية ودبابات -صواريخ من أرض -أرض ،صواريخ أرض -جو ،محركات
طائرات ،وناقالت جند مسلحة ،والكترونيات عسكرية ،رادار ،وسائل اتصاالت عسكرية ونقل بيانات،
وصناعة وتجميع طائرات ،وصناعة قذائف مضادة للدبابات ،باإلضافة إلى امتالك الهيئة مراكز بحثية
متخصصة تهدف إلى عمل أبحاث لمنتجات جديدة ،حيث تضم هذه المراكز كوادر مميزة يتم تدريبهم
داخل وخارج مصر على أحدث التقنيات (موقع الهيئة العربية للتصنيع.)4104 ،

وفي العام  ،1978أنشأ الجيش جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروعات في القطاعات
المدنية ،والذي يعمل به األفراد المنتمون للمؤسسة العسكرية لضمان االكتفاء الذاتي للجيش من المواد
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الغذائية ،حيث بلغت نسبة المنتجات الغذائية إلدارة األمن الغذائي في العام  1986حوالي  488مليون
جنيه أي حوالي  18%من قيمة اإلنتاج اإلجمالي للغذاء(عبد اهلل ،1990 ،ص.) 82

وبهذا قامت المؤسسة العسكرية المصرية بتوفير غطاء اقتصادي ضخم يساهم في التنمية والتطوير،
وتق وية دور المؤسسة العسكرية بالمجتمع المصري ،باإلضافة إلى تقوية الهياكل البنيوية الداخلية للجيش،
وزاد من دورها السياسي في الحياة السياسية المصرية.
لم يقتصر عمل المؤسسة العسكرية باالقتصاد والمقاوالت العامة ،حيث قام الجيش بإدارة أعمال أخرى
تضاف إلى تطويره العسكري ،حيث قام بزراعة األراضي واستصالحها وتربية المواشي وادارة النوادي
الرياضية ،وصناعة األدوات البالستيكية  ،وصناعة الحديد والصلب ،باإلضافة إلى صناعة األسمنت ،كل
هذه الصناعات تمتلكها القوات المسلحة المصرية وتدار من قبل عناصرها سواء كانوا ألوية أو عقداء،
حيث تُقدر هذه الصناعات من اقتصاد مصر بحوالي  %40-25من الناتج المحلى لمصر (عامر،

.)2012
كذلك إن المؤسسة العسكرية تستفيد من المستلزمات الصناعية التي تتمثل بالطاقة والكهرباء بأسعار
مدعومة ،فالطاقة الكهربائية التي يحصل عليها الجيش تقدم له بسعر مدعم ال يتجاوز نصف السعر
العالمي ،باإلضافة إلى المواد والمنتجات البترولية يقوم الجيش بالحصول عليها بربع السعر التي تحصل
عليها باقي مؤسسات الدولة  ،كل هذه االمتيازات كان يحصل عليها الجيش عن غيره من مؤسسات الدولة
(عبد اهلل  ،0551،ص.) 82

ويرى الباحث أن المؤسسة العسكرية المصرية تختلف عن نظيراتها في العديد من الدول ،حيث إن
المؤسسة تسيطر على ثلث الناتج المحلى المصري ،باإلضافة إلى النفوذ والصالحيات التي تتمتع بها
المؤسسة على الصعيد القانوني ،وذلك يعود إلى الصبغة العسكرية لرئيس الجمهورية واإلرث الممتد من
ستين عاما للحكم المستمر للجيش ،األمر الذي أتاح للمؤسسة العسكرية التدخل في أي صراع سياسي
بين أي طرف واللعب بدور سياسي احترافي في أي تحول سياسي.
ٍ
بشكل جيد .وذلك ألن جزءاً كبي اًر
فقد تميز الجيش المصري بقدرته على جذب شركاء االستثمار األجنبي
ٍ
بشكل قوي أهم هذه المشاريع المشتركة شركة إسكندرية
من القطاعات االقتصادية التي يسيطر عليها
لمحطات الحاويات الدولية ،التي يملكها باألغلبية كل من هاتشيسون القابضة للموانئ من هونج كونج
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وصندوق الملكية الخاصة القائم باإلما ارت العربية المتحدة ،وقد اُفتتح المشروع عندما كان اللواء عبد
السالم محجوب محافظاً لإلسكندرية ،وهو ضابط سابق في المخابرات وأصبح مدافعاً قوياً عن التنسيق
بين الدولة والقطاع الخاص بعد تعيينه في أواخر العام ( 1990سليمان ،2011،ص .)88
كذلك شركة دمياط الدولية للموانئ ،وتملك كل من الشركات الفرنسية ،والكويتية والصينية الخاصة مجتمعة
%70منها جنباً إلى جنب مع نصيب غير معروف لشركة المالحة العربية المتحدة ،وهو مشروع مشترك
بين الشركة القابضة التي يسيطر عليها الجيش والحكومة الكويتية والتي يرأسها أيضا ضابط عسكري .
وبالمثل تملك هيئة قناة السويس والتي يرأسها اللواء علي أحمد الفاضل  %12من األسهم في شركة قناة
السويس للحاويات ،التي بدأت عملياتها في عام  ،2004ومن المساهمين فيها أيضا شركة ميرسك
وكوسكو باسيفيك (سليمان ،2011 ،ص .)89
تغيرت المجاالت التي تركز عليها األنشطة العسكرية عبر العقود المتتالية ،ففي ظل سياسات التأميم
االقتصادي التي اتبعها عبد الناصر ،فإن الشركات التي أدارها الجيش كانت ترتكز على المنتجات
الصناعية التي تستند إلى األلمنيوم والحديد ،كوسيلة لمساعدة واستكمال عمليات التصنيع في القطاع
العام .تغير هذا خالل حكم مبارك بسبب التوجهات الليبرالية الجديدة وموجة الخصخصة دفعت الجيش
لتعديل توجهاته التجارية واالنتقال إلى مشاريع تجميع المكونات مثل تجميع أجهزة التلفزيون وعربات
القطار والسيارات  ،واستثمر الجيش أيضاً الصناعات الغذائية والمياه المعدنية ،باإلضافة إلى أن الجيش
شارك بالعديد من مشاريع البنى التحتية مثل بناء طريق أوتوستراد القاهرة –عين السخنة في عام
(2004الخلصان.)2011،

ال يمكن أن نذكر العالقة بين المؤسسة العسكرية واالقتصاد دون أن نشير لهيمنتها والتي توصف بشبه
المطلقة على االقتصاد المحلى في المحافظات  ،حيث إن أغلب محافظات الجمهورية تخضع لحكم
عسكري يتمثل مابين  29-21محافظاً هم ألوية متقاعدون.
وبذلك قد أصبح الجيش المصدر الرئيس لتعيين الوزراء والمحافظين ،ورؤساء مجالس اإلدارات ،ووكالء
الو ازرات والسفراء ،باإلضافة إلى تقليد المناصب السلطة العليا تشغل بضباط المخابرات العامة والحربية،
ونمو أجهزة األمن والمعلومات ،واتساع شبكاتها ،بحيث تضمن والء الضباط ،واصباغ هذه الصالحيات
واالمتيازات الكبيرة للقوات المسلحة (رمضان ،1997 ،ص.)45:41
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شملت هذه االمتيازات والتعيينات السياسية للمحافظين ذوي الخلفية العسكرية ،في إدارة الشركات والتمتع


بموازنة مستقلة وسرية  ،عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،وهي عبارة عن ممارسة تهدف إلى
مكافأة الوالء والخدمة التي تعكس القناعة الموروثة من حقبة عبد الناصر بان الجيش وحده يمكن أن يدير
الشؤون العامة بفعالية وبسرية ،باإلضافة إلى بعض المزايا التي يحصل عليها ضباط الجيش العاملين
والمتقاعدين ،مثل المعالجات الطبية في المستشفيات العسكرية ،والسكن المدعوم ،وعضوية النوادي
الرياضية (تقرير مجموعة من األزمات رقم  121حول الشرق األوسط /شمال أفريقيا 24 ،ابريل ،2012 /ص .) 20

وبهذا فقد بدا الدور االقتصادي للمؤسسة العسكرية واضحاً ،ووصلت قيمة اإلنتاج السنوي العسكري إلى 9
مليارات جنيه ،من بينها  2.8مليار جنيه منتجات مدنية ،باإلضافة إلى مشاركة المؤسسة العسكرية في
قطاعات الدولة ،ويمكن في هذا اإلطار الربط بين الدور االقتصادي القوي للعسكريين والنفوذ السياسي
داخل مفاصل الدولة (بدر الدين،4100،ص.)414
ويرى الباحث أن كل هذه المشاريع المشتركة التي تمثلت في عشرات المليارات من الدوالرات من
استثمارات الشركات األجنبية ،وبنوك الدولة والمقرضين الدوليين ،وتركيز المؤسسة العسكرية على النشاط
االقتصادي مك ن الجيش في كثير من األحيان من إثبات أهمية دوره في االقتصاد من خالل تسليط
الضوء على الطبيعة اإلستراتيجية لبعض القطاعات وزيادة دوره السياسي في بنية النظام ،وفرض نفسه
كضامن لألصول الوطنية الحيوي.



رفض بعض الضباط السماح باإلفصاح عن حقيقة الموازنة العسكرية ،وطبيعة عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي أنشأه الجيش ،حيث
قال بعض ضباط الجيش بأن مجرد السماح للمدنيين بمراجعة الموازنات العسكرية سيخاطر بتعريض المؤسسة لعمليات تقليص الموازنة في سياق
الركود االقتصادي ،حيث يتعدى المدنيون بذلك على المزايا التاريخية التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية
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المطلب الثالث
 : 4.2.2دور المؤسسة العسكرية في التأثير على القضايا اإلستراتيجية–العسكرية
يتمثل دور المؤسسة العسكرية في التأثير على أهم القضايا اإلستراتيجية داخل بنية النظام
السياسي المصري إلى بداية العمل بقانون الطوارئ لعام  ،1967وظلت السلطات المصرية تعمل بالقانون
حتى عام  ،1980وقد أنهى في ذلك العام الرئيس األسبق محمد أنور السادات العمل فيه ،ثم مالبثت أن
عاد العمل به بعد اغتيال السادات في  ،1981واستمر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك،
وكان يتم التجديد العمل بالقانون كل ثالث سنوات ،إلى أن قرر المجلس األعلى للقوات المسلحة تفعيله
وتطبيقه بعد ثورة  25يناير وذلك في  10سبتمبر  2011بعد أحداث السفارة اإلسرائيلية ،فبموجب
المرسوم بقانون رقم  193لسنة  ،2011قرر المجلس تفعيل العمل بقانون الطوارئ – مع تعديل بعض
أحكامه -حتى يونيو  ، 2012وتضمن القرار تطبيق األحكام المترتبة على إعالن حالة الطوارئ خالل
مدة سريانها على حاالت مواجهة حدوث اضطرابات في داخل البالد واإلخالل باألمن القومي المصري.
لقد أدى تصاعد نفوذ العسكريين في الحكم واشتراكهم في الحياة السياسية ،واسناد مهام جديدة تخص
السلطة القضائية إليهم ،فمنذ العام  1992عهد إلى المحاكم العسكرية بلعب دور متزايد في السيطرة على
نفوذ الحركات المعارضة المختلفة ،فقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى القضاء العسكري  34قضية ،
أحيل بمقتضاها  1033شخصاً إلى محاكم عسكرية ،وقضى بإعدام  92متهماً وبحبس  644وبراءة
 ،297فعلى الرغم من أنه جرى استخدام القضاء العسكري في البدايات ضد الجماعات اإلسالمية إال أنه
ر من عام  1995بدأ إحالة المدنيين المتهمين بأحداث عنف إلى المحاكمات العسكرية (فتحي،
اعتبا اً
 ،1997ص.)12

كذلك تعطي المادة الثالثة من قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو من ينوبه بمراقبة الرسائل والصحف
والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية واإلعالم قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها،
كذلك فإن ما يتيحه قانون الطوارئ من حرية واسعة للسلطة التنفيذية ،في عدم التقيد باألحوال المنصوص
عليها ،ففي قانون اإلجراءات الجنائية للقبض على المتهمين ،إذ يجوز القبض في الحال على المخالفين
لألوامر التي تصدر طبقا ألحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه األوامر (المادة الثالثة من قانون

الطوارئ .)2013
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ويرى الباحث أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي ال تزال قائمة في وضع ُي ِّ
مكنها من
المحافظة على االستقرار واألمن القومي المصري ،فمن وجهة نظرها أن الثورة لم تكتمل فقط في 11

فبراير ،2011بل إن مجرد االستمرار في االحتجاجات بعد ذلك اليوم كان يرقى إلى خيانة القضية
الوطنية ،فتدخل المجلس العسكري لتنحي مبارك في  11فبراير  ،2011كذلك عزل محمد مرسي في 3
يوليو  ، 2013جاء نتيجة إدراك المؤسسة العسكرية أن البالد ال تستطيع تحمل المزيد من االضطرابات
واألزمات ،وانه ال يمكن ألية حركة سياسية أن تقوم بتغيير حقيقي ،ولكن التغيير الحقيقي يأتي فقط من
جانب الجيش.
ويجوز للرئيس بموجب أحكام قانون الطوارئ أن يقيد عددا من الحقوق المتصلة بحرية التجمع والتعبير،
كما يجوز له أن يحيل الجرائم المتعلقة بالتظاهرات والجمعيات العامة  ،باإلضافة إلى الجرائم المتعلقة
بأمن الدولة أو ما ُيسمى أمن الدولة العليا (البند 2-1من المادة  ،3قانون الطوارئ.)4104،

ويرى الباحث أن االعتراف بحق الدولة في إعالن الطوارئ هو تدبير مؤقت تحدده مقتضيات الحالة
الضرورية للبالد ،حيث تبرر السلطات المصرية استمرار حالة الطوارئ لمدة طويلة بان هناك إشارات
كثيرة لعوامل زعزعة االستقرار الدائمة التي تعتبرها مصدر خطر على األمن القومي للبالد الممثل بوجود
عناصر إرهابية في األراضي المصرية ووجود حركات إسالمية متطرفة.

16

المبحث الثاني
 : 3.2المحددات الخارجية وأثرها على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية
 0.4.4تــمــهــيــد
تتمثل المحددات الخارجية للمؤسسة العسكرية المصرية في طبيعة البيئة الخارجية التي تحيط
بالمؤسسة وتؤثر على دورها ،إذ إن المحددات الخارجية وخاصة عالقتها مع الواليات المتحدة األمريكية،
وموقفها من المعاهدات وااللتزامات الدولية ،وأهمها معاهدات السالم العربية اإلسرائيلية أهم تحديات
المؤسسة العسكرية ودورها السياسي التي تحيط بمصر في ظل األوضاع اإلقليمية والدولية الضاغطة،
وتوسع نفوذ دول إقليمية داخل الشرق األوسط ،حيث دفعت تلك العوامل والتحوالت إلى التعامل مع تلك
المظاهر بنوع من الحكمة ،األمر الذي ال ينعكس بالسلب على طبيعة دور المؤسسة العسكرية تجاه تلك
التحوالت والتحديات.
وقد جاء هذا المبحث بعنوان المحددات الخارجية وأثرها على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية وينقسم
هذا المبحث إلى ثالثة مطالب :المطلب األول تناول عالقة المؤسسة العسكرية المصرية بالواليات
المتحدة ،والمطلب الثاني يتناول موقف المؤسسة العسكرية من المعاهدات وااللتزامات الدولية باإلضافة
إلى المطلب الثالث :وهو دور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي في ظل الرؤساء الثالث عبد
الناصر ،والسادات ،ومبارك.
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المطلب األول
 : 4.3.2عالقة المؤسسة العسكرية المصرية مع الواليات المتحدة األمريكية
يرج ـ ــع اهتم ـ ــام الوالي ـ ــات المتح ـ ــدة األمريكي ـ ــة ب ـ ــدور مص ـ ــر كشـ ـ ـريك حي ـ ــوي ف ـ ــي منطق ـ ــة الش ـ ــرق
األوسـ ـ ــط إلـ ـ ــى إدراك أهميـ ـ ــة الـ ـ ــدور المصـ ـ ــري فـ ـ ــي المنطقـ ـ ــة ،حيـ ـ ــث يرجـ ـ ــع إلـ ـ ــى أعقـ ـ ــاب فت ـ ـ ـرة انتهـ ـ ــاء
الح ـ ــرب العالمي ـ ــة الثاني ـ ــة ،والت ـ ــي أص ـ ــبحت م ـ ــن أكث ـ ــر ال ـ ــدول الحيوي ـ ــة الت ـ ــي تس ـ ــعى الوالي ـ ــات المتح ـ ــدة
والقـ ــوى العالميـ ــة للسـ ــيطرة عليهـ ــا ،لمـ ــا تتمتـ ــع بـ ــه مـ ــن ث ـ ــروة هائلـ ــة ،ومكـ ــان إسـ ــتراتيجي متميـ ــز (تركـــــي،
 ،2002ص.) 3

فقد اتسمت فترة حكم جمال عبد الناصر( )2501-2591بالتقارب المصري السوفيتي  ،وقام ببناء السد
العالي عام  ،1956حيث استمر التوتر وعدم الثقة بين الواليات المتحدة ومصر طيلة حكم عبد الناصر
حتى وفاته عام  ،1970إال أن الرئيس المصري السابق أنور السادات ( (2582-2502أحدث تحوال
جذريا في العالقات المصرية األمريكية ،حيث قلص عالقته مع االتحاد السوفيتي ،وبدأ بالميل نحو الغرب
المتمثلة بالواليات المتحدة األمريكية ،حيث كان يعتقد السادات أن أوراق اللعبة كانت تتمثل بيد الواليات
المتحدة األمريكية إلنهاء الصراع العربي–اإلسرائيلي سلمياً وأنها الطرف الوحيد الذي يستطيع التأثير في
تلك الصراعات(تركي،2002 ،ص.)5

واضافة إلى ذلك شهدت العالقات المصرية – األمريكية ،تحوال نوعيا أطلق عليها عالقات إستراتيجية ،
حيث عقدت في العام  1979معاهدة السالم المصرية -اإلسرائيلية المعروفة بمعاهدة السالم كامب ديفيد،
والتي تم بموجبها إنهاء حالة الحرب بين مصر واسرائيل  ،وخروج مصر من حلبة الصراع العربي-
اإلسرائيلي ،حيث اعتبر هذا التحول درة تاج السياسية األمريكية في المنطقة وساد نوعا من القطيعة بين
مصر وسائر الدول العربية(زياد،2011،العدد،385ص.)71

وبعد اغتيال السادات في أكتوبر من العام  ،1981تولى الرئيس األسبق "حسني مبارك"(-2011-
) )1981الحكم ،واستمرت في عهده العالقات المصرية -األمريكية ،واستمرت القطيعة بين مصر والدول
العربية حيث سعي مبارك طيلة حكمه إلنهاء القطيعة بين مصر وسائر الدول العربية ،وقيام مصر بإقناع
الدول العربية ودفعها نحو إقامة عالقات اقتصادية واستراتيجية بينها وبين إسرائيل ،وظهرت مصر كدولة
لها وزنها وثقلها في السياسة الدولية الذي تمتعت به من خالل مؤتمر مدريد ،الذي عمل على تسوية
11

الصراع العربي اإلسرائيلي ،وتصدرت مصر في تهيئة المناخ اإلقليمي لهذا المؤتمر ،ودفع األطراف
العربية لالشتراك فيه ،ففي  /21أبريل  1991/التقى وزير الخارجية األمريكي "جيمس بيكر"(1993-
 )1989بالرئيس المصري مبارك ،وطلب منه المساعدة في دفع الدول العربية وتشجيعها للمشاركة في
مؤتمر السالم ( تركي ،2002 ،ص.)7

ويرى الباحث أن السبب في دفع الرئيس السابق مبارك إلى إقامة عالقات جيدة مع الواليات المتحدة
األمريكية ،هو تحديد األهداف الكبرى للتعاون في مجاالت عدة أهمها إحالل السالم ،واالستقرار اإلقليمي
لمنطقة الشرق األوسط ،وعمليات التصدي لإلرهاب في مجاالت عسكرية للتعاون المشترك ،وأهمها
التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة بين البلدين.
فقد تمثلت العالقات العسكرية بين مصر والواليات المتحدة بالدافع االقتصادي ،حيث كان الجانب
العسكري واضحا بين هذه العالقة ،إذ تنظر الواليات المتحدة األمريكية إلي مصر باعتبارها واحدة من أهم
الركائز التي تستند إليها اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في منطقة الشرق األوسط ،بسبب وزنها وتأثيرها
اإلقليمي الكبير وسيطرتها على قناة السويس كمعبر عسكري استراتيجي ،حيث بدأت مصر بتلقي
المعونات العسكرية السنوية والتي تقدر  1.3مليار دوالر  ،تنقسم إلى بيع األسلحة ،وتطوير األسلحة
الموجودة ،وصيانة المدرعات وخدمات أخرى ،باإلضافة إلى سعي الحكومة المصرية إلى بذل قصارى
جهدها إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة (الشوربجي ,2011,ص.)6
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المطلب الثاني
 : 4.3.2موقف المؤسسة العسكرية من المعاهدات وااللتزامات الدولية
احتلت إسرائيل األراضي العربية بعد نكسة حزيران عام  ،1967وأصبحت إسرائيل أكثر تعنتا
وابتعادا عن االلتزام بق اررات الشرعية الدولية ،وخاصة قرار مجلس األمن رقم  /242لعام  1967القاضي
بانسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلة ،وبدأ الصراع العربي -اإلسرائيلي أكثر تعقيدا بسبب
الخلل الكبير في ميزان القوة بين العرب واسرائيل ،وضعف مستوى الضغط الدولي على إسرائيل ،
باإلضافة إلى الفرق الواضح بين حجم الدعم الدولي الذي يقدمه الغرب إلسرائيل وخاصة الواليات المتحدة
األمريكية وبين الدعم الذي تحصل عليه الدول العربية(العقاد ،1975 ،ص .)36
فقد سعى كيسنجر خالل جوالته المكوكية في الشرق األوسط بشكل أساسي لوقف الحرب والتمهيد
للتسوية ،فقد استطاع الحصول على تعهدات شفوية من السادات لمصلحة إسرائيل ،تتمثل في توسط
السادات لدى الدول العربية النفطية برفع حظر تصدير النفط وتطهير القناة واعدادها للمالحة ،وثبت ذلك
في حقيقة فك حصار المندب والذي عبرته سفينة إسرائيلية بمرافقة مدمرتين أمريكيتين من الجنوب إلى
الشمال حتى ميناء إيالت ،حيث تحسنت العالقات المصرية األمريكية في شباط  ،1947وأعلن وزراء
النفط قرارهم برفع الحظر المفروض على تصدير النفط إلى الواليات المتحدة األمريكية (عبد المحسن،
 ،2005ص.)18

وبعد ذلك توصل كيسنجر بعد ذلك إلى اتفاق ثان لفض االشتباك بين مصر واسرائيل في أيلول ،1975
وذلك في إطار األمم المتحدة بدون مشاركة االتحاد السوفيتي ،حيث توصل االتفاق إلى التأكيد على
المفاوضات واستخدام الطرق السلمية لحل الصراع العربي -اإلسرائيلي ،وارساء أسس ومبادئ المفاوضات
بين الطرفين(عبد المحسن ،4111 ،ص.)31
وعـ ــالوة علـ ــى ذلـ ــك اتجـ ــه "السـ ــادات" بعـ ــد ذلـ ــك بعقـ ــد مـ ــؤتمر (مينـ ــا هـ ــاوس) فـ ــي ديسـ ــمبر ،2500حيـ ــث
وجهـ ـ ــت الـ ـ ــدعوات لكـ ـ ــل مـ ـ ــن سـ ـ ــوريا ولبنـ ـ ــان ومنظمـ ـ ــة التحريـ ـ ــر ،وقـ ـ ــد حضـ ـ ــر االجتمـ ـ ــاع ممثلـ ـ ــين عـ ـ ــن
مص ــر والوالي ــات المتح ــدة فق ــط ،مم ــا يش ــير إل ــى ع ــدم قناع ــة األطـ ـراف بج ــدوى الم ــؤتمر ،وه ــذا م ــا دف ــع
"الس ـ ــادات" لالجتم ـ ــاع "ببيغ ـ ــين" ف ـ ــي اإلس ـ ــماعيلية ،ت ـ ــم عل ـ ــى أثره ـ ــا تش ـ ــكيل لجنت ـ ــين عس ـ ــكرية وسياس ـ ــية،
فق ـ ــد حقق ـ ــت اللجن ـ ــة العس ـ ــكرية بع ـ ــض التق ـ ــدم ف ـ ــي مج ـ ــال الترتيب ـ ــات العس ـ ــكرية ب ـ ــين مص ـ ــر واسـ ـ ـرائيل،
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واللجن ـ ــة الثاني ـ ــة ل ـ ــم تتوص ـ ــل إل ـ ــى ش ـ ــيء مه ـ ــم ف ـ ــي المس ـ ــائل الجوهري ـ ــة للصـ ـ ـراع العرب ـ ــي -اإلسـ ـ ـرائيلي،
مما دفع الوفد المصري لالنسحاب من المفاوضات (كامل ،بال تاريخ  ،ص.)109

وفي نوفمبر عام  1977حول "السادات" اتجاه السياسة المصرية ،وفي خطوة جريئة لزيارة رئيس الوزراء
اإلسرائيلي "مناحم بيجين" ،لكي يخطب في القدس ويبدأ مفاوضات مثيرة من أجل معاهدة السالم بين
مصر واسرائيل والتي قد تنهي ثالثين عاماً من الصراع بين الدولتين ،وفي خطابه أمام الكنيست
اإلسرائيلي يوم  21نوفمبر  1977قال السادات" جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة
جديدة ،ولكي نقيم السالم" (الموقع الرسمي للرئيس الراحل محمد انور السادات.)0577 ،

لقد كانت زيارة "السادات" إلسرائيل مفاجئة لغالبية حكام العرب ،ولكنها كانت غير مفاجئة بالنسبة
لإلسرائيليين حيث كانت متوقعة نظ ار لالتصاالت غير المباشرة التي قام بها السادات مع اإلسرائيليين عن
طريق ملك المغرب والرئيس الروماني "شاوشيسكو" حيث كان لهما الدور البارز في حث الطرفين إلى
الجلوس على طاولة المفاوضات (زيادة ،2006 ،ص .) 381

أوضح السادات في خطابه أمام الكنيست مفهوم مصر للسالم وأشار إلى ضرورة إنهاء حالة الحرب في
المنطقة ،وقبول التعايش السلمي بين العرب واإلسرائيليين عندما يتم االنسحاب الكامل من األراضي
العربية المحتلة بما فيها القدس ،واعتبر القضية الفلسطينية جوهر الصراع عندما قال "بكل صدق أقول
لكم :إن السالم ال يمكن أن يتحقق بغير فلسطين ،وانه لخطأ جسيم ال يعلم مداه أحد أن نغض الطرف
عن تلك القضية أو ننحيها جانبا" ،إني أقول لكم إنه ال طائل من وراء عدم االعتراف بالشعب الفلسطيني
وحقوقه في إقامة دولته وفي العودة"(فهمي ،2006 ،ص.)384-381

يبق أمام السادات للخروج من المأزق في ذلك الوقت إال اللجوء إلى الرئيس األمريكي "كارتر" لنجدته،
ولم َ

وتم توجيه الدعوة "للسادات" لالجتماع "بكارتر" في كامب ديفيد في أوائل شباط  1978حيث التقى "كارتر"

"بالسادات" وبدأ االجتماع بلقاء ثنائي  ،وذلك إلخفاء تفاصيل المفاوضات عن الوفد المصري وعن الرأي
العام ،حيث التقى بزعماء اليهود والحركة الصهيونية في الواليات المتحدة على أمل أن يقوموا بالضغط
على "بيغين" بهدف التوصل إلى سالم ،وتم تمرير مبادرة السادات السلمية ،وتم عرض المبادرة على
الحكومة اإلسرائيلية وتم إقناعهم بوجهة نظره المتضمنة اآلتي( :كوانت،1989 ،ص)11
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 إن "بيغين" يريد التوضيح للسادات أن االتفاق معه لن يكون إال اتفاقا مصريا إسرائيلياً وأن الحل
سيكون منفرداً بين الطرفين.
 إن "السادات" جاء إلى القدس وهو متيقن تماما ماذا سيحصل عليه في ظل توجهات حكومة
"بيغين".
 إن "السادات" سيطرح المبادرة على عجالة وهي بمثابة فتح الطريق أمام اتفاق مصري إسرائيلي
لصالح حكومة إسرائيل ،وانه هو الذي طرح المبادرة فبالتالي ممكن أن تحصل إسرائيل ما تتمناه
من خالل أي اتفاق مستقبلي.
ويذكر "محمد حسـنين هيكـل" أن كـارتر راح يسـأل "السـادات" هـل هـو علـى اسـتعداد لخطـوة كبيـرة وشـجاعة
أخـ ــرى ،وكـ ــان رد السـ ــادات أنـ ــه علـ ــى اسـ ــتعداد ،ولكـ ــن األمـ ــر يحتـ ــاج إلـ ــى إعـ ــداد عملـ ــي ونفسـ ــي(هيكــــل،

،1988ص.)229-228
وعلى أثر تلك الزيارة قال "موشيه ديان" وزير الخارجيـة أثنـاء حـوار جـرى بينـه وبـين بعـض أقطـاب الجاليـة
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي بيــت أحــد كبــار المم ـولين اليهــود فــي مدينــة نيويــورك" :لقــد كانــت زيــارة
"الســادات" للقــدس حــدثاً تاريخي ـاً ضــخماً ،ولكــن هــذا الحــدث ال يكفــي لكــي يكــون قاعــدة يقــوم عليهــا بنــاء
السالم" (هيكل،2000 ،ص.)202
ويرى الباحث أن زيارة "السادات" إلسرائيل جاءت بعد فشل المفاوضات المصرية اإلسرائيلية ووصولها إلـى
طريق مسدود عقب اتفاقية سيناء ،ولم يجد السادات أمامه من حـل سـوى عـرض المزيـد مـن المبـادرات وان
كانــت تتمثــل تلــك المبــادرات لنــوع مــن التنــازالت إلنهــاء الص ـراع العربــي-اإلس ـرائيلي لتــدعيم توجهاتــه إزاء
الغرب وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ،أيضاً يأتي هذا القرار من إدراكه للموقف والمتغيـرات والظـروف
الداخلية والخارجية ،والتي أجبرته على اتخاذ هذا القرار.
وتعــد معاهــد الســالم المص ـرية اإلس ـرائيلية  2505إحــدى أهــم االتفاقيــات والمعاهــدات التــي أبرمتهــا مصــر،
حيث قام "السادات" بعد تسلمه السلطة فعلياً في مصر عام  1971بتنفيذ بعض السياسات التـي تعارضـت
مع سياسات العهد الناصري ونهجـه القـومي التحـرري ،وغيـرت التوجـه السياسـي العـام لمصـر ودورهـا ال ارئـد
علـى الصـعيدين العربـي والـدولي ،كانـت تلـك السياسـات مـا عـرف "بسياسـة االنفتـاح" علـى كافـة المســتويات
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واالنفتــاح علــى الغــرب بشــكل عــام وعلــى الواليــات المتحــدة األمريكيـة بشــكل خــاص ،فــي الوقــت نفســه الــذي
ازداد تهجمه على االتحاد السوفيتي السابق ومنهجه (عبد الملك،1980،العدد  ،18ص.)16
والتقى كل من وفود مصر واسرائيل والواليات المتحدة وبدأت المحادثات في الخامس من أيلول ،1978
وتوصل المجتمعون إلى اتفاقات تفاهم تم توقيعها من قبل الرؤساء الثالث "السادات" "وبيغين" "وكارتر"،
وقد عرفت باتفاقية كامب ديفيد ،ونظمت على وثيقتين ،األولى جاءت تحت عنوان إطار العمل للسالم في
الشرق األوسط ،وتضمنت مبادئ وأسس لحل الصراع العربي -اإلسرائيلي ،والثانية :تحت عنوان إطار
العمل من أجل عقد معاهدة سالم بين مصر واسرائيل ،حيث لوحظ مباركة وتأييد اإلسرائيليين لهذه
االتفاقيات (سويد ،1979 ،ص.)89-68
وبهذا تم تحرير المعاهدة في واشنطن في  26آذار  1979ووقع عليها كل من الرئيس أنور السادات عن
حكومة مصر العربية و"مناحم بيغين" عن حكومة إسرائيل ،و"جيمي كارتر" رئيس الواليات المتحدة
األمريكية واحتوت المعاهدة على ديباجة إشارات إلى إقناع كل من الطرفين مصر واسرائيل ،بالضرورة
الماسة للسالم العادل والشامل في الشرق األوسط ،المتفق عليه في كامب ديفيد (الوثيقة األولى والثانية
لعام  ،)1978والذي اعتمد أن يكون أساساً للسالم ،ودعت المعاهدة األطراف األخرى في الصراع
لالشتراك في عملية السالم (حسين ،2012،العدد ،117-118ص .)459

وبعد أن أفرجت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية ( )CIAعن  250وثيقة سرية جديدة ،بلغ عدد
أوراقها  1400ورقة ،تركزت جميعها على كواليس معاهدة السالم بين مصر واسرائيل في الفترة بين عامي
 1977و ،1979والدور الذي لعبته المخابرات األمريكية إلتمام هذه المعاهدة ،كشفت إحدى هذه الوثائق،
أن الجيش المصري كان هو أكثر مؤسسة مسيطرة على األحداث في مصر ،فعلى الرغم من تعداد
السكان الكبير في ،والذي كان وقتها حوالي  35مليون نسمة ،فإن الرئيس األسبق ونائب رئيس الجمهورية
آنذاك "حسنى مبارك" كان هو المستفيد األكبر من التغييرات السياسية التي شهدتها مصر في المرحلة
التي تلت اتفاقية كامب ديفيد ،إذ قرر "السادات" الحقاً إقالة وزير الدفاع المشير "محمد عبد الغنى
الجمسي" ورئيس األركان "محمد على فهمي" وتعيينهما مستشارين عسكريين للرئيس عام  ،1978وهو
القرار الذي اعتبرته وثائق المخابرات األمريكية جزءاً من خطة "السادات" إلعادة تشكيل الحكومة ،وتفعيل
بنود كامب ديفيد ،وتبع ذلك إقالة حكومة "ممدوح سالم" كجزء آخر من خطة السادات لتمهيد الساحة لتقبل
كامب ديفيد ،وأن "السادات" سعى التخاذ إجراءات لحشد الدعم الشعبي متخذاً عدة إجراءات منها :مواجهة
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الصحفيين المعارضين وحل االتحاد االشتراكي وتأسيس حزب جديد ،وهو الحزب الوطني ،وتم اختيار
الحكومة الجديدة ،برئاسة الدكتور مصطفى خليل ،لإلشراف على انتقال مصر للمرحلة الجديدة (جبيل:
نجيب.)2013 ،

ويرى الباحث أن المعاهدة احتوت على العديد من المسائل والتي تتمثل في إنهاء حالة الحرب من
الطرفين ،وقيام عالقات طبيعية بين الطرفين تتضمن االعتراف الكامل وانهاء المقاطعة ،والتوصل إلى
تسوية شاملة وعادلة ،وتحقيق ضمانات أمنية بتواجد قوات األمم المتحدة لحفظ السالم ،كذلك نستنتج أن
بنود المعاهدة وضعتها الواليات المتحدة انطالقا من المصالح اإلسرائيلية.

المطلب الثالث
 : 4.3.2دور المؤسسة العسكرية المصرية في صنع القرار السياسي
ُيعــد مفهــوم ومصــطلح الق ـرار "  " Decisionمــن المصــطلحات التــي تســتخدم كثي ـ ار فــي عــدد مــن

العلــوم االجتماعيــة ،وأهمهــا علــم السياســة ،حيــث كانــت بــدايات اســتخدام نظريــة صــنع الق ـرار عــام 1945
عندما نشر "هربرت سـيمون"  ،أشـهر مؤلفاتـه " السـلوك اإلداري" ،حيـث اتخـذ موضـوع القـرار إطـا اًر أساسـياً
لتفكيره ،ويشير " أورنشتاين" إلى أن عملية صنع القرار في النظـام السياسـي تـؤثر تـأثي اًر كبيـ ار علـى حياتنـا،
ويستشــهد بــذلك علــى مــا ذكرتــه المؤرخــة األمريكيــة "بربــا ار تاكمــان" ،فــي كتــاب لهــا علــى حــرب فيتنــام وذلــك
عندما اتخذ البيت األبيض ق ار ار سياسيا ،بالحرب ضد فيتنام ،مما كان له أثر كبيـر علـى الشـعب األمريكـي
() P246،1985، Orenstien

ونشير إلى أن صنع القرار السياسي ال يعد من المداخل الجديدة في فهم السياسة الدولية إال أنه يعـد تحـوالً
كبير عن التحليل السياسي التقليـدي ،وفـى محاولـة لفهـم وتحليـل سـلوك صـانع القـرار فـي موقـف معـين كـي
اً
يمكن التعرف على طبيعة النظام السياسي السائد ،و إدراك السياسة العامة

للدولة.

كــذلك هنــاك العديــد مــن العناصــر والمتغي ـرات الكثي ـرة التــي تــؤثر فــي عمليــة صــنع الق ـرار السياســي ،وهــي
تختلــف مــن نظــام إلــى آخــر ومــن قيــادة إلــى أخ ـرى بحســب قــدرتها وقابليتهــا وامكاناتهــا الذاتيــة فــي تحقيــق
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الهــدف ،وقــد يــؤثر عليهــا عامــل أ ومتغيــر خــارجي أو داخلــي أو كالهمــا مــع بعــض ،وقــد تكــون هنــاك
جملة من المتغيرات الخارجية أو الداخلية تعمق التأثير على صانع القرار.
ويعد المتغير العسكري أحد وسائل قوة الدولة في صنع أي قرار ،فالدول تعتمد علـى القـدرات العسـكرية فـي
ُ
استخدامها بما يتناسب مع إتاحة المرونـة الكبيـرة فـي اتخـاذ القـ اررات السياسـية ،سـواء فـي السـلم أو الحـرب،

ففــي أوقــات الســلم تعــد القــوة العســكرية عــامال للترهيــب أو التهديــد ،حتــى لــو كــان ذلــك بصــورة غيــر مباش ـرة
بقصد التأثير على السلوك السياسي للـدول األخـرى إلنجـاح القـرار السياسـي المتخـذ ،وذلـك لحمايـة مصـالح
الدولة المشروعة وليس تهديد السلم ،كذلك تستخدم القدرة العسكرية في أوقات الحرب في الـدفاع عـن أمنهـا
ضد أي خطر سواء كان داخليا أو خارجيـا األمـر الـذي يهـدد أمـن وسـالمة الـدول الـذي يتطلـب بنـاء قاعـدة
عسكرية متطورة المتالك احدث الوسائل وأقوى الجيوش (الحديثي  ،1982،ص.)19:18
باإلضافة إلى أن العامل العسكري يعد من العوامل المهمة في السياسة وخصوصاً في السياسة الخارجية .
فالدبلوماسية والقوة العسكرية تسيران جنبـاً إلـى جنـب وعمومـاً فـإن القـوة العسـكرية متغيـرة ومتطـورة
ليس كما في الجغرافية أو الموارد الطبيعية بسبب التطور التكنولوجي والتدريب والتسليح إضافة
إلى التطورات الدولية سواء في المواقف السياسية أو العسـكرية  .وهـذا يشـمل أيضـا قـدرة الدولـة علـى
الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية وتشمل مقوماتها القدرة العسكرية  -حجم القوات المسلحة -مقومـات
التفوق العسكري (عريبي  ،2003،ص.)60-56
إن المتتبع للتسلسل التاريخي لدور المؤسسة العسكرية في العملية السياسية ،يجد دور المؤسسة العسكرية
منذ  1952إلي  1962كان متناغم مع السلطة السياسية الحاكمة ،ولكن في الفترة من  1962إلي
ُ 1967غيبت السلطة السياسية والمتمثلة في الرئيس جمال عبد الناصر عن رقابة المؤسسة العسكرية ،و
بدءا من  1967وحتى  1973تمت إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ووضع الرئيس السادات بعد توليه

إطار جديداً للعالقة بينها وبين السلطة السياسية ،أبعدها تماما عن الحياة السياسة في مقابل
السلطة
اً
السماح لها ببناء اقتصادي خاص بها والسماح ألفرادها ببعض المناصب السيادية كمنصب المحافظ
مثالً ،وكذلك أسس لالستعانة بها في ضبط االضطرابات الداخلية كما حدث في عامي 1977و1986
(موقع المركز العربي للدراسات االنسانية.)4104 ،

61

كــذلك إن عمليــة صــنع الق ـرار السياســي المصــري س ـواء علــى الصــعيد الــداخلي ،أو صــنع ق ـ اررات السياســة
الخارجية تقترب من نموذج القائد النخبة ((Leader Staff



أو نمـوذج القائـد المسـيطر Presidential

) ،)Centerوالــذي ُيمكنــه أن يتخــذ الق ـ اررات بمفــرده وبمجموعــة مــن المستشــارين المق ـربين والــذين يعيــنهم

الـرئيس بمحــض إرادتــه دون أن يحــوزوا علــى أيــة مصــادر مســتقلة للقــوة ،حيــث اتخــذت عمليــة صــنع القـرار

وصـ ــنع ق ـ ـ اررات السياسـ ــة الخارجيـ ــة فـ ــي العهـ ــود الثالثـ ــة للرؤسـ ــاء ذات الطـ ــابع العسـ ــكري(عبـ ــد الناصـ ــر-
الســادات -مبــارك) تحــت نمــط القائــد المســيطر ،وذلــك علــى الــرغم مــن االخــتالف بــين القــادة الــثالث فــي
األسلوب والتوجهات (عبد الحي ،2000 ،ص.)70

ويـرى الباحــث أن الفرديــة والطــابع العســكري للـرئيس قــد طغـى علــى آليــات اتخـاذ القـرار وان أســلوب اختيــار
القيادات لدى الرؤساء الثالث يعتمد على المعيار الشخصي النابع من الخلفيـة العسـكرية لكـل مـن الرؤسـاء
الثالث ،وأن أسلوب إدارة األزمة لدى عبد الناصر يقوم على ردة الفعل ،ولدى السـادات يقـوم علـى الحسـم،
ولدى مبارك يقوم على الهدوء والعقالنية والموضوعية الى حد ما.
وتُعــد المؤسســة العســكرية النـواة الصــلبة لمصــر ،حيــث تهــيمن علــى مفاصــل الدولــة ومؤسســاتها ،مــن خــالل
األجه ـزة اإلســتخباراتية داخ ــل هــذه المؤسســة ،مث ــل :المخــابرات الحربيــة والمخ ــابرات العامــة ومباحــث أم ــن
الدولة ،حيث إن هذه األجهزة توفر السيطرة على مؤسسات الدولـة المدنيـة ،فتمثـل فـاعالً أساسـياً فـي تعيـين
المــوظفين داخ ــل الحكوم ــة ،وله ــا األم ــر والموافقــة فــي الب ــت فــي أي قـ ـرار داخ ــل تلــك المؤسس ــات (شـــكري،

 ،2012ص.)44
وألجللل توضلليح ظللاهرة القيللادة ومللا لهللا مللن أهميللة كبيللرة فللي صللنع القللرار السياسللي حيــث إن القـ اررات
السياسية اإلستراتيجية لكـل القـادة والرؤسـاء ذات الخلفيـة العسـكرية-عبـد الناصـر والسـادات ومبـارك -كـان
ال ــدور األب ــرز فيه ــا وللمؤسس ــة العس ــكرية دو ار" ف ــي ص ــياغتها وص ــنعه ،حي ــث احتل ــت المؤسس ــة العس ــكرية
والزالت تحتل دو ار أساسياً في النظام السياسي المصري.



مجموعة القائد المسيطر" " Leader – Staff Groupهي مجموعة صغيرة من المسؤولين يسيطر عليها قائد سلطوي قادر على االنفراد
باتخاذ القرار حتى دون موافقة أي من أعضاء المجموعة  ،وينتج عن ذلك أن القرارات الناتجة غالبا ما تكون سريعة ،أي أنها تتخذ في مدة
قصيرة نسبيا  .ومن أمثلة هذه المجموعة نموذج اتخاذ القرار المصري خالل فترة الحكم مابعد ثورة يوليو  2591الى ثورة يناير 1122
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 : 0.2.4.4دور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر
تميـ ــز عهـ ــد الــ ـرئيس جمـ ــال عب ـ ــد الناصـ ــر والت ـ ــي أعقبـ ــت قي ـ ــام حركـ ــة الج ـ ــيش بمحاولـ ــة توطي ـ ــد
أركـ ــان النظـ ــام الجديـ ــد ،والعمـ ــل علـ ــى كسـ ــب التأييـ ــد الشـ ــعبي وتصـ ــفية المعارضـ ــة ،حيـ ــث قـ ــام بتطهيـ ــر
مؤسسـ ــات الدولـ ــة مثـ ــل الجـ ــيش والشـ ــرطة وأجه ـ ـزة الحكومـ ــة ،كـ ــذلك فـ ــرض الرقابـ ــة علـ ــى الصـ ــحافة وحـ ــل
مجلـ ــس نقابـ ــة الصـ ــحفيين ،كـ ــذلك طلـ ــب مـ ــن األح ـ ـزاب السياسـ ــية أوالً أن تقـ ــوم بتطهيـ ــر نفسـ ــها ،وبـ ــدأت
عمليـ ــة تطهيـ ــر تلـ ــك األح ـ ـزاب وكـ ــان أبرزهـ ــا حـ ــل جماعـ ــة اإلخ ـ ـوان المسـ ــلمين فـ ــي العـ ــام  ،1955ونجـ ــح
ررات واعتبـ ــر رجـ ــل النظـ ــام األول بـ ــال منـ ــازع فـ ــي تلـ ــك الفت ـ ـرة (هــــالل،2006،
عبـ ــد الناصـ ــر فـ ــي تلـ ــك الق ـ ـ ا
ص.)139

ويــرى الباحــث أن النظــام السياســي المصــري يســتند إلــى طبيعــة النخبــة الحاكمــة ،والتــي تعــود أساس ـاً إلــى
الظروف التاريخية التي ارتبطت بحركة الجيش في  23يوليو  ،2591وقد بدا ذلك أن هذه الحركـة تميـزت
بأنها حركة عسكرية ،وقواتها رجـال عسـكريون وأداتهـا تنظـيم عسـكري لـم يكـن ضـمن عناصـرها شخصـيات
مدنية.
ولقـ ــد انعكسـ ــت هـ ــذه الخصـ ــائص لتنظـ ــيم الضـ ــباط األح ـ ـرار علـ ــى سـ ــمات نظـ ــام الحكـ ــم الـ ــذي تبلـ ــور بعـ ــد
ع ـ ـ ــام  ،1952وأن شــ ـ ــكل الحكـ ـ ـ ــم والسياســ ـ ــات المتبعــ ـ ــة وصـ ـ ـ ــنع الق ـ ـ ـ ـ اررات خ ـ ـ ــالل هـ ـ ـ ــذه الفت ـ ـ ـ ـرة كانـ ـ ـ ــت
انعكاسـ ــا لتفكيـ ــر وآراء ال ـ ـرئيس جمـ ــال عبـ ــد الناصـ ــر ،والتـ ــي تتميـ ــز بمركزيـ ــة السـ ــلطة فـ ــي إطـ ــار النخبـ ــة
العس ـ ــكرية دون مش ـ ــاركة واض ـ ــحة للم ـ ــدنيين ،حي ـ ــث تتمث ـ ــل مركزي ـ ــة الس ـ ــلطة ف ـ ــي ي ـ ــد رئ ـ ــيس الجمهوري ـ ــة
الـ ــذي يمتلـ ــك صـ ــالحيات واسـ ــعة والـ ــدمج بـ ــين السـ ــلطات ورفـ ــض مفهـ ــوم الت ـ ـوازن بينهمـ ــا (هـــــالل،2006،
ص.)166

فف ـ ـ ـي العـ ـ ــام  1957أصـ ـ ــدر عبـ ـ ــد الناصـ ـ ــر مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن الق ـ ـ ـ اررات التـ ـ ــي تخـ ـ ــص بعـ ـ ــض المشـ ـ ــروعات
التجاريـ ـ ــة والبنـ ـ ــوك البريطانيـ ـ ــة والفرنسـ ـ ــية بتأميمهـ ـ ــا وتمصـ ـ ــيرها ،كـ ـ ــإجراء انتقـ ـ ــامي ثـ ـ ــوري ضـ ـ ــد العـ ـ ــدوان
الثالث ــي عل ــى مص ــر ،وق ــام عب ــد الناص ــر بت ــأميم أه ــم مؤسس ــتين م ــاليتين ف ــي مص ــر ،وهم ــا بن ــك مص ــر
والبن ـ ــك األهل ـ ــي ،حي ـ ــث كان ـ ــت معظ ـ ــم أرب ـ ــاح االس ـ ــتثمارات األجنبي ـ ــة تُرح ـ ــل إل ـ ــى الخ ـ ــارج  ،دون إع ـ ــادة
استثمارها في مصر (كارنيجا ،1965 ،ص.)82
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فقـ ــد كانـ ــت الفت ـ ـرة التـ ــي تـ ــولى فيهـ ــا جمـ ــال عبـ ــد الناصـ ــر الحكـ ــم( )1970-1956فت ـ ـرة مليئـ ــة باألحـ ــداث
والتغيــ ـ ـرات والقـ ـ ـ ـ اررات السياس ـ ـ ــية الت ـ ـ ــي أث ـ ـ ــرت بش ـ ـ ــكل واض ـ ـ ــح عل ـ ـ ــى منطق ـ ـ ــة الش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ــط سياسـ ـ ـ ـيا
واجتماعي ـ ـ ـ ــا واقتص ـ ـ ـ ــاديا وعس ـ ـ ـ ــكريا،مثل قـ ـ ـ ـ ـرار ت ـ ـ ـ ــأميم ش ـ ـ ـ ــركة قن ـ ـ ـ ــاة الس ـ ـ ـ ــويس  ،1956قـ ـ ـ ـ ـرار الوح ـ ـ ـ ــدة
المص ـ ـ ـ ـ ـرية -السـ ـ ـ ـ ــورية  ،1958قــ ـ ـ ـ ـرار سـ ـ ـ ـ ــحب قـ ـ ـ ـ ـ ـوات الط ـ ـ ـ ـ ـوارئ الدولي ـ ـ ـ ـ ــة  ،1967وق ـ ـ ـ ـ ـ اررات يولي ـ ـ ـ ـ ــو
اإلش ـ ــتراكية  ،2512حي ـ ــث إن ت ـ ــأثير ه ـ ــذا القـ ـ ـ اررات تع ـ ــدى ح ـ ــدود المنطق ـ ــة ف ـ ــي أفريقي ـ ــا وآس ـ ــيا وأمريك ـ ــا
والالتينيـ ــة وأوروبـ ــا وليسـ ــت فقـ ــط علـ ــى مصـ ــر ،ممـ ــا يبـ ــرهن علـ ــى أن عبـ ــد الناصـ ــر كشخصـ ــية كاريزميـ ــة
قـ ــد حظـ ــى بتأييـ ــد الشـ ــعب المصـ ــري وااللتفـ ــاف حولـ ــه ،حيـ ــث إن إحسـ ــاس الشـ ــعب المصـ ــري بـ ــأن مقاليـ ــد
األم ــور ف ــي مص ــر وألول مـ ـرة من ــذ ق ــرون ق ــد آل ــت إل ــى زعام ــة وطني ــة مصـ ـرية حميم ــة (بيــــومي،2008 ،

ص.)135-129
فقد كان للرئيس جمال عبد الناصر الدور األبرز في إتمام الوحدة المصرية -السورية  ،2598حيث
اشترط عبد الناصر االستفتاء الشعبي على الوحدة في البلدين إلتمامها ،وأن يتوقف النشاط الحزبي
السوري ،وتقوم األحزاب بحل نفسها دون استثناء ،باإلضافة إلى أن يتوقف تدخل الجيش بالسياسة بشكل
كامل ،حيث أعلنت الوحدة في  22فبراير  ، 1958بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل الرئيس
المصري جمال عبد الناصر ونظيره السوري "شكري القوتلى" ،وكانت القاهرة عاصمة للجمهورية المتحدة،
واختير الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً ،وتم توحيد البرلمان للبلدين ،وبعد قيام الوحدة أصدر عبد
وعي َن قائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية،
الناصر ق ار ار بترفيع الفريق عبد الحكيم عامر إلى رتبة مشيرُ ،

حيث انتهت هذه الوحدة بانقالب عسكري في دمشق في  28سبتمبر ( 1961محافظة ،2008 ،ص.)261

وبعد ذلك وجه الرئيس "عبد الناصر" انتقادات حادة لقيادة الجيش ،وادارة المشير "عامر" حرب السويس؛
فأصدر ق اررات إلصالح الجيش ،ومن جانبه رفض المشير عامر تنفيذها وتحت ضغوط الجيش تراجع
"عبد الناصر" عن ق ارراته ،وفي سبتمبر  ،2512تجدد الخالف بين "عبد الناصر" والجيش بعد انتقادات
وجهها "عبد الناصر" للمشير "عامر" ،فرفض "عبد الحكيم عامر" قرار الرئيس وتطور الخالف بين "عبد
الناصر" والمشير "عامر" وانتهى بإعالن عامر استقالته  ،2511لكن عبد الناصر رفضها نتيجة الضغوط
من الجيش أيضاً ،حيث كان يتمتع عامر بنفوذ كبير ،وتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس عبد الناصر
والمشير عامر بحيث يحد من صالحيات الرئيس داخل الجيش ،واستمر ذلك حتى حرب  9يونيو2510
(رمضان ،0557 ،ص.)45-44
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واستمر الخالف بين السلطة السياسية بقيادة عبد الناصر والجيش بقيادة المشير عامر ،الذي استمر في
تحدي السلطة السياسية ،ورفض أي محاوالت إلصالح المؤسسة العسكرية المصرية ،و أثر ذلك على
أداء الجيش في الخارج(بيضون ،4114 ،ص.)015

وتجدر اإلشارة إلى أن كثي اًر مـن البـاحثين والمفكـرين السياسـيين واالقتصـاديين كـانوا يـرون أن عبـد الناصـر
فــي كثيــر مــن ق ار ارتــه السياســية كــان يقــوم بــرد الفعــل أكثــر مــن قيامــه بالفعــل نفســه ،حيــث يرجــع ذلــك إلــى
االستف اززات التي قد تهدد نظام الحكم ،أو تمس بالضرر في قضايا وطنه وأمته العربية.

 : 4.2.4.4دور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي في عهد الرئيس محمد أنور السادات
تــأثر ال ـرئيس ال ارحــل محمــد أنــور الســادات بالعديــد مــن الشخصــيات الوطنيــة واألجنبيــة مثــل عزيــز
المص ــري ومص ــطفى كام ــل وس ــعد زغل ــول ومص ــطفى النح ــاس و"حس ــن البن ــا" "وزهـ ـران" "وآدم الشـ ـرقاوي"،
و"غاندي" و"كمال أتاتورك" و"هتلر" ،باإلضافة إلـى أنـه اشـترك فـي المظـاهرات ضـد اإلنجليـز ،وفـي بعـض
التنظيمات السرية قبل انضمامه إلى تنظيم الضباط األحرار وقد ساهم ذلك كله فـي تشـكيل فكـر "السـادات"
السياسي والثقافي والوطني (بيومي ،2008 ،ص.)101
وعلى الرغم من انتماء كل من "عبد الناصر" "والسادات" و"مبارك" للمؤسسة العسكرية ،فإن الجيش كان
جيشا مهنياً لم يتدخل في الشأن العام الداخلي إال مرتين ،األولى كانت في عهد "السادات" عام ،1977
عندما خرجت المظاهرات الحاشدة العفوية بدون تنسيق أو تخطيط مسبق في عدد من التجمعات العمالية
الكبيرة ،وذلك احتجاجاً على مجموعة من الق اررات االقتصادية الصادمة ،ومنها رفع الدعم عن مجموعة


من السلع األساسية والتي سميت" بانتفاضة الخبز" أجبر خاللها الجيش الرئيس الراحل السادات بالتراجع
عن تلك الق اررات ،وكان تدخل الجيش في تلك الفترة للحفاظ على التماسك الداخلي للمجتمع المصري،
وحماية البالد من االنهيار (اإلمام.)2013 ،



انتفاضة الخبز :قامت قطاعات عمالية كثيرة بإضرابات وانتفاضات في  1975و  1976فقد كان شعب مصر يحلم بالرخاء االقتصادي الذي
وعد به أنور السادات بعد حرب  73وتحوله من االشتراكية للرأسمالية وتقربة من الواليات المتحدة األمريكية ،إال انه في يوم  17يناير 1977
أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون المالية واالقتصادية الدكتور عبد المنعم القيسونى في بيان له أمام مجلس الشعب مجموعة من القرارات
االقتصادية منها رفع الدعم عن مجموعة من السلع األساسية وبذلك رفع أسعار الخبز والسكر والشاى واألرز والزيت والبنزين و 25سلعة أخرى
من السلع المهمة في حياة المواطن البسيط بدأت االنتفاضة أطلق عليها الرئيس الراحل السادت انتفاضة الحرامية.
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وترى جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"" ،إن "محمد عبد الغني الجمسي" وزير
الدفاع ،رفض النزول لقمع المتظاهرين  ،إال بتوقيع رسمي حيث إن الكل تنصل ،وفي النهاية تم التوقيع
له ،أن يتحمل اآلخرون المسؤولية ،وليس هو" فمع اندالع المظاهرات طلب السادات تدخل الجيش،
واستعان به حيث كان يبحث عن حل األزمة (منصور،1990،ص.)298
ونتيجة ضغوط رئيس الوزراء على "الجمسي" ،اشترط "الجمسي" صدور قرار رئاسي؛ وأعلن السادات
األحكام العرفية في البالد وتكليف الجيش بالسيطرة على الموقف ،ونجح الجيش بإنهاء المظاهرات ،بعد
ررات االقتصادية(هيكل ،0511 ،ص.)442-444
اتفاقه مع الرئيس على إلغاء الق ا

باإلضافة إلى أن "السادات" كان قائدا كاريزمياً مدعوماً بانتصار أكتوبر  ،1973حيث قام بتحريـك القـوات
الجويـة المصـرية لضـرب مواقـع عســكرية ليبيـة عـام  1977بعـد تــوتر العالقـات الليبيـة -المصـرية ،بعــد أن
أصــدر "القــذافي" ق ـ ار ار فــي يونيــو 1977والــذي أمــر بتس ـريح نحــو  255ألــف عامــل ،واحتجــاز نحــو 911
عامل مصري على الحدود الليبية ،وسرقة أموالهم وتعذيبهم من قبل مسلحين ليبيين (شنح.)2013 ،
وعلى الرغم من أن "السادات" كان يحيط به مجموعة من المستشـارين إال أنـه كـان ال يسـتجب إلـى آرائهـم،
وكـان يتخـذ العديـد مـن القـ اررات دون الرجـوع إلـيهم ويخـالف أوامـرهم ،وكـان أسـلوبه يتسـم بالفرديـة والصــدمة
والمفاجأة نظ ار للظروف االجتماعية والثقافية التي أثرت في شخصـيته ورؤيتـه لذاتـه ،وكـان يعتبـر نفسـه أبـاً
للعائلة المصرية ،والتي كان يرددها كثي ار فـي خطبـه وأحاديثـه ويرسـم ويخطـط لهـذه العائلـة بمـا يـراه صـالحا
في وجهة نظره (أبو عامود ،1988 ،ص.)116
وعالوة على ذلك ،أكد الرئيس األمريكي السابق "كارتر" أثناء محادثات كامب ديفيد أن الـرئيس "السـادات"
كـان يتخــذ قـ اررات مصـر بنفســه ،دون الرجــوع إلـى معاونيــه ،أمــا "بيغـين" فكــان ال ينفــرد بـالقرار ،ولكنــه كــان
دائما يطلب الرجوع إلى أعضاء الوفد المفاوض لمشورتهم (.)p413،1982 ،carter
ويرى "محمد حافظ إسماعيل" مستشار السادات لألمن القومي أن "السادات" اختـار أن يكـون وحـده السـلطة
السياســية العليــا فــي الــبالد ،وهــو المســئول عــن الق ـ اررات الجوهريــة التــي تتعلــق بالسياســة العليــا والق ـ اررات
اإلستراتيجية العسكرية ،فقد ظل "السادات" هو فـي النهايـة صـاحب القـرار سـواء كـان هـذا القـرار فـي حـالتي
السلم أو الحرب (إسماعيل ،1987،ص.)185:184
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ويذكر الدكتور "عبـد العظـيم رمضـان" أن "السـادات" كـان يعـرف أن "عبـد الناصـر" هـو ثـورة يوليـو فـأراد أن
يصنع لنفسه ثورة وهي التي أسماها ثورة التصحيح (رمضان ،1993 ،ص.)358
وكــان الـرئيس "الســادات" يــرى أن احــتالل إسـرائيل لســيناء يمثــل ضــغطا عليــه والــتخلص منــه ومــن أولوياتــه
السياسية ،حيث حاول تجربة الحل السلمي ،وأعلـن مبادرتـه السـلمية فـي  4فب اريـر  1971والتـي تقـوم علـى
استعداد مصر لتطهير القناة وفتحها للمالحة ،مقابل انسحاب إسرائيل من الضفة الشرقية للقناة إلى منطقـة
المضــايق ،وأجــرى اتصــاالت حثيثــة مــع الواليــات المتحــدة ،وأوفــد مستشــاره لألمــن القــومي "حــافظ إســماعيل"
لعقد اتصاالت سـرية مـع "كيسـنجر" ،فقـام "كيسـنجر" بـالرد علـى إبـراهيم أنهـم ال يسـتطيعون مسـاعدة مصـر
ألن إسرائيل متفوقة ومصر مهزومة حيث قوبلت المبادرة بالرفض (السادات ،1978 ،ص.)323

وفــي  5مــارس  1973أرســل الـرئيس "الســادات" رســالة إلــى "أنــدي ار غانــدي" رئيســة وزراء الهنــد ،شــرح فيهــا
"الســادات" الظــروف السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة التــي تمــر بهــا مصــر ،بســبب االحــتالل اإلسـرائيلي
لسيناء والذي وصـف الوضـع بأنـه أصـبح غيـر مقبـول علـى اإلطـالق ،وقيـام إسـرائيل بتغييـر معـالم األرض
وفــرض سياســة األمــر الواقــع ،تمهيــداً لكســب التأييــد والمســاندة فــي حــين وقعــت الحــرب الســترداد األرض
المحتلة (صبري ،1974 ،ص.)95

وفي  5أكتوبر 2500 /أرسل الرئيس "السادات" إلى وزير الحربية التوجيهات اإلستراتيجية لقرار الحرب
وكان مضمونه" بناء على التوجيه السياسي والعسكري الصادر لكم مني في أكتوبر  ،1973وبناء على
الظروف المحيطة بالموقف السياسي واالستراتيجي قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام
اإلستراتيجية ،وازالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إطالق النار اعتبا ار من يوم  6أكتوبر ،1973
وتكبيد العدو اكبر خسائر ممكنة في األفراد واألسلحة والمعدات ،و العمل على تحرير األرض المحتلة
على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانات وقدرات القوات المسلحة ،وتنفيذ هذه المهمات بواسطة
القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية" (الشاعر.)4111 ،
وفــي يــوم  6أكتــوبر  1973وهــو يــوم الغف ـران  ،اليــوم المقــدس عنــد اليهــود انــدلعت الحــرب ووقــع الهجــوم
العربـي فـي آن واحـد بعبـور القـوات المصـرية لقنـاة السـويس ،وهجـوم القـوات السـورية علـى هضـبة الجـوالن،
حيث أصـيبت رئيسـة الـوزراء اإلسـرائيلية "جولـدا مـائير" بالمفاجـأة ،حيـث كـان السـادات يعـيش طـوال يـوم 6
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أكتوبر أشبه ما يكون بانفجار قنبلة ذرية ،وقد كان هو مفجر قـرار الحـرب بالدرجـة األولـى (هيكـل ،1993 ،

ص.)5
وعالوة على ذلك فقد طرأت بعض الظروف والنتائج واآلثار السياسية والعسكرية والنفسية واالجتماعية
بعد حرب أكتوبر 1973من أهمها :أثبتت كفاءة الجندي المصري وقضت على األسطورة القائلة بأن
الجيش اإلسرائيلي ال ُيهزم ،حيث قامت "جولدا مائير" بطلب المساعدات العسكرية الالزمة إلسرائيل من
الواليات المتحدة األمريكية ،أصابت اإلسرائيليين بصدمة نفسية للمفاجأة حيث تقول "جولدا مائير" لم أجد

صعوبة في الكتابة كصعوبة الكتابة عن حرب تشرين األول  ،1973حيث شكلت مصيبة كبرى أو هاجسا
كنت قد عشته وسيبقى دائما في فكري" ،وعززت الوحدة الوطنية وأوقفت حالة التفكك واالنهيار النفسي
واالجتماعي الذي كان يسود بين األوساط المصرية ،حطمت أسطورة خط بارليف الذي ترسخت في عقلية
دولة إسرائيل بأنه ال يمكن اختراقه ،وحطمت نظرية األمن اإلسرائيلي التي تستند إلى االستيالء على
األرض والتوسع (حيدر :ابو الهيجا ،1988 ،ص.)229
ويرى الباحث أن مضمون قرار حرب أكتـوبر  2500يرجـع إلـى الظـروف السياسـية اإلسـتراتيجية السـائدة،
وال ــى الظ ــروف الت ــي خلفته ــا هزيم ــة  ،2510وخاص ــة ب ــين أوس ــاط الش ــباب والط ــالب والع ــاملين ،فـ ـأدرك
السادات بغريزته أن هذه التوترات المتراكمة ممكن أن تنفجر ،إذا لم يستطع السيطرة على ذلك األمر الـذي
قــد يــؤدي اإلطاحــة بــه شخصــيا ،حيــث كانــت فك ـرة الحــرب عبــارة عــن ق ـرار عــن معركــة صــغيرة يعيــد بهــا
أمجــاده بــين األوســاط المصـرية ،وأن حكــم "الســادات" لمصــر شــهد تحــولين رئيســيين ،األول الت ارجــع النســبي
لنفــوذ المؤسســة العســكرية علــى عمليــة صــنع الق ـرار ،وزيــادة نســبة العناصــر المدنيــة فــي النخبــة الحاكمــة،
وتبني "السادات" سياسة الجيش المحترف ،وذلك عنـدما قـام بتغييـر قـادة المؤسسـة العسـكرية كلمـا رأى ذلـك
ضرورياً ،ومع ذلك يبدو أن هناك تراجع نسبي في وزن المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار ،والثاني
االنتقــال مــن التنظــيم الواحــد إلــى التعــدد الحزبــي بــالرغم مــن اســتمرار النمــوذج العــام القــائم علــى فكـرة الــدور
المسـ ــيطر لصـ ــانع الق ـ ـرار الرئيسـ ــي ،وان أي أدوار مؤسسـ ــية أو فرديـ ــة كانـ ــت تتوقـ ــف علـ ــى إرادة ال ـ ـرئيس
شخصياً.
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 : 3.4.3.2دور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي في عهد الرئيس محمد حسني مبارك
يعتبر الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" أطول مـن تـولى منصـب رئـيس الجمهوريـة منـذ إعـالن
النظــام الجمهــوري فــي مص ــر ،حيــث تــولى الـ ـرئيس "جمــال عبــد الناص ــر" الحكــم لمــدة 14عامـ ـاً(1970-
 )1956وتـواله الـرئيس السـادات لمــدة  11عامـاً( ،)1981-1970أمـا الـرئيس "مبــارك" فقـد تـواله لمــدة 30
عام ـاً( ،)2011-1981حيــث أعطــى لحكمــه ســمات متمي ـزة تعكــس بعضــها ســمات النظــام السياســي فــي
مرحلتــي "عبــد الناصــر" "والســادات" ،فقــد اتســم عهــد ال ـرئيس "مبــارك" بــالحرص علــى االســتقرار السياســي
واالجتمــاعي ،وغيــاب االســتقطاب السياســي الحــاد بــين الحكــم وأح ـزاب المعارضــة  ،باإلضــافة إلــى النم ـو
الملحوظ لمؤسسات المجتمع المدني من جماعات مصالح وازدياد دورها في الحياة السياسية.
وقــد تميــزت العالقــة بــين الســلطة التنفيذيــة والمؤسســة العســكرية فــي عهــد "مبــارك" باالنســجام التــام  ،حيــث
ت ــولى العدي ــد م ــن أفـ ـراد المؤسس ــة العس ــكرية مناص ــب مهم ــة ومميــزة داخ ــل الس ــلطة التنفيذي ــة ،وت ــولى ع ــدة
أشخاص منصب و ازرة الدفاع وكـان آخـرهم المشـير "محمـد حسـين طنطـاوي" الـذي تـولى المنصـب مـن 20
مايو  1991وفي العام  1993ترقى إلى رتبة مشير ،وأقيل من قبل الرئيس المعزول مرسي "مرسي" في
12أغسطس  ،2012وهي أطول فترة حكم لمنصب وزير الـدفاع ،حيـث كـان يتمتـع المشـير بعالقـة وطيـدة
ومرموقة لدى "مبارك" ،ويعد من الناس القلـة المقـربين لـه وحكـم مصـر بـالفترة مـن  11فب اريـر  2011حتـى
 30يوني ــو  ،2012واعتب ــر منف ــذ السياس ــة العام ــة للدول ــة ،وأح ــد رج ــال مب ــارك أثن ــاء حكم ــه (البـــاز،2012،

ص.)30
فطبقـاً لدســتور  1971الــذي اســتمر العمــل بــه فــي عهــد الـرئيس "مبــارك" ،يتــولى رئــيس الجمهوريــة الســلطة
التنفيذية ويضع باالشتراك مـع مجلـس الـوزراء السياسـة العامـة للدولـة ويشـرف علـى تنفيـذها ،باإلضـافة إلـى
توليــه منصــب القائــد األعلــى للق ـوات المســلحة ،ورئاســة المجلــس األعلــى للشــرطة ،ورئاســة مجلــس الــدفاع
الوطني الذي خصه الدستور بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الدولة وسـالمتها (هالل،2006 ،ص

.)236
وعــالوة علــى ذلــك فقــد كانــت مــن أولــى مهــام "مبــارك" هــي محاولــة اســتعادة مصــر وعالقتهــا العربيــة ،حيــث
أعلن مبارك بوضوح أن مسـالة حـل الصـراع العربـي -اإلسـرائيلي علـى طريقـة "السـادات" وأن مصـر ليسـت
متمســكة باإلطــار الــذي توصــل إليــه "الســادات" فــي كامــب ديفيــد عــام  ،1978وان هــذه التســوية الشــاملة قــد
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دخلهــا "الســادات" بمعــارك سياســية شخصــية دفاع ـاً عــن اجتهــاده  ،فقــد أظهــر مبــارك مــدى حاجــة مصــر
الســتعادة عالقتهــا العربيــة بالكامــل ،سـواء علــى الصــعيد الثنــائي أو الصــعيد الجمــاعي ،ومحاولتــه أن تكــون
مصر قلب األمة العربية (أحمد.)2005 ،
ررات التي اتخذها مبارك على الصعيد الداخلي أهمها(:كمال ،4104،ص)012
كذلك هناك العدد من الق ا

 في سبتمبر :1110قام بإلغاء  29مادة بصفته الحاكم العسكري للبالد .من الـ ـ ـ 12مادة من قوانين
الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس "السادات".
 في سبتمبر :1110أعطى أوامره لوزير الداخلية المصـري بوضـع قـانون جديـد يسـمح لكـل مصـرية
متزوجة من أجنبي بحصول أبنائها على الجنسية المصرية.
 في ديسمبر  :1111قـام بإحالـة  91مـن قيـادات اإلخـوان المسـلمين إلـى محاكمـة عسـكرية بصـفته
الحاكم العسكري للبالد.
 في يناير  :1122قرر فرض حظر التجوال ألول مرة منذ  2582من تطبيق قانون الطوارئ.
 15 يناير  :1122كلف احمد شفيق برئاسة الوزراء وكلف عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية.
باإلضافة إلى أن "مبارك" كان يولى العديد من القضـايا العربيـة المهمـة إلـى بعـض األجهـزة الحيويـة فكـان
أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية الذي كـان مـن مسـئولية جهـاز المخـابرات العامـة المصـرية برئاسـة اللـواء


المرحــوم "عمــر ســليمان" والــذي تــولى هــذا المنصــب مــابين  ،2011-2003والــذي لعــب دو ار رئيســياً فــي
تفعيل ملف المصالحة ،ففي القاهرة عقدت أغلب هذه االجتماعـات لعـدة أسـباب أهمهـا حـرص مصـر علـى
تأمين حدودها الشمالية الشرقية ذات الحساسية العالية ،والسبب اآلخر أنه ال يمكن للفصائل تجـاوز مصـر
سياس ــياً وجغرافيـ ـاً ،فق ــد وض ــعت السياس ــة المصـ ـرية ف ــي عه ــد الـ ـرئيس الس ــابق حس ــني مب ــارك ثقله ــا عل ــى
المتحاورين الفلسطينيين حفاظاً على أمنها القومي وتعددت أوجه هذا الضغط بهدف إتمام المصالحة سـواء
بــإغالق معبــر رفــح أو منــع الســفر لرمــوز العمــل الــوطني ،مــا دفــع حركــة حمــاس إلــى اعتبــار هــذا الضــغط



عمرو سليمان :تلقى تعليمه في الكلية الحربية في القاهرة ،وفي عام  1954انضم للقوات المسلحة المصرية ،ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية وفي 22
يناير  1993عين رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية،تولى رئاسة المخابرات العامة منذ عام ، 1993وأثناء فترة عمله رئيسا للمخابرات تولى ملف القضية
الفلسطينية ،وذلك بتكليف من الرئيس محمد حسني مبارك  ،ومنها توليه مهمة الوساطة حول صفقة اإلفراج عن العسكري اإلسرائيلي األسير لدى حركة
حماس جلعاد شاليط والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وقام بمهام دبلوماسية في عدد من الدول منها عدد من المهمات
في السودان .توفي في يوم  19يوليو  2012في الواليات المتحدة المتواجد فيها لتلقي العالج في ظروف غامضة.
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موجــه إليهــا واتهمــت القيــادة المص ـرية بإتبــاع سياســة الكيــل بمكيــالين والوقــوف مــع حركــة فــتح فــي مواجهــة
حركة حماس ،مع أن حماس كانت دائما حاضـرة فـي اجتماعـات القـاهرة ولـم يـتم اسـتبعاد ممثليهـا بـالمطلق
(المبيض.)2013،

وعلى ذلك األثر نشرت وثائق على موقع ويكليكس أن ملف المياه خضع في السنوات األخيرة من حكم
الرئيس مبارك إلدارة اللواء "عمر سليمان" ،بدالً من و ازرتي الري والخارجية ،وأن حسنى مبارك كان يخطط
لضرب أية مشاريع تقيمها أثيوبيا على نهر النيل ،وتفيد الرسالة التي يرجع تاريخها إلى 2010 -5 -26
بأن مصر طلبت من السودان إنشاء قاعدة عسكرية للكوماندوز في السودان لمواجهة أسوأ السيناريوهات
في حالة أصرت أثيوبيا على بناء منشآت على نهر النيل ،وأن الرئيس السوداني عمر البشير وافق على
بناء قاعدة جوية صغيرة في مدينة كوستى التي تقع جنوب الخرطوم الستضافة قوات الكوماندوز المصرية
التي ربما يتم إرسالها إلى أثيوبيا لتدمير أية منشآت مائية يتم إنشاؤها على النيل األزرق (خليل.)4104 ،
كذلك لعبت مصر دو ًار حيوياً في دفع الجامعة العربية لتنظيم مؤتمر عربي لالستثمار والتنمية في جنوب
السودان .وهو المؤتمر الذي كان يستهدف مشاركة الدول العربية في شئون السودان وتوفير حوافز
للجنوبيين لكي ال يصوتوا ضد االنفصال .وأضاف المصدر أن الفرص االستثمارية في جنوب السودان
غير محدودة ،حيث إنه غنى بالمعادن وموارد المياه ولديه وفرة من األراضي الزراعية الخصبة .وفى برقية
نسبتها ويكليكس إلى برقيات شركة ستراتفور قال سفير مصر في لبنان بتاريخ  15مارس  " ،2010سوف
تبذل مصر أقصى جهودها لمنع جنوب السودان من إعالن استقالله " ،وأضاف السفير ،وفقا للبرقية ،إن
الحكومة المصرية لديها قلق بنتائج استفتاء العام المقبل والذي سوف يمكن الجنوبيين من اتخاذ قرار بشأن
ما إذا كانوا يرغبون في االستمرار ضمن سودان موحد أو أن ينشئوا بلدا مستقلة .ونظ ار ألن قضية مياه
نهر النيل ذات أهمية بالغة بالنسبة لمصر ،فإنها ال تستطيع أن تتعامل مع حكومتين منفصلتين فى
السودان (خليل،

.)4104

إن الـ ـ ــبعض يـ ـ ــرى أن عمليـ ـ ــة صـ ـ ــنع الق ـ ـ ـرار فـ ـ ــي عهـ ـ ــد ال ـ ـ ـرئيس "مبـ ـ ــارك" أصـ ـ ــبح أكثـ ـ ــر مؤسسـ ـ ــية وأن
أسـ ـ ـ ــلوب "مبـ ـ ـ ــارك" فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــنع الق ـ ـ ـ ـرار السياسـ ـ ـ ــي يسـ ـ ـ ــتند إلـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ــأني والهـ ـ ـ ــدوء والثقـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــنفس
والموضـ ـ ـ ــوعية وعـ ـ ـ ــدم ردة الفعـ ـ ـ ــل ،واتخـ ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـ ـرار يقـ ـ ـ ــوم علـ ـ ـ ــى الدقـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي المعلومـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن أجه ـ ـ ـ ـزة
ومؤسس ـ ـ ــات الدول ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تص ـ ـ ــب عن ـ ـ ــد هيئ ـ ـ ــة المستش ـ ـ ــارين والت ـ ـ ــي تتعام ـ ـ ــل معه ـ ـ ــا بموض ـ ـ ــوعية طبق ـ ـ ــا

71

لألهـ ـ ــداف القوميـ ـ ــة ،بحيـ ـ ــث يصـ ـ ــبح أي ق ـ ـ ـرار سياسـ ـ ــي يتخـ ـ ــذ صـ ـ ــحيحا ومناسـ ـ ــب للموقـ ـ ــف أو المشـ ـ ــكلة
(أحمد ،2010 ،ص .)485

ويق ـ ــول الس ـ ــيد "أحم ـ ــد أب ـ ــو الغ ـ ــيط" وزي ـ ــر الخارجي ـ ــة الس ـ ــابق ف ـ ــي عه ـ ــد "مب ـ ــارك" ب ـ ــأن جه ـ ــاز المخ ـ ــابرات
العامـ ــة لـ ــديها تـ ــأثير كبيـ ــر فـ ــي تنفيـ ــذ عناصـ ــر محـ ــددة فـ ــي السياسـ ــة الخارجيـ ــة علـ ــى مـ ــدى سـ ــنوات مـ ــن


إنشـ ــائها منـ ــذ عـ ــام ، 2590وكـ ــان لهـ ــا تأثيرهـ ــا الواضـ ــح فـ ــي عالقـ ــات مصـ ــر بالـ ــدول العربيـ ــة تحديـ ــداً،
فق ـ ــد وض ـ ــح أه ـ ــم ه ـ ــذا الت ـ ــأثير ف ـ ــي عالق ـ ــات مص ـ ــر بليبي ـ ــا من ـ ــذ االنق ـ ــالب العس ـ ــكري للـ ـ ـرئيس ال ارح ـ ــل
"معمـ ــر القـ ــذافي" فـ ــي أول سـ ــبتمبر  ،2515وفـ ــي العالقـ ــة مـ ــع الج ازئـ ــر منـ ــذ الحصـ ــول علـ ــى االسـ ــتقالل
عـ ــام  ،2510فبـ ــالرغم مـــن وجـــود ســـفراء مص ـ ـريين ناشـ ــطين وذوي معرف ــة وثيقـــة بـــأمور ه ــذه الـــدول فقـــد
ك ـ ــان ض ـ ــابط المخ ـ ــابرات يمث ـ ــل ناف ـ ــذة هام ـ ــة للس ـ ــلطة ف ـ ــي مص ـ ــر ،مهم ـ ــا ك ـ ــان وزراء الخارجي ـ ــة وم ـ ــدى
نفوذهم أو تأثيرهم على الرئيس (أبو الغيط ،4104،ص.)24
ويض ـ ــيف "أب ـ ــو الغ ـ ــيط" أن الس ـ ــودان كان ـ ــت مث ـ ــاال واض ـ ــحاً ل ـ ــدور المخ ـ ــابرات فيه ـ ــا م ـ ــن حي ـ ــث التواج ـ ــد
والنف ـ ــوذ ،عن ـ ــدما ترش ـ ــح "مج ـ ــدي عب ـ ــد الم ـ ــنعم عم ـ ــر" ،وكي ـ ــل أول المخ ـ ــابرات العام ـ ــة وال ـ ــذي رش ـ ــح ع ـ ــام
 2585سفي اًر لمصر لدى الخرطوم.
ومع ذلك يالحظ إن عملية صنع القرار في عهد "مبارك" قد شهدت برو از واضحا في دور جهاز
المخابرات العامة ،الذي وضع ملفات محددة ومهمة في يده ،وظهر دوره الرئيس في العلن ،ولكن بروز
هذا الدور يعتمد على الثقة الشخصية من الرئيس تجاه هذا الجهاز  ،حيث إن هذا الجهاز يعتمد في صنع
القرار على معلومات ،ويعرض على الرئيس آراء وبدائل لالختيار األنسب ألي قرار سياسي.



يضيف أبو الغيط أن تأثير ونفوذ المخابرات العامة امتد لعقو د كبيرة ،أهمها التأثير والنفوذ على عدد من دول الجوار المصري وبشكل واضح
جدا في السودان وليبيا وفلسطين والقرن اإلفريقي وإسرائيل ،وان هذا التأثير يعتمد إلى حد كبير على إرادة تلك الدول التي كانت تقبل او تقاوم هذا
الوضع ،والمؤكد أن أنظمة السودان وليبيا كانت ت شجع هذه العالقة وهذا التأثير في بعض الفترات ،إما األردن وسوريا والعراق وكل دول الخليج
فكانت تسعى إلى عدم السماح بهذا الوضع لتصورها أن هناك أخطارا للتدخل المصري
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 : 2.4الــخــالصــة
إن الدور المركزي للمؤسسة العسكرية المصرية ال يقتصر على المجالين السياسي والدفاعي ،وانما تقوم
المؤسسة العسكرية المصرية بأدوار متعددة مثل القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية ،تدعم االستقالل واالكتفاء
الذاتي للمؤسسة العسكرية بشتى أشكالها ،باإلضافة إلى األنشطة االجتماعية األخرى مثل التنشئة
السياسية والتثقيف للعسكريين بهدف السيطرة على وسائل اإلعالم للتأثير على توجهات الرأي العام تجاه
الدور السياسي للعسكريين بالرغم من الغموض السائد حول طبيعة عمل المؤسسة العسكرية ومؤسساتها
االقتصادية.
واجماال يمكن القول إن الدور التنموي للمؤسسة العسكرية في مصر ،قد شهد نوعاً من المركزية واألهمية
المجتمعية ،األمر الذي ال يمكنه التراجع ،بل على النقيض يتوقع أن تشهد أدوار المؤسسة العسكرية تمدداً
في الزيادة للقطاعات المدنية والتنموية األخرى ،وذلك لتعويض تصدع مؤسسات الدولة األخرى في ظل
استمرار عدم االستقرار السياسي ،وتآكل قدرة مؤسسات الدولة السياسية على تلبية مطالب واحتياجات
المواطنين ،األمر الذي يؤدي إلثارة تحديات ضاغطة على المؤسسات العسكرية ،وزيادة في أدائها
ألدوارها.
ولقد أدى تصاعد نفوذ المؤسسة العسكرية المصرية في الحكم واشتراكهم في الحياة السياسية والذي تمثل
في المحددات الخارجية والداخلية للمؤسسة العسكرية المصرية ،والتي ساعدت بدورها على زيادة قوة ونفوذ
المؤسسة العسكرية في بنية النظام السياسي المصري ،وفي زيادة دورها السياسي في الحياة السياسية
المصرية ،وما لها من أهمية كبيرة في صنع القرار السياسي حيث إن الق اررات السياسية اإلستراتيجية لكل
القادة والرؤساء ذات الخلفية العسكرية-عبد الناصر والسادات ومبارك-

كان الدور األبرز فيها،

وللمؤسسة العسكرية دو اًر في صياغتها وصنعه ،فقد احتلت المؤسسة العسكرية المصرية والزالت تحتل
دو ار أساسياً في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخل النظام السياسي المصري.
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الفصل الثالث
 : 4دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورة  25يناير4100
 : 0.4مــقــدمــة
أسهمت العديد من العوامل التي أدت إلى اندالع االنتفاضات والثورات الشعبية في العالم العربي،
كان أهمها سخط الشعوب العربية على األوضاع في تلك الفترة ،وما عانت منه الشعوب كذلك من إقصاء
وتمييز ،وبالرغم من الثروات البشرية والطبيعية الهائلة التي كانت تتمتع بها المنطقة العربية ،فإنها شهدت
في العقود األخيرة خلال كبي ار في منظومة توزيع الثروة ،واستئثار النخب الضيقة وحدها بهذه الثروة،
ومعاناة المنطقة العربية من القمع واالستبداد ،وغياب الحقوق والحريات؛ كل تلك العوامل أدت إلى حالة
االختناق السياسي وظهور العديد من الحركات االحتجاجية ،والتي تحركت للمطالبة بحقوقها الثقافية
والسياسية واالقتصادية في اآلونة األخيرة(شحاتة :وحيد،2011،ص.)10

ورغم أن القوات المسلحة في كل بالد الثورات العربية ،قد وجدت نفسها في مواجهة االحتجاجات ،فإن
جيوشها أخذت مواقف متباينة ،فالحالة المصرية تختلف عن نظيرتها ،وعلى عكس الحالة التونسية والتي
لم يرغب الجيش فيها بالقيام بأي دور في مرحلة ما بعد سقوط النظام ،وفي ليبيا انقسم الجيش وتشكلت
كتائب خاضت حرباً ضد رأس النظام ،والتي انتهت بإسقاط النظام وانتشار السالح بين أطراف مختلفة،
وفي اليمن انقسم الجيش على نفسه العتبارات سياسية وقبلية ،ومنها لم تستطع مجابهة الموقف منفردة
ألسباب سياسية وطلبت العون الخارجي كما في البحرين ،وفي الحالة السورية استخدم النظام الجيش في
قمع الثورة ،وبمرور الوقت ظهرت انشقاقات داخل الجيش والتي أوصلت الحالة السورية للحالة الليبية
(قشقوش،2012،ص.)152
فثورة  25يناير هي الثورة الخامسة في تاريخ مصر المعاصر ،أولها كانت الثورة التي أنتجت "محمد على"
ونهضته في سنة  ،1805وثانيها كانت ثورة عرابي في  ،1881وثالثها ثورة  1919والتي قادها "سعد
زغلول" ،ورابعها ثورة  23يوليو 1952والتي قادها "جمال عبد الناصر" والضباط األحرار ،واألخيرة ثورة
 30يونيو  ،2012فكل تلك الثورات ُول َدت بشراكة بين الشعب والجيش ،واذا كانت ثورة  1919هي
الوحيدة التي لم يكن لجيش مصر أثر واضح في قيامها وحمايتها وتنفيذها ،وذلك يعود بسبب أن الجيش

المصري كان ثالثة أرباعه مغيباً في السودان وبعيداً عن أحداث مصر السياسية ،وذلك منذ إعادة فتح
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السودان من  ،1899-1896وحتى عودة الجيش المصري واخالء السودان منه؛ بمعنى آخر أن ثورة
 1919هي الوحيدة من ثورات مصر في تاريخها المعاصر لم يلحظ أثر للجيش فيها وهي التي وقعت في
حالة غياب غالبية قوات الجيش عن مصر.
وقد جاء هذا الفصل بعنوان دور المؤسسة العسـكرية المصـرية فـي ثـورة  19ينـاير  ،1122وينقسـم الفصـل
إلـى ثالثـة ،مباحـث المبحــث األول ،البحــث فـي أســباب انـدالع ثــورة  25ينــاير  ،1122أمـا المبحــث الثــاني
فقد جاء بعنوان المؤسسة العسـكرية وثـورة  19ينـاير ،وأخيـ اًر المبحـث الثالـث وجـاء بعنـوان موقـف المؤسسـة
العسكرية المصرية تجاه قضايا التحول الديمقراطي
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المبحث األول
 : 4.4أسباب اندالع ثورة  25يناير4100
 : 0.4.4تــمــهــيــد
يعود انتقال مصر من صيغة التنظيم السياسي الواحد إلى صيغة التعددية الحزبية المقيدة إلى
أكثر من ثالثين عاماً ،إال أن هذا التحول لم يشهد تحوالً ديمقراطياً حقيقياً ،وأصبحت عملية االنتقال إلى
مجرد هامش ديمقراطي يتسع أحيانا ويضيق أحياناً طبقاً إلرادة السلطة الحاكمة ،حيث مثل التفرد بالسلطة
واالستبداد أحد المالمح الرئيسة للنظام السياسي ،وذلك بسبب السلطات الدستورية الممنوحة لرئيس
مسيطر من الناحية العملية على السلطتين
الجمهورية في ظل الظروف العادية واالستثنائية ،وأصبح
اً
التنفيذية والتشريعية ولم يكن أمام المصريين إال تغيير هذا الوضع المتردي ،وتغيير ثقافة الخوف والذعر،
وقد سعى أغلب الشعب المصري إلى النهوض ومواجهة النظام من خالل المشاركة والتظاهر في ثورة 19
يناير ،حيث تُعد ثورة  19يناير إحدى أهم نتائج الظروف القاسية التي عانى منها الشعب المصري ،خالل
العقود الطويلة الماضية(تاج الدين ،4100،ص.)40-45

وقد جاء هذا المبحث بعنوان أسباب اندالع ثورة  19يناير 1122وينقسم هذا المبحث أربعة مطالب:
المطلب األول األسباب المباشرة والعوامل الداخلية التي أسهمت في اندالع الثورة ،والمطلب الثاني
األسباب غير المباشرة التي أدت إلى اندالع الثورة ،والمطلب الثالث العوامل الخارجية التي أسهمت في
إنجاح الثورة ،والمطلب الرابع حول رد الفعل الشعبي والرسمي لثورة  19يناير المصرية ،وحول الرؤيتين
األمريكية واإلسرائيلية للثورة
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المطلب األول
 : 0.0.4.4األسباب المباشرة والعوامل الداخلية التي أسهمت في اندالع الثورة
شهد المجتمع المصري العديد من األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي كانت سائدة
في المجتمع المصري ما قبل الثورة ،والتي بدورها َولً َدت حالة من االحتقان والغضب الشديد ،باإلضافة
إلى غياب الفصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد النظام السياسي ككل ،وشهدت مصر
مج موعة من االحتجاجات الشعبية مطالبة باإلصالح والتغيير ،ولقد رفعت حركات االحتجاج في مصر
شعا اًر واحداً وهو التغيير ،ولذلك ال احد ينكر دور العوامل المادية واالقتصادية واالجتماعية في تحديد
عوامل انفجار الثورة وكيفية تطورها وما تنطوي عليه من نتائج.
فثم ــة العدي ــد م ــن األس ــباب المباشـ ـرة الت ــي أدت إل ــى ان ــدالع ث ــورة  25ين ــاير منه ــا :انتش ــار الفس ــاد وس ــوء
األوضاع االقتصادية ،وتكريس الثروات بطريقة غير مشروعة ،وعدم تنفيـذ أحكـام القضـاء ،وغيـاب الن ازهـة
االنتخابية ،وتزوير انتخابات مجلس الشعب عام .2010
وسوف نتناول تلك األسباب المباشرة بشيء من التفصيل:
 : 0.0.0.4.4الفساد وسوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية
تمثل الفساد وسوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية إحدى أهم األسـباب المباشـرة التـي
أدت إلــى انــدالع الثــورة منهــا مــا هــو أســباب اقتصــادية ،وأســباب اجتماعيــة وأســباب سياســية وســوف نتنــاول
تلك األسباب بشي من التحليل.
 : 0.0.0.0.4.4األسباب االجتماعية
مــع تعــاظم عوامــل الظلــم والقهــر داخــل المجتمــع المصــري ،أصــبحت البنيــة االجتماعيــة معبــأة بكــل
عوامــل االنفجــار ،فقــد شــهد عصــر "مبــارك" الزيــادة فــي االضــطرابات العماليــة وانتشـار ظــاهرة التعــذيب فــي
م اركــز الشــرطة ،وازديــاد عــدد المعتقلــين السياســيين  ،وت ازيــد عــدد الفقـراء ،وقــد أشــار تقريــر نشــر فــي فب اريــر
 1118إلــى أن  22مليــون مـواطن يعيشــون فــي  512منطقــة عشـوائية ،وتفاقمــت األزمــة االقتصــادية علــى
أثــر بعــض السياســات االقتصــادية ويــتحكم  %1مــن المص ـريين فــي  %91مــن جملــة الــدخل القــومي ،وقــد
اتخــذت األزمــة االقتصــادية فــي عهــده منعطف ـاً خطي ـ اًر بعــد عــام  2558إذ ازداد معــدالت التضــخم بصــورة
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كبي ـرة فــي هــذا العــام وتضــاعفت األس ــعار فــي عهــد رئــيس الــوزراء آنــذاك "عــاطف عبيــد" (كمـــال،4104،

ص.)011
كذلك أصبح المواطن المصري يعيش في العديد من المشاكل اليومية ،مثـل صـعوبة المواصـالت ،وضـعف
التعل ــيم ،وزي ــادة نس ــبة األمي ــة فق ــد بلغ ــت نس ــبة األمي ــة  %05.9وذل ــك طبقـ ـاً لتقري ــر التنمي ــة الع ــالمي لع ــام
 1118/1110الص ــادر ع ــن البن ــك ال ــدولي ،وش ــعر المـ ـواطن المص ــري بفس ــاد واض ــح لإلع ــالم المص ــري
الرس ــمي ،وأص ــبح اإلع ــالم أداة لتس ــخير أه ــداف ومص ــالح النظ ــام ،وزي ــادة انتش ــار الطبقي ــة ف ــي المجتم ــع
المصري ،وزيادة طبقة األغنياء وزيادة الفجوة بين الطبقتين الفقيرة والغنية ،وأصبحت طبقة األغنياء تـتحكم
بحوالي  %91من ثروات وخيرات البالد(خليل ،4104 ،ص.)44
 : 4.0.0.0.4.4األسباب االقتصادية
بحلــول أواخــر عــام  1121أصــبح حـوالي  %91مــن ســكان مصــر يعيشــون تحــت خــط الفقــر ،أي
يعتمــدون علــى دخــل قــومي يعــادل  1دوالر فــي اليــوم لكــل فــرد ويعتمــد جــزء كبيــر مــن الســكان علــى الســلع
المدعومة ،لدرجة أن الكثير من المواطنين لم يستطيعوا مواجهة موجة غالء األسعار التي ال تتناسب على
اإلطــالق مــع مســتويات الــدخول ،فغالب ـاً مــا كــان الم ـواطن يســتيقظ كــل يــوم علــى زيــادة فــي إحــدى الســلع
األساسية (البسيوني ،4100 ،ص.)40

فقد بدا واضحاً بأن األوضاع االقتصادية واالجتماعية السـائدة فـي المجتمـع المصـري كانـت أعظـم أثـ اًر فـي
تولد حالة االحتقان لدى أفراد المجتمع فبدأت حركة الشباب باالنطالق من واقـع ثـوري ،فمـا حـدث فـي تلـك
الفت ـرة هــو حــدث أكثــر مــن مجــرد انتفاضــة أي أنهــا أكثــر مــن احتجــاج ،بحيــث تنحــدر أصــول الشــباب إلــى
الفئ ــات المتوس ــطة؛ وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ك ــان لظه ــور الكيان ــات االقتص ــادية العمالق ــة ب ــالمجتمع المص ــري،
وتكوين الثروات الهائلة لرجال األعمال دور كبير في زيادة سـخط أبنـاء الشـعب المصـري ،خصوصـاً وأنهـم
كانوا يعانون ظروف اقتصادية خانقة ،وأصحاب تلك الكيانات يعيشـون فـي رغـد مـن الحيـاة (أمـين،2011 ،

ص.)15


عاطف محمد عبيد هو رئيس وزراء مصر األسبق من أكتوبر -2555 /يوليو  ، 1112/وقد رفعت هيئة الرقابة اإلدارية تقريرا إلى مؤسسة
الرئاسة أكدت فيه تزايد معدالت الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء ،وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة ،مقدرة حجم األموال المختلسة بـ
 911مليون جنيه ،وأكثر من  01ألف حالة فساد في مصر ، ،بعدما حلت مصر في المرتبة  01بين الدول األقل فسادا وذلك في تقرير منظمة
الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم .وشهد عام 1112م آالف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى
 211مليار جنيه .،كما وصل حجم أموال الرشاوى  911مليون جنيه وحجم أموال غسيل األموال أكثر من خمسة مليارات جنيه ،وتدهور األداء
اإلداري للقيادات ،ووجود عالقات مشبوهة ،واستغالل مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.
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ويمكن رصد الجوانب االقتصادية التي ساعدت على قيام الثورة في األتي(:ناصف ،4100 ،ص)40

 انتشار الفقر والبطالة داخـل مصـر بشـكل كبيـر ،حيـث مثلـت نسـبة  %81مـن المصـريين يعيشـون
تحت خط الفقر.
 تصدير الغاز المصري إلسرائيل بأسعار متدنية ،ففي عام  1119أبرمت إسرائيل أربعة عقود تقوم
مصر بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل يمتـد العمـل بهـا حتـى عـام  ،1101حيـث تشـتري
إس ـرائيل الغــاز المصــري بثالثــة دوالرات للمتــر المكعــب فــي حــين يبلــغ ســعره بالســوق العــالمي 21
دوالر ،وأن  %00من الطاقة الكهربائية التي تنتجها إسرائيل تعتمد على الغاز المصـري ،وتسـببت
هــذه العقــود فــي أزمــات عــدة ،بســبب معارضــة خبـراء البتــرول ،خاصــة أن هــذه الكميــة يجــب أن ال
يتم تصديرها إال في حالة وجود فائض ،وهذا معـدوم فـي مصـر(تقريـر المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة
السياسات ،مايو.)4104/

 تدني األجور وارتفاع األسعار ،وتراجع سعر العملة ،وتراكم الديون الخارجية على مصر.
 زيــادة الض ـرائب علــى أســعار الســلع ،وبيــع األ ارضــي بأســعار رخيصــة للمســتثمرين ،وبيــع الشــركات
الحكومية الكبيرة للمستثمرين األجانب.
ويــرى الباحــث أن الم ـواطن المصــري شــعر بنــوع مــن انعــدام القيمــة والك ارمــة ،وقــد بــدا واضــحاً أن االحتقــان
الشديد أصبح سمة المجتمع المصري ،وأن الكثير ينتظرون الفرصة لتفريغ ما لديهم مـن شـحنات الغضـب،
ف ــي ظ ــل س ــخط أبن ــاء الش ــعب عل ــى الحكوم ــة والس ــلطة والت ــي س ــخرت لحماي ــة رج ــال األعم ــال وارتب ــاطهم
بالس ــلطة ،وأن الجمي ــع ش ــعر أن الحي ــاة ل ــم تع ــد تط ــاق ف ــي ظ ــل س ــوء األوض ــاع االقتص ــادية واالجتماعي ــة
والسياسية المتردية داخل المجتمع ،وأن بوادر حل تلك األزمات باتت معدومة.
 : 4.0.0.0.4.4األسباب السياسية
كانت أهم األسباب السياسية الندالع الثورة هي ضمن القضايا الخارجية الهامة التي أخفق النظام
المصري فيها ،وخروج مصر من حلبة الصراع العربي -اإلسرائيلي ،خاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد
 ،2505وعدم االهتمام بقضايا األمن القومي المصري ،وخاصة األمن المائي المصري وأن هناك قوى
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تتربص بمنابع نهر النيل ومجاريه في وسط وشرق أفريقيا ،وهذا التهديد يحتاج إلى سياسة مصرية واعية
وفاهمة ومسئولة (هيكل ،4104 ،ص.)041
كذلك كان الكثير من المصريين يشعرون بخيبة أمل تجاه السياسة الخارجية لمصر ،وتراجع دور مصر
اإلقليمي وخاصة بعد الغزو األمريكي للعراق عام  ،1110وقيام مصر بمساعدة الواليات المتحدة بعقد
مؤتمر للعراق في شرم الشيخ في نوفمبرُ 1119/يظهر بداية االعتراف والدعم الدولي والعربي لألوضاع

المتغيرة الجديدة بالعراق،حيث كان الدور المصري سلبياً تجاه احتالل الدول العربية المجاورة ،فلم يكن هذا
الدور مرضياً للشعب المصري ،ولم يكن الشعب راضياً على السياسة الخارجية في عهد الرئيس السابق
مبارك تجاه العديد من قضايا السياسة الخارجية(أبوالغيط ،4104 ،ص.)442
ويرى الباحث أن تدهور مكانة مصر اإلقليمية ،وتهديد األمن المائي المصري ،بسبب إهمال مصر
لعالقتها مع دول حوض النيل ،وبروز قوى صاعدة جديدة على مسرح سياسة المنطقة ،مثل اتساع الدور
اإليراني والتركي على حساب الدور المصري في منطقة الشرق األوسط باألخص كان له األثر الكبير في
عدم رضا غالبية الشعب المصري على عزلة مصر عن مسرح السياسة الدولية في ظل المتغيرات الجديدة
في المنطقة.
 : 4.0.0.0.4.4عدم تنفيذ أحكام القضاء
أدى غياب مبدأ الفصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية علـى مقاليـد الحكـم إلـى غيـاب مبـدأ
الت ـوازن بــين الســلطات وتحديــد صــالحيات كــل ســلطة علــى حــدة ،حيــث إن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى
الســلطة التش ـريعية أدى إلــى تقلــيص دور القضــاء وعــدم تنفيــذ أحكامــه ،وذلــك بس ـبب الســلطات الدســتورية
الكبيـ ـرة الممنوح ــة لـ ـرئيس الجمهوري ــة ،وال ــذي يحك ــم س ــلطاته برئاس ــة الح ــزب ال ــوطني الح ــاكم وال ــذي ينف ــرد
بالســلطة وبالحيــاة السياســية الداخليــة ،ف ـرئيس الجمهوريــة يــتحكم فعلي ـاً بالســلطة التنفيذيــة والتش ـريعية (عبـــد
الوهاب.)2005 ،

فف ــي منتص ــف الس ــبعينيات ح ــدث تح ــول ف ــي النظ ــام المص ــري نح ــو التعددي ــة الحزبي ــة المقي ــدة واالنفت ــاح
االقتصــادي ،مــع اســتمرار النظــام الرئاســي والســلطات الواســعة لـرئيس الجمهوريــة والــذي ظــل الفاعــل الوحيــد
والمهم في النظام السياسي ،فلقد تعاظمت هذا السلطات واتسعت هيمنة الرئيس علـى العمليـة السياسـية فـي
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ظل غياب الرقابة البرلمانية لمجلس الشعب وهشاشة األحزاب السياسية المعارضة على مدى العقود الثالثة
(البحيري ،4100،ص.)074
وكمــا أش ـرنا س ــابقاً فــي الفص ــل األول -فطبقــا" لدس ــتور 1120والــذي اســتمر العم ــل بــه ف ــي عهــد الــرئيس
"مبــارك" ،يتــولى رئــيس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة ويضــع باالشــتراك مــع مجلــس الــوزراء السياســة العامــة
للدولة ،كما يتولى منصب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ورئاسة المجلس األعلى للشرطة ،ورئاسة مجلـس
الــدفاع الــوطني الــذي خصــه الدســتور بــالنظر فــي الشــئون الخاصــة بوســائل تــامين الدولــة وســالمتها (هــالل،

،2006ص.)236
كذلك من صالحيات الرئيس حق اقتراح القوانين والتي جاءت بموجـب المـادة  109والتـي نصـت علـى أن"
لـرئيس الجمهوريـة ولكــل عضـو مــن أعضـاء مجلــس الشـعب حــق اقتـراح القـوانين" ،أمـا فــي أثنـاء الحــرب أو
فــي الحــاالت االســتثنائية  ،فقــد خــول الدســتور لمؤسســة الرئاســة أداء مهــام أوســع وأخطــر ممــا منحــت فــي


األوقات الطبيعية .
وتالحظ الدراسة من خالل ما سبق بأن السلطة التنفيذية تحكم سيطرتها على أغلب مواد الدستور المصري
 1971إلى تتمتع السلطة التنفيذية بحوالي  35صالحية وبما نسبته  %63من إجمالي السلطات
والصالحيات.وسيطرة الحزب الوطني على أغلب المؤسسات اإلدارية زادت المخاوف لدى الحزب الوطني
حول إمكانية وجود منافسة حقيقية على رئاسة الجمهورية في تلك الفترة.

 : 4.0.0.0.4.4غياب النزاهة االنتخابية
انفـرد الحــزب الحــاكم( الحــزب الــوطني الــديمقراطي) فــي الســيطرة علــى مقاعــد البرلمــان والتــي جــرت
ف ـ ــي األع ـ ـ ـوام  ،2010-2005-2000-1995-1990-1987-1984-1979باس ـ ــتثناء االنتخابــ ــات
النيابيــة لعــام  1987والتــي حصــلت فيهــا القــوى السياســية المعارضــة علــى  99مقعــداً مــن إجمــالي مقاعــد
مجل ــس الش ــعب البالغ ــة  444مقع ــداً ،بمعن ــى أن الح ــزب الح ــاكم ال يرغ ــب ف ــي ت ــرك المنافس ــة السياس ــية
لألح ـزاب األخــرى مثــل :حــزب العمــل ،ومصــر الفتــاة ،وحــزب األح ـرار ،وحــزب مصــر العربــي االشــتراكي،


لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية ،أو سالمة الوطن ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ،أن يتخذ
اإلجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ،ويوجه بيانا إلى الشعب ،ويجرى االستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خالل ستين يوما من اتخاذها"
المادة 292
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وحزب العدالة االجتماعية ،وحزب الشعب الديمقراطي ،وحزب الوفاق القومي ،والتي عملت السـلطات علـى
تقييد عملها وتجميده (عبد اهلل ،2005 ،ص.)124
فكان غياب مبدأ نزاهة االنتخابات وفقدان مشروعيتها ،من أهم أسباب اندالع الثورة ،وتولي "مبارك" الحكم
خــالل اســتفتاء علــى الرئاســة فــي األع ـوام ،1119-2555-2550-2580-2582لخمــس فت ـرات متتاليــة
وطال ــب الكثي ــرون بتع ــديل الدس ــتور؛ ليس ــمح بتع ــدد المرش ــحين لرئاس ــة الجمهوري ــة ،وأن يص ــبح باالنتخ ــاب
المباشــر بــدالً مــن االســتفتاء ،وبــذلك تكــون فت ـرة حكمــه مــن أطــول فت ـرات الحكــم فــي المنطقــة العربيــة ،وفــي
فب اريــر  1119دعــا حســني مبــارك إلــى تعــديل المــادة  01مــن الدســتور المصــري والتــي تــنظم كيفيــة اختيــار
الرئيس ،وتم التصـويت بمجلـس الشـعب لصـالح هـذا التعـديل الدسـتوري ،والـذي أصـبح ألول مـرة فـي مصـر


باالنتخاب المباشر بدالً من االستفتاء  ،فقد وجهت إليه انتقادات من قبل حركات سياسـية معارضـة ،مثـل:
حركة كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد األخير الذي شهد انتخابات بين عـدد مـن المرشـحين وألول
مرة أبرزهم "أيمن نور" "ونعمان جمعة"(كمال ،4104 ،ص.)55
وي ــرى الباح ــث أن الح ــزب ال ــوطني الح ــاكم س ــعى جاه ــداً إل ــى تحدي ــد درج ــة تمثي ــل الق ــوى المعارض ــة ف ــي
مؤسسات الدولة الرسمية ،حتى يبقـى هـو الحـزب المهـيمن علـى السـاحة السياسـية فـي ظـل غيـاب األحـزاب
السياسية األخرى وضعفها وعدم قدرتها على منافسة الحزب الحاكم.
 : 2.0.0.0.4.4تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010


أجريت انتخابات مجلس الشعب عام  1121قبـل نحـو شـهرين مـن انـدالع الثـورة ،وقـد فجـرت د.
"آمال عثمان" رئيس اللجنة التشريعية مفاجأة -اعتبرت من العيـار الثقيـل -حيـث أعلنـت أن عـدد الطعـون
ض ــد أعض ــاء المجل ــس بع ــد أق ــل م ــن ش ــهرين يق ــدر  2910طعنـ ـاً ،وأحك ــام نهائي ــة ب ــبطالن انتخ ــاب 251


االستفتاء الشعبي :يُعرف وفقا للسلطة القضائية بحق المواطنين في النقض ،أو حق النقض الشعبي ،أو االستفتاء النقضي ،أو استفتاء
المواطنين أو استفتاء اإللغاء ،أو االستفتاء الرافض ،واالستفتاء المعلق ،أو االستفتاء على القانون ،وهو نوع من االستفتاءات العامة التي توفر
وسائل من خاللها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (االستفتاء العام) على قانون حالي ،أو
تعديل دستوري ،أو تعديل ميثاق أو مرسوم ،أ و مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خالل تقديمه على أجندة
االجتماعات ،على أقل تقدير ويعتبر االستفتاء شكال من أشكال الديمقراطية المباشرة.

مجلس الشعب :هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ،ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور،
وفقا للمادة  08يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة،
كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور ،ويتألف مجلس الشعب من  222عضوا يختارون بطريق االنتخاب المباشر
السري العام على أ ن يتم االقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ،باإلضافة إلى عدد من األعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ال يزيد على
عشرة ،ويجب أن يكون نصف األعضاء المنتخبين على األقل من العمال والفالحين،وعدد الدوائر االنتخابية  111دائرة ينتخب عن كل منها
عضوان أحدهما على األقل من العمال والفالحين وينتخب عضو مجلس الشعب باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التي أعطيت في
االنتخاب.
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عضـ ـواً ،وأن  01فق ــط عض ــويتهم ص ــحيحة م ــن ب ــين  21األعض ــاء المعين ــين فم ــن ب ــين  999نائبـ ـاً وه ــم
أعضــاء المجلـس ،يمثــل نصــيب كــل نائــب نحــو  0طعــون ،ويعــد هــذا العــدد مــن الطعــون األكبــر فــي تــاريخ
البرلمان المصري (الدلنجاوي ،4104 ،ص.)44

فف ـ ــي ظ ـ ــل االنتخاب ـ ــات التشـ ـ ـريعية األخيـ ـ ـرة  ،2010والت ـ ــي ج ـ ــرت عل ـ ــى م ـ ــرحلتين ف ـ ــي ش ـ ــهري ن ـ ــوفمبر
وديســمبر 2010/لــم تحصــل أح ـزاب المعارضــة علــى المقاعــد النيابيــة مــع انس ـحاب حــزب الوفــد وجماعــة
اإلخـوان المسـلمين فـي جولـة اإلعـادة الثانيـة ،ليــتم حـل المسـألة لصـالح الحـزب الـوطني الـديمقراطي ،والــذي
حصـل علــى  419مقعـداً ليصــبح البرلمــان مؤسسـة تابعــة للحـزب الــوطني ،وحصــل الحـزب الــوطني الحــاكم
عل ـ ــى أغلبي ـ ــة س ـ ــاحقة ف ـ ــي مقاع ـ ــد مجل ـ ــس الش ـ ــعب والت ـ ــي وص ـ ــلت إل ـ ــى  %90م ـ ــن إجم ـ ــالي المقاع ـ ــد
(زكريا،2011،ص.)100
وي ــرى الباح ــث أن انتخاب ــات مجل ــس الش ــعب األخيـ ـرة أدت إل ــى س ــخط ش ــديد م ــن أبن ــاء وأحـ ـزاب الش ــعب
المصري ،وخصوصاً جماعة اإلخوان المسلمين والذي حال دون وصـول أي مـنهم إلـى البرلمـان ،وهـذا َولـد
نوع ـاً م ــن القناع ــة الشــديدة ل ــدى الش ــعب المص ــري ،بأنــه ال ب ــديل ع ــن اللج ــوء إلــى الش ــارع إذا م ــا س ــنحت

الفرصة ،ومع انطالق الش اررة األولى لثورة  25يناير باتت الفرصة سانحة إلحداث أي تغيير.
وتجدر باإلشارة إلى أن هناك المزيـد مـن العوامـل واألسـباب المباشـرة األخـرى والتـي أدت إلـى انـدالع الثـورة
أيض ــا مث ــل انس ــداد األف ــق السياس ــي وال ــديمقراطي ،وغي ــاب مص ــداقية الخط ــاب السياس ــي الرس ــمي ،وتـ ـزاوج
السلطة والثروة ،وزيادة نسبة معدالت البطالة.
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المطلب الثاني
 : 4.0.4.4األسباب غير المباشرة الندالع ثورة  41يناير المصرية
تمثلت األسباب غير المباشرة والتي أدت إلى اندالع الثورة وهي:
 تنوع وسائل االتصال والوسائل اإلعالمية.
 قانون الطوارئ.
 محاولة توريث الحكم.
وسوف نتناول تلك األسباب بشي من التحليل:
 : 0.4.0.4.4تنوع وسائل االتصال الحديثة والوسائل اإلعالمية
ظهـرت الكثيــر مــن الحركــات االحتجاجيــة فــي السـنوات األخيـرة ذات أرضــية سياســية نشــأت خــارج
األطــر المؤسســية وخــارج الشــرعية القانونيــة ،وقــد رفضــت تلــك الحركــات المشــاركة فــي المنظومــة السياســية
التي فرضتها الدولة على معارضيها؛ وتبنت خطاباً يتجاوز مطالب اإلصـالح والتغييـر الشـامل ،مـن خـالل
تعبئــة الشــارع فــي مواجهــة النخــب الحاكمــة ،كمــا لجــأ الشــباب فــي الســنوات األخي ـرة إلــى اســتخدام وس ـائل
االتصــال الحديث ــة واســتخدام الفض ــاء اإللكترونــي والمواق ــع االجتماعيــة لتأس ــيس احتجاجــات ش ــبابية والت ــي
أصبحت محركاً مهماً للتغيير في العديد من الدول العربية (سليم،2010،ص.)151-150
فقد كانت وسائل االتصال وأهمها شـبكات التواصـل االجتمـاعي(  )FACEBOOK-TWITTERأدوات
فاعلـ ــة فـ ــي الثـــورة ،حيـ ــث وفـ ــرت بيئـ ــة مناسـ ــبة لتطـ ــوير الـــوعي السياسـ ــي والثق ــافي لـ ــدى الشـــباب وتوجيـ ــه
االحتجاجات وتنظيم المسيرات الشعبية نحو الميادين ،وتطوير أساليب الحركة السياسية االحتجاجيـة ،وفـي
بعض األحيان كانت شبكات التواصل مصدر أخبار لوكاالت األنباء ،فـي أحـداث ثـورة 25ينـاير وعرضـت
صو اًر أظهرت الشرطة المصرية وهي تقمع المتظاهرين (الرعود ،2012،ص.)77:76
كذلك هناك بعض القنوات اإلعالمية البارزة التي ساعدت في زيادة لهيب الثورة ،وأهمها قناة الجزيرة
الفضائية ،حيث قامت بتغطية أحداث الثورة اليومية بدرجة أنها قامت بتعطيل كل برامجها وفتحت بثها
بشكل مباشر ومستمر على األحداث الجارية في مصر ،وواصلت بتغطية تطورات الثورة ،واستضافت
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العشرات من السياسيين المعارضين والناطقين الرسميين لألحزاب المصرية ،وقد أثارت هذه التغطية
المكثفة حفيظة النظام المصري ،والذي شعر أن الجزيرة شاركت الناس الثورة وتفاعلت معهم؛ ومع نجاح
الثورة المصرية وتنحي الرئيس السابق "مبارك"؛ استمرت قناة الجزيرة الفضائية تغطيتها للشأن المصري،
وللتفاعالت الداخلية المصرية بعد نجاح الثورة ،وان كانت هذه التغطية ليست بالحجم الذي كانت عليه
خالل أحداث الثورة(عبداهلل،2012،ص.)85:84
ويرى الباحث أن وسائل االتصال الحديثة والقنوات اإلعالمية كان لها دور بارز في ثورة  25يناير ،فلقد
ساعدت في تشكيل رأي عام مصري وعربي مؤيدة للثورة ،ومعارضة النظام القديم ،في ظل تنوع هذه
الوسائل واستخدامها رموز تعبيرية وفنية مثل الصور والكلمات وغيرها ،والتي كانت تتماشى مع الثورة
ومطالبها ووْل َدت نوعاً من اإلحساس والشعور الوطني في الوعي المصري األمر الذي أدى لدعم الثورة

والثوار.

 : 4.4.0.4.4قانون الطوارئ
كمــا أســلفت الد ارســة ســابقأ ترجــع بدايــة العمــل بقــانون الط ـوارئ لعــام  ،1967فقــد ظلــت الســلطة
المصـرية تعمــل بالقــانون حتــى عــام  ،1980والــذي أنهــى فيــه الـرئيس ال ارحــل "محمــد أنــور الســادات" العمــل
بــه ،ثــم مــا لبثــت أن عــاد العمــل بــه بعــد اغتيــال "الســادات" فــي  ،1981واســتمر فــي عهــد ال ـرئيس الســابق
"محمد حسني مبارك" وكان يتم التجديد العمل بالقانون كل  3سنوات.
لقـد حكــم قـانون الطـوارئ السياسـة الداخليــة لمصـر باســم محاربـة اإلرهــاب ،وقمـع المـواطنين مـن قبــل جهــاز
أم ــن الدول ــة ومعامل ــة الش ــعب المص ــري معامل ــة س ــيئة واره ــابهم ،وه ــذا م ــا جع ــل ال ــدافع ل ــدى ش ــباب الث ــورة
للمطالبــة بــالتغيير ،والغــاء قــانون الطـوارئ الــذي شــدد علــى تجـريم التعــذيب والمعاملــة القاســية لهــم (القــاعود،

،2011ص.)60
وأشــارت منظمــة الشــفافية الدوليــة فــي تقريرهــا الصــادر عــام  1121أن مصــر تحتــل المرتبــة  58مــن أصــل
 208دولة مـدرج بـالتقرير ،وأكـد تقريـر المنظمـة أن زيـادة نفـوذ و ازرة الداخليـة وخـالل فتـرة حكـم "مبـارك" زاد
مــن نســبة الفســاد السياســي فــي الــبالد ،هــذا الفســاد أدى إلــى زيــادة ســجن الشخصــيات السياســية والناشــطين
الشباب بدون محاكمة ،ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغيـر قانونيـة ،وقـد كـان بإمكـان أي فـرد أو
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ض ـ ــابط أن ينته ـ ــك خصوص ـ ــية أي مـ ـ ـواطن ف ـ ــي منطقت ـ ــه باعتقال ـ ــه دون ش ـ ــرط بس ـ ــبب ق ـ ــانون الطـ ـ ـوارئ
(ثابت ،4100،ص.)11
كذلك أتاحت صالحيات الرئيس المزيد من القوة إزاء وقت الطوارئ ،فتلـك الصـالحيات اسـتخدمها الرئيسـان
الســادات ومبــارك ،مســتغلين نصــوص المـواد  09و 218و 290و 298مــن الدســتور ،ومكنهمــا مــن اتخــاذ
ق اررات مثل ق اررات اإلعتقال السياسي  9سبتمبر ،2582وعزل قيادات الكنيسة األرثوذكسية في العام ذاته،
ونــزول الجــيش إلــى الشــارع عــامي  2500و ،2581واســتغالل التفــويض المفتــوح مــن دســتور  ،2502فــي
سن القوانين العادية وذات الطابع العسكري(ربيع.)4104،
ويرى اللواء "ممـدوح شـاهين" ،عضـو المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحة ،أن كـل مـا أثيـر حـول عـدم قانونيـة
تفعيـل العمـل بقــانون الطـوارئ غيــر صـحيح ،وأن مصــر تعـيش حالـة طـوارئ بموجـب القـرار الجمهـوري رقــم
 11لعام  1121وينتهي في يونيـو ،1121 /والـذي وافـق عليـه مجلـس الشـعب المنحـل (الـدلنجاوي،4104 ،

ص.)05
ويرى الباحث أن قانون الطوارئ كان مفاده الرغبة المتزايدة في نظام أمني نخبوي ،والنمو المتواصل لألمن
والشرطة على حساب السياسة ،والذي ساعد بدوره على بروز دولة قمع تديرها أجهزة أمنية رسمية تحمي
الطبقة الحاكمة وبطانتها ،وقمع القوى المعارضة لها في شتى المجاالت.

 : 4.4.0.4.4محاولة تمرير مخطط التوريث
كــان هنــاك ص ـراع خفــي مــن أيــام جمــال عبــد الناصــر بــين أجه ـزة الجــيش والتنظــيم الحزبــي ،وذلــك
لنظرة العسكريين بغير تقدير للتنظيمـات السياسـية ،علـى اعتبـار أن العسـكريين جـاءوا بفكـرة التنظـيم الواحـد
للحكم .وهو تنظيم الضباط األحرار.
وعلى ذلك كانت المؤسسة العسـكرية تنظـر للحـزب الـوطني بـنفس النظـرة الـذين كـانوا ينظروهـا إلـى االتحـاد
االشتراكي ،وفيها قدر كبير من عدم االهتمام واالستخفاف ،ولكن بمجيء جمال مبارك إلـى الحـزب ،بـدأت
المســالة تأخــذ نوع ـاً مــن التــوتر الصــامت ،وأن المؤسســة العســكرية غيــر مســتريحة للمســار العــام لعمليــات
التجديد داخل الحزب الوطني ،وكان هناك حالة من الضيق والتذمر تجاه هذا الجيل الجديد والذي يحـاول
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فــرض ســيطرته علــى مقاليــد النظــام مــن خــالل فك ـرة التوريــث الــذي ُيجســدها "جمــال مبــارك" ،حتــى أن أحــد
أعضاء المجلس العسكري بعد الثورة أكد رفضهم التام منذ سنوات لملف التوريث (الفقي.)2012 ،

ويمكــن اإلشــارة إلــى أن هنــاك العديــد مــن األســباب غيــر المباشـرة والتــي أدت النــدالع ثــورة  19ينــاير وهــي
تصدير الغاز إلسـرائيل ،وتفجيـر كنيسـة القديسـين باإلسـكندرية ،ومقتـل الشـاب "خالـد سـعيد" ،وانـدالع الثـورة
التونسية ،ومقتل الشاب السلفي "سيد بالل".

المطلب الثالث
 : 4.0.4.4العوامل الخارجية التي أسهمت في إنجاح الثورة
هنالـك عوامــل مــؤثرة خــارج حــدود الــدول ســاهمت فـي إنجــاح الثــورات إلــى جانــب العوامــل الداخليــة،
فقد لعبت دو اًر مهماً ساعدت في إحـداث التغييـر علـى الصـعيد الـداخلي ،كـذلك إن تلـك العوامـل بـرز دورهـا
والتي ال يمكن إغفاله في إحداث التغيير في الشرق األوسط.
فقــد ارتــبط اســتمرار المنظومــة الســلطوية فــي العــالم العربــي وخاصــة مصــر بتصــاعد دور الفــاعلين الــدوليين
واإلقليميين في السياسة الداخليـة لـدول المنطقـة ،وخاصـة فـي السـنوات األخيـرة ،فالتـدخل الغربـي فـي الشـأن
الــداخلي هدفــه ترســيخ النظــام اإلقليمــي الــذي وضــعته القــوى االســتعمارية فقــد ازداد بــدعم األنظمــة الســابقة
الحاكمة الموالية للغرب (جميل،1997 ،ص.)63
ومن ناحية أخرى ،فقـد شـهدت السـنوات األخيـرة تصـاعداً فـي نفـوذ قـوى إقليميـة صـاعدة مثـل إيـران وتركيـا،
والتــي بــدأت تــؤثر فــي مجريــات األمــور فــي العــالم العربــي؛ فبالنســبة إلي ـران فقامــت بــدعم نظــم وحركــات
راديكالية ،مثل نظام األسد في سوريا وحزب اهلل في لبنان وحماس في غزة ،والحوثيين في الـيمن ،ممـا دفـع
الــبعض التحــدث عــن قــدرة تلــك الحركــات علــى تأســيس دولــة داخــل دولــة ،وقــدرتهم علــى تحــدي الســلطة
المركزي ــة واح ــداث تغيي ــر وتأس ــيس حرك ــات فرعي ــة منظم ــة تتمت ــع بق ــدر ع ـ ٍ
ـال م ــن االس ــتقالل ال ــذاتي (عبـــد
السالم ،2010،ص.)114-112

كذلك هنالك العديد من القضايا الخارجية المهمة والتي يمكـن إسـقاطها علـى ثـورة  25ينـاير والتـي ارتبطـت
بالثورة وتوجهاتها الخارجية ،في مناقشة عالقة النظام الجديد بالسـياق الـدولي واإلقليمـي ،والقـاء نظـرة عامـة
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على الثورات التي قامت في النصف الثاني من القرن العشرين ،سواء كانت تلـك الثـورات فـي العـالم الثالـث
كإيران ،أو تلك التي حـدثت فـي أوروبـا الشـرقية فـي نهايـات القـرن وبـدايات القـرن الحـادي والعشـرين ،حيـث
تطرح رؤيتين لكيفية وصياغة العالقة بين النظام السياسي الجديد والسياق اإلقليمي والدولي.
تتمثـل الرؤيـة األولـى فـي النمـوذج الـذي تطرحـه الخبـرة اإليرانيـة ،والـذي عمـل علـى إعـادة صـياغة عالقـات
الدولــة الجديــدة مــع الســياق اإلقليمــي والــدولي ،مــن خــالل مــا ســمي فــي تلــك الفت ـرة بتصــدير الثــورة اإليرانيــة
والعديــد مــن الوســائل التقليديــة وغيــر التقليديــة مــن أجــل نشــر نموذجهــا الفكــري والعقائــدي ،سـواء فــي منطقــة
الخليج العربي واإلفريقي (علوي،2011،ص.)39:38
وتتمثل الرؤية الثانية في النماذج التي تطرحها ثورات أوروبا الشرقية ،والتي ارتبطت بخروج هذه الدول
كأوكرانيا وجورجيا من المعسكر الذي ارتبط طويالً بتوجهات المعسكر الشرقي ،على مستوى كل من
السياسة واالقتصاد إلى اقتصاد العالم الحر ،وما يرتبط بها من تنظيمات سياسية تعطي األفراد حرية أكبر
ودو اًر كبي اًر في صنع القرار (الجابري،2011،ص.)5-1
ويرى الباحث أن تلك العوامل والمتغيرات الدولية واإلقليمية ،وتراجع دور مصر اإلقليمي والدولي ،والعبث
الصهيوني في قارة أفريقيا ،وتهديد أمن مصر القومي من خالل محاولة العبث والضغوط على مصر في
مياه نهر النيل ،كان لها دور بارز في بسط الطريق أمام إحداث التغيير داخل األنظمة وأهمها النظام
المصري.
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المطلب الرابع
 : 2.0.4.4رد الفعل الشعبي والرسمي لثورة  41يناير المصرية
يتناول هذا المطلب رد الفعل الشعبي منذ اندالع ثورة  19يناير ،والقاء النظرة على بعض شواهد
وحيثيات الثورة وفواعلها أثناء اندالعها ،كذلك يتناول هذا المطلب ردود الفعل الرسمية على الصعيد
الداخلي وموقف أهم مؤسستين في البالد ،وهي مؤسسة األزهر والكنيسة ،وكيف كانت الثورة من وجهة
نظر تلك المؤسستين ،وكذلك يتناول الرؤيتين األمريكية واإلسرائيلية تجاه هذه الثورة .وسوف نتناول تلك
الردود والمواقف بشيء من التحليل.
 : 0.2.0.4.4رد الفعل الشعبي وغير الرسمي للثورة
منذ أن اندلعت الثورة في يومها األول يوم  19يناير ،1122/وعبر مظاهرات واحتجاجات عارمة،
مطالبــة باإلص ــالحات السياس ــية واالجتماعي ــة ورفــع ش ــعار الث ــورة(ع ــيش -حريــة ،عدال ــة اجتماعي ــة) ،ك ــان
األسـاس فـي هـذه الثــورة هـو كسـر حــاجز الخـوف مـن قبـل الشــباب ،والـذين انطلقـوا ميــدان التحريـر فـي ظــل
تحــد حقيقــي للقمــع البوليســي ،فــيمكن وصــف مــا حــدث يـوم  19ينــاير أو بعــدها بأيــام قليلــة بأنــه ثــورة؛ لــيس
فقــط مــا قــام بــه الثـوار مــن أعمــال ،ومــا رفعــوه مــن شــعارات ،بــل لمجــرد قــدرتهم علــى تجميــع هــذه الحشــود،
والتــي وصــفوها بالمليونيــة ،فلــم يكــن هــذا إال عــن طريــق وســائل اإلعــالم وأجه ـزة االتصــال الحديثــة ،والتــي
اكتســبت ثقــة أكبــر مــن النــاس وحاولــت االحتفــاظ بهــذه الثقــة عــن طريــق نقــل مــا يحــدث بالفعــل فــي الشــارع
(أمين ،4100 ،ص.)047:046

فبدأت قوات األمن بحجب المواقع اإللكترونية بشكل نهائي أثناء المظاهرات ،وأوقفت شركةTE- DATA
والت ــي تعتب ــر أكب ــر م ــزود خدم ــة إنترن ــت ف ــي مص ــر ،وأعلن ــت مجموع ــات أخ ــرى تمث ــل اله ــاكرز واس ــمها
 ،ANONYMOUSببدء اختراق وهجوم على المواقع الرسمية وتعطيل موقع و ازرة الداخلية وموقـع الحـزب
الوطني في األيام األولى من الثورة (عبد الفتاح ،4100،ص.)004
ومع التواجد األمني الكثيف وخاصة في وسط القاهرة ،وانتشار رجال األمن المركزي بالزي المدني
بالسيارات المصفحة ،وظهور حركات وأحزاب سياسية تعبر عن وجهات نظر ومطالب شعبية مثل ،حركة
شباب  1ابريل ،وجروب كلنا "خالد سعيد" ،والجمعية الوطنية للتغيير ،وحركة كفاية وشباب من أجل
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العدالة والحرية ،والجبهة الحرة للتغيير السلمي ،وشباب حزب الجبهة ،تعالت هتافات المتظاهرين وتعالت
الشعارات التي كانوا يطلقونها وهي(الشعب يريد إسقاط النظام -وارحل -والجيش والشعب ايد واحدة)،
فكانت بداية تدخل األجهزة األمنية ،وعدم مالحظة أي تدخل للجيش (مندور،4100،ص.)20
وأخــذت الشــعارات المرفوعــة للث ـوار فــي المرحلــة األولــى تتغيــر فبعــد أن كانــت الشــعارات األولــى (عــيش-
حريــة -عدالــة اجتماعيــة) أصــبح إســقاط النظــام هــو المطلــب الوحيــد للثـوار ،والــذي لــم تتنــازل عنــه الحشــود
وخاصــة بعــد خطــاب "مبــارك" األول والــذي ُوصــف بالضــعيف األمــر الــذي أدى إلــى تغييــر بعــض ش ـواهد
الثورة مثل (البسيوني ،4100،ص: )64-15
 زيادة الحشود الموجودة في ميدان التحرير ،وكذلك امتداد تلك المظاهرات على باقي محافظات
الجمهورية وبدأ يتغير سقف المطالب من التغيير إلى اإلسقاط وخصوصا بعد خطاب مبارك
األول في -18يناير 1122-المخيب لآلمال.
 كانت الحشود تتوافد على الميدان في شكل جماعات سرعان ما تلتحم مع بعضها في الميدان،


فحشود تأتي من كوبري قصر النيل  ،وحشود أخرى تأتي من الكورنيش عبر ميدان عبد النعم

رياض ،وحشود تأتي من عابدين،

وحشود آتية من شارع الجالء.

 توحيد صفوف المتظاهرين في المطالب تجاه مطلب واحد ،وهو إسقاط نظام مبارك.
 بدأت رموز أحزاب المعارضة في ميدان التحرير لعمل العرض اإلعالمي لمطالب تلك األحزاب.



كوبري قصر النيل :كوبري يقع في بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة ،ويعد أول كوبري أنشئ في مصر للعبور على النيل ،شهد كوبري قصر
النيل مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات األمن المركزي يوم  01يناير فيما عرف بجمعة الغضب ،والتي لعبت الدور األكبر في إسقاط النظام
المصري ،حيث أطلقت فرق األمن المركزي القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين وقامت برش المياه عليهم ،كما قامت سيارات األمن
المركزي بدهسهم وانتهت تلك المواجهات بدخول المتظاهرين إلى ميد ان التحرير ،وكان انسحاب قوات األمن المركزي بداية النسحاب الشرطة
من جميع أقسام مصر مما أدى إلى انتشار الفوضى والتخريب.
** ميدان عبد المنعم رياض  :هو واحد من ميادين مدينة القاهرة ،ويوجد تمثال لعبد المنعم رياض بميدان عبد المنعم
رياض المجاور لميدان التحرير.
*** ميدان عابدين :هو أحد ميادين محافظة القاهرة ،وأطلق عليه ميدان الثورات ،يتفرع من ميدان عابدين شارع البستان المؤدي إلى ميدان
األزهر ،ثم إلى ميدان ماريت باشا،وشارع كوبري إسماعيل باشا المؤدي كذلك إلي ميدان الخديوي إسماعيل ثم إلي ميدان الهامي عند مدخل
كوبري إسماعيل .وهناك أيضا شارع حسن األكبر المؤدي من عابدين إلي باب الخلق وشارع الصنافيري .فقد كان ميدان عابدين وشارع
عابدين وما حوله من المناطق التي شهدت على مطاردات الشرطة للمتظاهرين منذ قيام الثورة.
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 لوحظت بعض أعمال السلب والنهب وبدء تشكيل اللجان الشعبية لتواجه قطاع الطرق والفارين
من السجون بعد ما حدث من الفراغ األمني.
 : 4.2.0.4.4رد الفعل الرسمي تجاه الثورة
قبــل الحــديث عــن ردود الفعــل الرســمية الدوليــة البــد مــن اإلشــارة إلــى ردود الفعــل الرســمية الداخليــة
تجاه الثورة وهي مؤسستي األزهر والكنيسة وموقفهم من الثورة.
فقــد كــان الشــعب المصــري ينظــر إلــى مؤسســة األزهــر بكــل االحت ـرام والتقــدير لعلمــاء الــدين وخاصــة شــيخ
األزهـ ــر ،وذلـ ــك بفضـ ــل األدوار السياسـ ــية العظيمـ ــة التـ ــي لعبهـ ــا األزهـ ــر كمؤسسـ ــة دينيـ ــة وتثقيفيـ ــة ،وكـ ــان
المصريون دائماً ما ينتظرون الفتوى والرأي من شيخ األزهر بصفته رأس المؤسسة الدينية في مصر ،وكان
أول بيان رسمي يصدر عـن األزهـر طالـب كـل أبنـاء الـوطن أال يـدخروا وسـعاً مـن التعـاون بفكـرهم وعملهـم
فــي الســعي الجــاد علــى حمايــة الــوطن وأن مبــادئ الحريــة والعدالــة والمســاواة والمشــاركة الشــعبية الحـرة هــي
القيم الهادية للجميع (البسيوني ،4100،ص.)046
ومــن أهــم مــا حصــل فــي تلــك الفت ـرة فــي  / 0فب اريــر ،1122/هــو إعــالن المتحــدث الرســمي باســم مشــيخة


األزهر السفير محمد رفاعة الطهطاوي  ،بترك منصبه وانضمامه بشكل كامـل إلـى المعتصـمين فـي ميـدان
التحرير ،وكان الفتاً تأكيد السفير الطهطاوي على أنه ال يمثل األزهر منذ لحظة إعالنه استقالته ،وسكوت
المؤسســة عــن هــذا ..فلــم تعتــرض ،ولــم تؤيــد :انتظــا اًر لمــا ستُســفر عنــه األيــام المقبلــة ،هــذا الســكوت أبــاح


لإلمام األكبر األستاذ الدكتور "أحمد الطيب"  ،بعد أيام من خلع "مبارك" أنه أكد أن األزهر لم يهادن ولم
يقــف بجانــب النظــام الســابق خــالل المظــاهرات ،مشــي ار فــي هــذا الســياق إلــى موقــف الســفير "الطهطــاوي"،
"الذي كـان قـد شـارك فـي المظـاهرات ،وهـو المتحـدث الرسـمي باسـم األزهـر ،وهـو مـا يعنـي أن األزهـر كـان
مسانداً للثورة وليس للنظام (عبد الرحيم.)4104،

وعلى الجانب اآلخر يتمثـل فـي الكنيسـة والتـي رفضـت الطوائـف القبطيـة الـثالث األرثوذكسـية والكاثوليكيـة،
واإلنجيلية ،دعوات المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات والتي نظمهـا عـدد مـن القـوى السياسـية يـوم 19


محمد رفاعة الطهطاوي :هو أكبر أحفاد أحد أشهر و أكبر قادة النهضة العربية في مصر رفاعة رافع الطهطاوي،وعضو مؤسس حزب التوحيد
العربي ،ورئيس ديوان رئاسة جمهورية مصر العربية ،قام بتعيينه الرئيس المعزول محمد مرسي في يوم األربعاء  5أغسطس1121/

* أحمد الطيب:هو اإلمام األكبر وشيخ الجامع األزهر ألـ ،20منذ  /25مارس ،1121 /والرئيس السابق لجامعة األزهر بمصر ،وأستاذ العقيدة
والفلسفة في جامعة األزهر ،ومفتي الديار المصرية.
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يناير وكان مبرر الكنيسة بأن المظاهرات ال ُيعـرف مـا هـي أهـدافها وال ُيعـرف تفاصـيلها ،وطالبـت الكنيسـة
أبناءها بعـدم االنسـياق وراء الـدعوات والمشـاركة فـي المظـاهرات الداعيـة إلـى التخريـب والهـدم ،ودعـا كـاهن

كنيســة الســيدة العــذراء األثريــة إلــى االعتكــاف يــوم  19ينــاير للصــالة فــي الكنــائس أو المنــازل لــيحفظ اهلل
مصروشعبها (البسيوني،4100،ص.)044
ولكن الشيء المهم أن غالبية المسيحيين مثلهم مثل المسلمين لـم يلقـوا بـاالً لمؤسسـاتهم الدينيـة وخرجـوا مـع
جمــوع الثـوار ،والــذي أثــر تغيــر موقــف الكنيســة تمامـاً بعــد تحقيــق الثــورة ألهــدافها بخــروج البابــا شــنودة عــن
صــمته المتعمــد مرحبــا ومؤيــدا للثــورة  ،وبجــيش مصــر الباســل ،والمجلــس األعلــى للق ـوات المســلحة ،فيمــا
أصدره من بيانات ،من أجل الحفاظ على مصر في الداخل والخارج .ونؤيد موقفه في حل مجلسي الشـعب
والشورى ،وفي دعوته إلقرار األمن في البالد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبـارك واجبـاره علـى التنحـي
بعد  01عاماً من الحكم (الموقع الرسمي للكنيسة القبطية األرثوذكسية.)4100 ،

وكانت ردود أفعال النظام وما يدور في فلكه من وسائل اإلعالم سبباً من أسباب تفاقم الثورة واشتعالها،
ففي -28يناير 1122-قال "أحمد أبو الغيط" إن مخاوف امتداد ما يحدث في تونس إلى مصر بأنه كالم
فارغ وهو ما رفضه مساعد وزير الخارجية األسبق "إبراهيم يسري" ،حيث حذر النظام من االستهتار بما
قام به الشعب التونسي ،وقال الدكتور "فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب ( )1122-2551إن حاالت
االنتحار األخيرة ردها إلى أمراض االضطراب النفسي ،التي تؤدي إلى حاالت االكتئاب الشديد ،والتي
تدفع هؤالء الشباب إلى االنتحار (الدلنجاوي ،4104،ص.)44
واعتبر الدكتور "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء( )1122 -1119أن الشرطة تدخلت في حاالت
محددة ،كما أنها التزمت بأقصى درجات الحيطة والحذر ،وكان واجباً على الشرطة أن تتدخل عند تهديد
األمن وتخريب الممتلكات العامة ،وكشف الدكتور "فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب ،عن دعوته
للدكتور "أحمد نظيف" رئيس الوزراء للحضور للمجلس للرد على البيانات العاجلة المقدمة من نواب
األغلبية والمعارضة والمستقلين عن المظاهرات الغاضبة ،وأكد "صفوت الشريف" األمين العام للحزب
الوطني( )1122-1111على أن الحزب حريص على االستماع للشباب المتظاهرين والتفاعل معهم
وقال" ليس لدينا نوع من التردد أو التكبر أو التعالي ،وانحيازنا الدائم والمستمر لمطالب الجماهير" (عبد
الفتاح ،4100،ص )007-001
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بينما أعرب الدكتور "يوسف بطرس غالي" وزير المالية( )1122-1119عن أسفه الشديد من مقارنة ما
يحدث في تونس بمصر ،وقال" إن من يحاولون تقليد ما يجري في تونس ،بأنهم واهمون ،ويتخيلون أشياء
لن تحدث ،خاصة أن مصر مجتمع مفتوح جداً ،وتختلف تماماً عن تونس" (الدلنجاوي،4104،ص.)44

وقد اعتبر الدكتور "محمد البرادعي" المدير العام السابق للوكالة الذرية للطاقة ،ومؤسس الجمعية الوطنية
للتغيير" ،إن خروج الشباب المصري إلى الشوارع ،بمثابة بداية لعملية تحول تاريخية ،وان الشعب المصري
أدرك بأنه يحمل مصيره على يده" (مندور ،4100 ،ص.)20
أمــا علــى صــعيد رد الفعــل الرســمي الــدولي -وال ــذي تناولتــه الد ارســة -للــدول تجــاه الثــورة المص ـرية همه ــا
الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل بسبب تلك الردود األكثر صلة بالشأن المصري ،كون أن مكانة مصر
اإلقليميـة والدوليــة تحظـى باهتمــام واسـع مــن قبــل الواليـات المتحــدة واسـرائيل فــأي مسـتجدات وأحــداث داخــل
مصر يلقى اهتماماً بالغاً من قبل هاتين الجهتين.
 : 4.2.0.4.4أثر الثورة على المحيط اإلقليمي والمواقف الدولية من الثورة
تعد مصر بؤرة حيوية هامة في اإلستراتيجية األمريكية انطالقا من موقعها الجيو-استراتيجي على
اعتبار وجود قناة السويس بها ،ومن ثم فهي منفذ مهم ليس لدول العالم والدول األوربية فحسب ،وانما
لواشنطن أيضا ،وسواء تعلق األمر بالنسبة لالعتبارات االقتصادية التجارية ،أو االعتبارات العسكرية
"مرور السفن األمريكية عبر القناة" ،فضال عن أن مصر هي إحدى الدول الهامة المطلة على البحر
األحمر ،والذي طالما لعب دو ار هاما في الصراعات الدولية قديما وحديثا ،وسواء تعلق األمر بالصراع
العربي اإلسرائيلي" إغالق المنفذ الجنوبي للبحر األحمر إبان حرب  ،"2500أو حتى الصراعات الحيوية
الهامة في المنطقة كالصراع العراقي اإليراني "حرب السنوات الثماني" ،والتي دفعت إيران وفق بعض
الروايات إلى تلغيم بعض المناطق في البحر األحمر" ،وقد ازدادت هذه األهمية لهذا البحر بعد بروز
ظاهرة القرصنة قبل عامين في جنوبه حيث المحيط الهندي(شافعي.)4100،
وعل ــى ص ــعيد العالق ــات األمريكي ــة المصـ ـرية م ــن الجان ــب العس ــكري ،فق ــد حظي ــت مص ــر باهتم ــام الق ــادة
العسكريين ،وتم النظر لها باعتبار أنها ذخ اًر إستراتيجياً ال غنى للواليات المتحدة عنه ،إذ أكد أهمية مصر
العسكرية القائد السابق للقيادة المركزية األمريكية والتي يشمل عملها منطقة الشرق األوسط الجنرال "أنتوني
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زينــي" ( ، )Antony Zinnyحيــث قــال" إن مصــر هــي مــن أهــم الــبالد فــي المنطقــة التــي تقــع تحــت
مسؤوليتي ألن الوصول إليها يعني الوصـول إلـى المنطقـة كلهـا" ،وخـالل فتـرة إدارة كلينتـون وصـفت مصـر
بأنها الالعب األكثر أهميـة فـي العـالم العربـي ،والحليـف الـرئيس ألمريكـا فـي الشـرق األوسـط (تركـي،4111،

ص.)70
وقد نفذت مصر والواليات المتحدة األمريكية مناورات مشتركة ،والتي هدفت إلى تعزيز عالقتهما العسـكرية
فــي الكثيــر مــن المجــاالت الدفاعيــة والمنــاورات العســكرية ،وأهمهــا الــنجم الســاطع ،وتحيــة النســر ،والحيــة
الحديديــة ،كــذلك ت ــم تــدريب الجن ــود األم ـريكيين والمص ـريين بت ــدريبات مشــتركة ،وخ ــوض تجــارب التنس ــيق
الميداني بين الطرفين ،استعداداً لحروب لربمـا تخوضـها الواليـات المتحـدة فـي المنطقـة العربيـة ،علـى غـرار
الــدور المحــوري الــذي لعبتــه مصــر فــي التحــالف الــدولي والــذي قادتــه الواليــات المتحــدة مثــل حــرب الخلــيج
الثانيــة عــام  ،2552والتــدخل العســكري األمريكــي فــي الصــومال عــام ، 2551والحــرب علــى أفغانســتان،
وبه ــذا وأثن ــاء ك ــل جـ ـوالت الح ــروب الس ــابقة أثبت ــت مص ــر للوالي ــات المتح ــدة بأهميته ــا وفعاليته ــا كحلي ــف
إستراتيجي (عبد الحليم،4104،ص.)70-65
 : 0.4.2.0.4.4الرؤية األمريكية لثورة  41يناير
مع اندالع ثورة  19يناير اتجهت كافة األنظار إلى موقف الواليات المتحدة األمريكية تجاه الثـورة،
ويمكن أن نستخلص الموقف األمريكي من الثـورة علـى أنـه اتسـم بقـدر ع ٍ
ـال مـن االرتبـاك ،نتيجـة للضـغوط
التي عانتها إدارة "أوباما" إزاء كيفية مواجهة هذه األزمة ،وذلك بسبب الفجوة الهائلة والتناقض الواضح بين
ما تدعو إليه اإلدارة األمريكية من القيم السامية التي تنـادي بهـا ،وبـين السياسـة التـي تمارسـها ،إذ وضـعت
هــذه الثــورة الســلمية العالقــات األمريكيــة المصـرية فــي مــأزق حقيقــي ،بعــدما رفعــت شــعارات ال تتعــارض مــع
القــيم األمريكيــة ،إال أن إدارة "أوبامــا" التزمــت الحيــاد التــام والحــذر ،دون القــدرة علــى بلــورة سياســة محــددة
تساعد على تجاوز األزمة(سالم.)4100،



أنتوني زيني() Antony Zinnyهو القائد السابق في رئيس القيادة المركزية الواليات المتحدة األمريكية ،في عام  ،1111تم اختياره ليكون
مبعوثا خاصا للواليات المتحدة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،وقد تم له الفضل في التبصر في التنبؤ بمخاطر اإلرهاب القادمة من أفغانستان
قبل هجمات  22سبتمبر عام  1112ودعم زيادة القوات في الحرب على العراق عام 1110
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بالنس ــبة للمرحل ــة األول ــى يالح ــظ ت ــأخر إع ــالن الموق ــف األمريك ــي م ــن الث ــورة انتظ ــا ار لم ــا ستس ــفر عن ــه
األحــداث بع ــد يــوم  19ين ــاير ،وكــان أول رد فع ــل صــادر ف ــي هــذا الص ــدد عــن وزيــرة الخارجيــة "ه ــيالري
كلينتون" التي أشارت إلى أن األوضاع في مصر مستقرة ،واألمر يتطلب إدخال بعـض اإلصـالحات ،وهـو
ما يفسر تمسك اإلدارة األمريكية "بمبارك"؛ بـالرغم مـن أن "كلينتـون" أنكـرت ذلـك ،بـل أشـارت عنـدما سـئلت
بعـد الثـورة عـن أسـباب هـذا التذبـذب ،علـى أن واشـنطن انتهجـت منهجـا متوازنـا مـن األزمـة ،ولـم ترغـب فـي
الميل إلى أحد طرفيها" في إشارة إلى مبارك" حتـى ال يـدفع ذلـك طـرف مـا" أي مبـارك" لعمـل أي شـيء ال
نوافق عليه "في إشارة إلى إمكانية استخدام العنف (شافعي.)4100،
ويرى الباحث أن واشنطن كانت حريصة خالل هذه المرحلة على الحفاظ على "مبارك" ،أو إعداد بديل له،
وعدم تكرار النموذج التونسي المتمثل في رحيل الرئيس ،على اعتبار أنـه لـو تكـرر هـذا السـيناريو التونسـي
فــي مصــر ،فقــد يصــعب بعــد ذلــك الســيطرة علــى األوضــاع فــي بــاقي المنطقــة ،ومــن هنــا فــإن هنــاك بعــض
التحليالت ترى أن واشنطن هي التي ضغطت على "مبارك" من أجل تعيين "عمر سليمان" تحديدا نائبا لـه
من أجل امتصاص غضب المحتجين من ناحية ،وطمأنة واشنطن وتـل أبيـب مـن ناحيـة ثانيـة ،ثـم إمكانيـة
تفويض الصالحيات له في حالة االضطرار ،وربما كان هذا الموقـف سـبباً فـي زيـادة حـدة السـخط وضـرورة
التنحي وايكال األمر للمؤسسة العسكرية ،وهو ما حدث فـي خطـاب مبـارك الثالـث واألخيـر يـوم  21فب اريـر
ليلة التنحي.

 : 4.4.2.0.4.4الرؤية اإلسرائيلية لثورة  41يناير
كانت الثورة المصرية محل اهتمام الرأي العام في إسرائيل ،حيث تعددت وتنوعت مقاربات الكتـاب
والخبراء في تحليلهم وكتاباتهم ،مابين القلق من المرحلة القادمة ،أي بمعنى مصر بعد مبارك والخوف مـن
ســيطرة اإلخـوان المســلمين علــى الحكــم ،وتــداعيات تلــك الثــورة علــى معاهــدة كامــب ديفيــد  ،2505غيــر أن
القضــايا التــي ســيطرت علــى الـرأي العــام اإلسـرائيلي ،هــو الفشــل الــذريع بــأجهزة االســتخبارات العســكرية فــي
توقعاتها لتطورات الثورة(عجور ،4100 ،ص.)040


أوفد الرئيس األمريكي باراك اوباما فرانك ويزنر .،السفير األمريكي السابق في مصر في الفترة  8811حتى  ،8888لالجتماع بمبارك أثناء
ثورة الشعب المصري الجارية ،وذلك للتباحث حول شأن األحداث الجارية أثناء الثورة ،حيث يعد ويزنر وهو واحد من كبار شخصيات جماعات
"اللوبي" األمريكية العاملة لحساب النظام المصري ،وعضو مجلس إدارة "الشركة الفرعونية األمريكية للتأمين على الحياة (اليكو)" في مصر،
وعضو مجلس إدارة الجامعة األميركية في القاهرة .
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واستبعد المفكرون اإلسرائيليون وما كتبه أغلب الباحثين اإلسرائيليين عن اندالع الثورات في العالم العربي،
وذلـك بــأن الحركـات اإلســالمية والتـي وقفــت وراء الثـورات بعــد حـدوثها ،كانــت مسـتفيدة مــن الواقـع السياســي
واالقتصادي العربـي المتـردي ،حتـى تبـرر نشـاطها ومعارضـتها وكسـب الثقـة ألكبـر عـدد مـن الشـعوب ،فقـد
سعى األكاديميون في إسرائيل إلى التأكيـد علـى أن االضـطرابات وليسـت الثـورات كمـا أطلقـوا عليهـا ،تعـزز
الفكـرة القائلــة بــان القضــية الفلســطينية ليســت الســبب فــي عــدم االســتقرار فــي الشــرق األوســط ،بــل االســتبداد
السياس ــي والفق ــر ه ــي األس ــباب الحقيقي ــة ،وس ــعت إل ــى تكـ ـريس هـ ـذه النظـ ـرة م ــن خ ــالل تبري ــر أن القض ــية
الفلسطينية لم تكن بارزة في شعارات هذه الثورة (فهمي ،4104 ،ص.)51-57
فقــد احتــل الشــأن المصــري مســاحة كبي ـرة وبــارزة مــن اإلعــالم اإلس ـرائيلي بكافــة وســائله ،واســتمرت التغطيــة
لألحداث المصرية على مدار الساعة ،كما أن اإلعالم اإلسرائيلي خرج عن عادته في عدم القيام بـأي بـث
أثنــاء عطلــة يــوم الســبت ،وقــدم تقــارير مــوجزة عــن األحــداث الــدائرة فــي مصــر وقــد جــاءت التغطيــة تحــت
عنوان" مصر على وشك انقالب" (محمد،4100،ص.)14:10
وعلى صعيد موقف المؤسسة السياسية اإلسرائيلية تجاه ثورة  19يناير ،قال "نتنياهو" في الجلسة الحكومية
صباح -01يناير" 1122-إن السالم بين إسرائيل ومصر مستمر منذ ثالثين عاماً ،وان هدف إسرائيل هو
ضمان استمرار العالقات بين البلدين" وقال نتنيـاهو إنـه يبـذل مـا فـي جهـده للحفـاظ علـى االسـتقرار واألمـن
فيها ،وان قلقاً كبي اًر يسود دوائر صنع القرار في تل أبيـب ،فـي ظـل المعلومـات التـي تؤكـد إصـرار واشـنطن
على تغيير النظام في مصر ،كمـا حـث "نتنيـاهو" فـي

 2فب اريـر 1122المجتمـع الـدولي علـى ضـمان

التـزام أي نظـام جديـد فـي مصـر بمعاهـدة السـالم كامــب ديفيـد القائمـة بـين الجـانبين ،وأنـه يشـجع تقـدم القــيم
الح ـرة والديمقراطيــة فــي الشــرق األوســط ،ولكــن إذا حــل نظــام متشــدد بــديالً عــن مبــارك ،فــيمكن أن تكــون
النتيجة صادمة للديمقراطية والسالم(مراد،4104،ص.)41

وق ــال الـ ـرئيس "ش ــمعون بيري ــز" ف ــي  02ين ــاير 1122خ ــالل حف ــل تس ــلمه أوراق اعتم ــاد لع ــدد م ــن الس ــفراء
األجانب الجدد في تل أبيب" إن نشوء نظام حكم ديني متشدد في مصر لن يجعـل األوضـاع فـي هـذا البلـد
أفضــل حــاالً ممــا كانــت عليــه فــي ظــل النظــام الحــالي رغــم عــدم الت ازمــه بالثوابــت الديمقراطيــة ،وأن "مبــارك"
حرص على حماية السالم في الشرق األوسط مما يجعلنا مدينين له بالشكر" ،ودعا "بيريز" فـي كلمتـه أمـام
مــؤتمر هرتســيليا اإلسـرائيلي الســنوي فــي  1فب اريــر ،1122إلــى التحــرك بســرعة نحــو حــل فــي عمليــة الســالم
اإلسرائيلية -الفلسطينية ،علـى غـرار األزمـة التـي عصـفت بمصـر ،والتأكيـد علـى ضـرورة التقـدم فـي عمليـة
010

الس ــالم ،وعـ ــدم اسـ ــتغالل الن ـ ـزاع القـ ــائم مـ ــن قبـ ــل أي طـ ــرف علـ ــى حسـ ــاب الطـ ــرف اآلخـ ــر (مــــراد،4104 ،

ص.)47:46
وكــان موقــف المؤسســة العســكرية اإلسـرائيلية مغــاي اًر لموقــف المؤسســة السياســية ،حيــث اســتبعد وزيــر الــدفاع
"أيهــود بــاراك" خطــر التهديــد العســكري الفــوري علــى إس ـرائيل ،وقــال فــي -1فب اريــر 1122-الشــك إن عهــد
"مبــارك" قــد انتهــى ،وانــه مــن الصــعب معرفــة معــالم العهــد الجديــد ،وأن مــا يحــدث فــي مصــر ســتكون لــه
تــداعيات بعيــدة المــدى ،ولكنــه ال يمثــل خط ـ اًر أمني ـاً فوري ـاً ،وأن إس ـرائيل تــدرك األهميــة التــي توليهــا القيــادة
األمنيــة فــي مصــر للحفــاظ علــى األمــن والنظــام فــي شــبه جزي ـرة ســيناء ،وعلــى معاهــدة الســالم مــع إس ـرائيل
(جريدة الشرق األوسط.)4100-4-7 ،
فيمــا رأى رئــيس األركــان الســابق"جــابي أشــكنازي" فــي آخــر تص ـريحاته ك ـرئيس لألركــان أمــام لجنــة األمــن
والخارجيــة "أن االضــطرابات التــي تحــدث فــي مصــر تفــرض علــى إس ـرائيل ضــرورة الحفــاظ علــى اتفاقيــات
الســالم بــين مصــر واألردن والســعي بأيــة طريقــة لعقــد ســالم مــع ســوريا" ،وزاد مــن القلــق اإلس ـرائيلي للق ـرار
المصري بالسماح للبوارج اإليرانية بعبور قنـاة السـويس وشـق طريقهـا إلـى الشـواطئ السـورية ،واعتبـر سـفير
إسرائيل السابق في مصر"تسيفي مازال" أن هذا القرار هو عبارة عن بـوادر غيـر مبشـرة لمسـتقبل إسـرائيل
(عجور ،4100 ،ص.)040
قدم اإلعالم اإلسرائيلي تقارير موجزة في أوقـات متفاوتـة ،وقـد نشـرت الصـحف
والالفت في هذا اإلطار فقد ْ
اإلسرائيلية صو اًر كبيرة تعكس مشاعر الفرحـة العارمـة التـي عمـت الشـوارع المصـرية بعـد رحيـل مبـارك عـن
الس ــلطة ،وحفل ــت الص ــحف بالتق ــارير اإلخباري ــة ،والملف ــات الص ــحفية الخاص ــة وتعليق ــات وردود األفع ــال،
وتــداعيات هــذا التطــور عربيـاً واقليميـاً ،وكــان أبــرز التعليقــات لصــحيفة معــاريف ،والتــي كانــت أخبــار الثــورة
تتصدر غالباً صفحاتها األولى تحت عنوان الثورة الشـعبية المصـرية حققـت نصـ اًر كبيـ اًر فـي ميـدان التحريـر
(محمد ،4100،ص.)12-14
ويمكن رصـد أغلـب االتجاهـات والتحركـات الدبلوماسـية اإلسـرائيلية تجـاه ثـورة  19ينـاير علـى النحـو التـالي
(فهمي،4104 ،ص:)014:014
 خوف إسـرائيل مـن جهـات متطرفـة كـاإلخوان المسـلمين مـن اسـتغالل الديمقراطيـة لفـرض االسـتبداد
واالنفراد بالسلطة.
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 القلق من عدم االستقرار في المنطقة بعد نجاح الثورة المصرية وسقوط النظام المصـري ،والتحـذير
من مخاطر عدم االستقرار على دول المنطقة وعلى المصالح الغربية.
 تــذكير الغــرب بــأن األحــداث الجاريــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة تثبــت أن إس ـرائيل هــي
الحليف الوحيد للغرب في المنطقة.
 سـ ــعي إس ـ ـرائيل لشـ ــيطنة الثـ ــورات العربيـ ــة وخاصـ ــة المص ـ ـرية مـ ــن خـ ــالل طـ ــرح خطـ ــورة وصـ ــول
اإلسالميين للحكم.
 فقــدان الثقــة بإمكانيــة اســتمرار إدارة الوضــع علــى الحــدود المص ـرية -اإلس ـرائيلية ،بــنفس األســلوب
الذي كان عليه خـالل العقـود الثالثـة الماضـية ،حيـث ظـل االعتمـاد األكبـر علـى الجـيش المصـري
لضبط األمن على الحدود.
 القلــق مــن انتقــال عــدوى الثــورات العربيــة إلــى األردن والــدول المجــاورة ،وهــو مــا يضــع إسـرائيل فــي
مواجهة خطيرة مع المتغيرات الجديدة والتي تؤثر على األمن القومي اإلسرائيلي.
ولكن مع بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة في -20فبراير ،1122-والذي أكد فيه االلتزام بجميـع
االتفاقيــات التــي أبرمتهــا مصــر ،أثــارت االرتيــاح الشــديد مــن قبــل الحكومــة اإلس ـرائيلية ،وســارع رئــيس
الوزراء "نتنياهو" في اليوم نفسه إلى مباركة هذا البيان ،موضحاً أن هذه االتفاقيـة تمثـل حجـر األسـاس
لالستقرار في الشرق األوسط ،ورغم أن البيان العسكري المطمئن ،لـم ُي َخلـص " نتنيـاهو" مـن المخـاوف

بشـكل كامــل ،وذلـك عنــدما أشــار أنـه علــى إسـرائيل والواليــات المتحــدة والغـرب توقــع التطـور األسـوأ لمــا
يحــدث فــي مصــر ،وذلــك فــي كلمــة لــه فــي مــؤتمر رؤســاء المنظمــات اليهوديــة بالواليــات المتحــدة يــوم
-21فبراير( 1122-عجور ،4100 ،ص.)040
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المبحث الثاني
 : 4.4المؤسسة العسكرية المصرية وثورة  41يناير
 : 0.4.4تــمــهــيــد
إن انتقال مصر إلى الديمقراطية ،ومنذ تنحي "مبارك" فقد سعى المجلس األعلى للقوات المسلحة
إلى توجيه عملية التحول الديمقراطي وذلك لمكانة الجيش في أعين الكثيرين ،وتطلع الشعب إلى تحقيق
األمن واالستقرار فقد تشكل إزاحة "مبارك" لمدة الثالثين عاما ،وتكليف المجلس األعلى للقوات المسلحة
بمسؤولية ادارة البالد يوم  11فبراير  2011عبر ضغط االحتجاجات الشعبية إحدى أهم هذه العوامل،
وهو الدور الذي لعبه الجيش المصري في صياغة السياسة المصرية.
وقد جاء المبحث الثاني بعنوان المؤسسة العسكرية وثورة  19يناير ،وينقسم إلى أربعة مطالب :المطلب
األول تناول تشكيلة المجلس األعلى للقوات المسلحة ،والمطلب الثاني موقف المؤسسة العسكرية من
أهداف ثورة  19يناير ،والمطلب الثالث حول دور المؤسسة العسكرية من حالة الفلتان األمني ،والمطلب
الرابع يبحث في دور المؤسسة العسكرية في تنحي ومحاكمة حسني مبارك

المطلب األول
 : 0.0.4.4تشكيل المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية
تش ــكل المجل ــس األعل ــى للقـ ـوات المس ــلحة أثن ــاء ان ــدالع الث ــورة م ــن  11عضـ ـوا م ــن ق ــادة القـ ـوات
المســلحة المص ـرية برئاســة المشــير "محمــد حســين طنطــاوي" القائــد العــام للق ـوات المســلحة ،ووزيــر الــدفاع
واإلنتــاج الحربــي ،وعضــوية ك ــل مــن الفريــق" س ــامي حــافظ عنــان" رئــيس أرك ــان حــرب الق ـوات المس ــلحة،
والفريق "عبد العزيز سيف الدين" قائد قوات الدفاع الجوي والفريق "مهاب محمد حسين مميش" قائـد القـوات
البحريــة ،والفريــق "رضــا محمــود حــافظ" قائــد الق ـوات الجويــة ،والل ـواء "محمــد صــابر" رئــيس هيئــة العمليــات،
واللواء "حسن الرويني" قائد المنطقة المركزية العسـكرية ،واللـواء أركـان حـرب "إسـماعيل عثمـان" مـدير إدارة
الشــؤون المعنويــة ،والل ـواء "محســن الفنجــري" مســاعد وزيــر الــدفاع ،والل ـواء "ممــدوح شــاهين" مســاعد وزيــر
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الــدفاع لشــؤون القــانون ،والل ـواء مختــار المــال مســاعد وزيــر الــدفاع والل ـواء "محمــد العص ـار" مســاعد وزيــر
الــدفاع ،والل ـواء أركــان حــرب "محمــد عبــد النبــي" قائــد ق ـوات حــرس الحــدود ،والل ـواء أركــان حــرب "محم ـود
حجــازي" قائــد الجــيش الثــاني الميــداني ،واللـواء أركــان حــرب صــدقي صــبحي قائــد الجــيش الثالــث الميــداني،
واللواء أركـان حـرب "حسـن محمـد أحمـد" قائـد المنطقـة الشـمالية ،واللـواء أركـان حـرب "عبـد الفتـاح السيسـي"
مدير المخابرات الحربية ،واللواء أركان حرب "محسن الشاذلي" قائد المنطقـة الجنوبيـة ،واللـواء أركـان حـرب
"محمـ ـ ــود إب ـ ـ ـراهيم حجـ ـ ــازي" قائـ ـ ــد المنطقـ ـ ــة الغربيـ ـ ــة ،باإلضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى رؤسـ ـ ــاء بعـ ـ ــض الهيئـ ـ ــات بـ ـ ــالقوات
المسلحة(خنافر.)4100،
فقد عزت العديد من المصادر أن تركيبة وتشكيلة المجلس األعلى للقوات المسلحة ضمت العديد من
الخبراء على أعلى مستوى في كافة المجاالت الذين اخذوا على عاتقهم إدارة مرحلة التغيير  ،كما أن جل
قادة الجيش المصري الحاليين هم من المشاركين في الحروب التي تم خوضها ضد إسرائيل في حرب
أكتوبر عام  ،1973ولديهم سجل نضالي حافل في مجال خدمتهم العسكرية  ،ويصنف الجيش المصري
على أنه عاشر أكبر جيش في العالم ،ويمكن اإلشارة إلى قيام الجنرال "مايك مولين" رئيس هيئة األركان
األمريكية ،بإجراء اتصال هاتفي بالفريق "سامي عنان" رئيس هيئة األركان ،حيث حياه على الموقف الذي
اتخذه الجيش المصري من األحداث الجارية وكيف التف الشباب المعارض حول جيشه الذي يحميه  ،كما
شكره على الموقف الفاعل الذي تبناه الجيش من أجل استقرار البالد (محمد ،2011 ،ص)141
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المطلب الثاني
 : 4.0.4.4المؤسسة العسكرية وأهداف ثورة  41يناير
خلق ميراث ثورة يوليو  1952األسطورة القائلة بأن "الجيش والشعب يد واحدة" وقد خلدتها خطب
"جمال عبد الناصر" لتظهر من جديد في أوائل يناير في مسيرات التحرير ،ولقد شيدت هذه الفكرة على
أساس أن أبناء وأخوة وأزواج المصريين العاديين هم من يكونون بالجيش في تعزيز أسطورة حرب
 ،1973والتي عبر فيها الجيش المصري خط بارليف ليحطم فكرة أن الجيش اإلسرائيلي ال يقهر،
وليستعيد بعض الكرامة التي خسرها في هزيمة  ،1967والتي ساعدت كثي ار في فرض قاعدة دعم الجيش
وبقائه (عزام  ، 2012 ،ص .) 2

ففي بداية األمر اتخذت القوات المسلحة موقف الحياد ،والداعم في نفس الوقت لثورة الشباب ،كذلك فإن
العديد من التحليالت وصفت الجيش المصري بأنه الضامن للديمقراطية واالستقرار ،وأنه قادر على قيادة
البالد نحو الديمقراطية رغم أن الكثير من هذه التحليالت كانت تحذر من اإلطاحة بمبارك وأن فهم هذا
التحليل يعود إلى طبيعة ما تحظى به المؤسسة العسكرية من مصداقية كبيرة لدى الرأي العام المصري
مقارنة بالمؤسسات المدنية األخرى ،حيث م ْثل الجيش األمل األخير للنشطاء السياسيين في مصر لمقاومة
خطط التوريث.
ويمكن القول بأن بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة رقم واحد في  10فبراير والذي صدر بشكل
مفاجئ على لسان اللواء "محسن الفنجري" ،1حيث ساهم هذا البيان في تكريس هذه النظرة تجاه دور
الجيش خاصة ،وأنه تحدث عن حماية تطلعات الشعب المصري وما ورد فيه من تأييد مطالب الشعب
المشروعة واتخاذه من إجراءات للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم  ،وبالتالي
فقد قدم البيان أن الجيش هو الحارس على تنفيذ مطالب شباب الثورة المشروعة في إطار الشرعية ،مقر اًر
االستمرار في حالة انعقاد متواصل وبحث ما يمكن اتخاذ اإلجراءات تجاه حماية هذه الثورة ( ،2011البيان
رقم  1للمجلس األعلى للقوات المسلحة  10 ،فبراير).

 1اللواء محسن الفنجري :هو قائد عسكري مصري ،وعضو بالمجلس األعلى للقوات المسلحة ،مساعد أول وزير الدفاع وعضو
المجلس األعلى للقوات المسلحة ،وهو رئيس هيئة التنظيم واإلدارة للقوات المسلحة حاليا،وكان يشغل منصب قائد المنطقة المركزية
العسكرية ،وخلفه في المنصب اللواء حسن الرويني ،اكتسب شعبيه وشهره عندما أدى التحية العسكرية لشهداء ثوره  00يناير.
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وترى الدراسة أن ثورة  25يناير 1122تشابهت مع الثورات األخرى في كونها ثورة شعبية  ،وفي عنصر
المفاجأة  ،وجذرية التغيير ،كما مثلت تجسيدا لعنصر مهم وهو عنصر التراكم الذي غالبا ما ال تدركه
السلطات ،ففي بعض األحيان كانت طالئع الجيش الثوري تسبق الجماهير وتعبر عن آمالها وتحمي
تحقيق تلك اآلمال في معظم الثورات ،وجاءت ثورة يناير لتضيف للخبرة الثورية إضافة جديدة ،فالثورة
السلمية انتشرت في جميع ربوع مصر واستمرت رغم سقوط الشهداء وصدرت األوامر لقوات الجيش
المصري بالنزول من معسكراتها إلى الشوارع إلعادة االنضباط ،وهو ما قوبل بسعادة غامرة من المصريين
لثقتهم في القوات المسلحة  ،وقد لعب الجيش دور الحامي للثورة المصرية منذ بدايتها ،وهو دور غير
تقليدي بالنسبة لجيوش العالم.
وعلى الوجه اآلخر فلو استجابت القوات المسلحة ألوامر السلطة ،فسوف تضرب الميدان ،ولو استجابت
لدعوى الشرعية ،فقد لدعوى الشرعية فقد كان عليها أن تحمي الميدان ،أي أن الجيش كان لحظة ميزان
السالمة الوطنية ،وكان موجود في صميم السياسة الوطنية ،وكان الشعب يريد وجوده ،وكان يطلب
انحيازه ،وهذا يعني أن الجيش موجود بدور قريب لموضع الشرعية مع الميدان الذي يناديه (هيكل،4104 ،
ص.)421

المطلب الثالث
 : 4.0.4.4المؤسسة العسكرية واالستقرار الداخلي للبالد
باتت جهود المؤسسة العسكرية لتامين وسالمة المتظاهرين والتي كانت محط اهتمام واعجاب
العديد من التقارير الدولية والرسمية واإلعالمية في رفض استخدام العنف ضد الشعب ،وامتنع حتى عن
التدخل وأن العديد سماه بموقف الحب والتقدير تجاه تامين المتظاهرين والتي أبداها المصريون تجاه
الجيش عقب نزوله في أعقاب حالة االنفالت األمني في  28يناير ،مبرزة شعار تلك المرحلة "الجيش
والشعب يد واحدة" وأن الجيش كان حاميا للمتظاهرين .
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ففي أعقاب تلك الفترة وحدوث الفراغ األمني يوم  28يناير  1122والذي راح ضحيته  500شهيد وأكثر
من  5000جريح؛ وحدوث "موقعة الجمل" في  -1فبراير ،1122 -فقد نزلت قوات الجيش للشوارع ليلة
ذات اليوم إلنقاذ مصر من الدمار وهو النزول الذي حمل مخاوف عالمية لدى البعض في الداخل أن
يكون هذا النزول بداية لعملية قمع دموية تسيل فيها دماء المصريين في الشوارع أنها ار ،لكن الشعب
والجيش كان لهما رأى آخر .فقد عبرت هستيريا الفرح التي عمت الشعب المصري عن حالة الحب
والتقدير والثقة التي يوليها الشعب للجيش وأنه أبدا لم يدنس شرفه بقتل المصريين أو قمعهم كما سعى
البعض وكان لهذا النزول عدة مكاسب هامة جدا منها حماية للثورة من البلطجية ،والتفت الجماهير
حولها ،وشهد العالم مشهداً فريداً والجماهير تصعد على مدرعات القوات المسلحة وركباتها ،وتحتضن
أفردها ووصل األمر إلى حد كتابة شعارات الثورة على أجناب المدرعات (سليمان ،2013 ،ص.)44

وعلى الرغم من مواصلة مئات اآلالف من المتظاهرين تظاهراتهم واعتصاماتهم بعد جمعة الرحيل ولقد
حملت المظاهرات الحاشدة في جميع أنحاء البالد رسالة واضحة تقول بان الشارع لن يهدأ إال بتنحي
الرئيس ،وصمموا على االستمرار في مطالبهم فيما أسموه أسبوع الصمود ،وفي ميدان التحرير قرروا البقاء
والتضامن وقاموا بالتنسيق مع القوات المسلحة في تنظيم الدخول والخروج إلى الميدان  ،وكان رجال
القوات المسلحة أبدوا تعاوناً كبي اًر مع المتظاهرين ،وكان اللواء "حسن الرويني" قائد المنطقة المركزية مقيما
بشكل دائم في الميدان ،وكانت تعليمات المشير "طنطاوي" إلى القادة والجنود بأن تظل القوات المسلحة
حول المتظاهرين لحمايتهم (بكري،2011،ص .)12

وقد عرفت تلك الفترة بتكثيف جهود القوات المسلحة لمواجهة حالة الفلتان األمني بعد جمعة الرحيل في
يوم  28فبراير  ،1122وانسحاب قوات الشرطة من مواقعها ومن أمثلة هذه الجهود(:محمد)2011،

 التصدي لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المركزي ،فضال عن قيام الجيش بالعزل بين المتظاهرين
ورجال الشرطة في محاولة القتحام و ازرة الداخلية.
 قيام قوات الجيش بحراسة المنشآت الحيوية  ،حيث دفع الجيش المصري بتعزيزات إضافية إلى
القاهرة  ،كما قامت القوات المسلحة بالقبض على  3113خارج عن القانون وتقديمهم للمحكمة
العسكرية.


موقعة الجـِمل أو معركة الجـِمال :هي هجوم بالجـِـمال والبغال والخيول يشبه معارك العصور الوسطى ,بتاريخ -0فبراير 0288-م لالنقضاض
على المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة أثناء ثورة  00يناير  2011م وذلك إلرغامهم على إخالء الميدان حيث كانوا يعتصمون .وكان
من بين المهاجمين الذين تم إخراجهم من السجون للتخريب لمهاجمة المتظاهرين ،ويطلق عليهم اسم "البلطجية
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 تأمين المظاهرات والحفاظ على سلميتها.
 تمكن الجيش بمساعدة الدفاع المدني في السيطرة على ألسنة اللهب الناتجة عن انفجار استهداف
أنابيب الغاز بين مصر واألردن دون حدوث أية خسائر بشرية.
 قيام قوات الجيش باالنتشار في أحياء محافظة الوادي الجديد ،ونجحت في السيطرة على الموقف
 ،حيث شهدت المدينة انفالتا امنيا غير مسبوق بعد انسحاب معظم القيادات األمنية في
المحافظة.
ويرى الباحث أن سلوك المؤسسة العسكرية المصرية في حفظ األمن ومواجهة الفلتان األمني خالل
اندالع الثورة قد بعث رسالتين للشعب المصري مفادهما :أن المؤسسة العسكرية ستظل تحظى بأكبر
قدر من التقدير واالحترام في مصر ،وأن تصرفات وق اررات الجيش المصري في تلك المرحلة كانت
محل تقدير العديد من الدوائر السياسية والمؤسسات اإلعالمية.
وبهذا تم رصد العديد من سمات ثورة  19يناير وهي كالتالي (فهمي ،4100،ص:)011
 نجاح الثورة في إبعاد مبارك عن رئاسة الدولة نتيجة عدم إدراك نظامه للحالة الثورية الجديدة،
واخافاقه في تقدير حركة ديناميكية المتظاهرين.
 كبر حجم المظاهرات وانتشارها في كثير من أنحاء البالد وخروج أعداد كبيرة من المصريين الذين
خنقتهم البطالة واستفزهم الفساد لسنوات طويلة.
 كان شعار ثورة  19يناير هو"عيش -حرية -كرامة" وقد اختير يوم عيد الشرطة تحديداً للتعبير
عن رفض طغيان و ازرة الداخلية واألساليب التي تتعامل بها أجهزتها مع عموم الشعب.
 كانت المطالب األولى للمتظاهرين هو العمل على إصالح سياسي واجتماعي واقتصادي في
إطار النظام القائم ،غير أن قسوة الشرطة واالعتداء على المعتصمين في ميدان التحرير يوم 11
يناير كانت هي بداية التحول من المطالبة باإلصالح إلى اإلصرار على سقوط النظام.
 عكست ثورة  19يناير مدى التالحم والتماسك بين المسلمين واألقباط ،وللمرة األولى يقام" قداس
األحد" في ميدان التحرير ،عدا االستثناءات في بعض المواقف المؤسفة مابين المسلمين واألقباط
نتيجة الفتنة الطائفية التي أراد بها إجهاض الثورة.
 وعزز ثوار  25يناير  1122فكرة ثورة  23يوليو  2591بأن "الجيش والشعب يد واحدة" وأن
الجيش هو المؤسسة الوحيدة المستعدة لتسيير البالد وأن الجيش هو نفسه حامي الثورة
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ويرى األستاذ "محمد حسنين هيكل" "إن في كل مدارس الفكر السياسي تبقى القوات المسلحة حامية للدولة
وكياناتها ،وذلك في الوضع في كل الدول كبيرها وصغيرها ،قويها وضعيفها ،من الواليات المتحدة
األمريكية إلى جمهورية هاييتي" (هيكل ،4104 ،ص.)420

المطلب الرابع
 : 2.0.4.4دور المؤسسة العسكرية في إنجاح الثورة
عندما أصبحت الضرورة المتكررة لتعيين نائب رئيس من قبل المتظاهرون ،كان "مبارك" يرفض الفكرة
تماماً ،ألنه يرى بذلك تحديد هوية الرئيس القـادم مـن وجهـة نظـره؛ مبـر اًر ذلـك بـأن هنـاك اشـتباك فـي العقـل
المصري بين نائب الرئيس وشخص الرئيس القادم ،ألن "السادات" كان نائباً "لعبد الناصر" وأصـبح رئيسـاً،
ومبارك كان نائباً "للسادات" فأصبح رئيسا ،فلن يقوم بتعيين نائب للرئيس.
إن ثمة أربعة اتجاهات تمحورت حول تكييف وضع الجيش وموقفه من ثورة  25يناير تتمثل في
اتجاهات أربع ،وهي :مشارك بالثورة – وحامي للثورة -ومهيمن على المرحلة االنتقالية – وليس العباً
سياسياً ،وت تفق كل االتجاهات على أن الجيش يمثل جزءا من النظام السابق بمعنى من المعاني ،لكن
أهله ليكون شريكا أساسيا في عمليات بناء نظام سياسي جديد وممارسة دور
موقفه اإليجابي من الثورة ْ

سياسي من جديد.

وتتمثل اتجاهات تكييف موقف ووضعية المؤسسة العسكرية المصرية في التالي( :تقرير استراتيجي رقم-1-
صادر عن مركز الحضارة للدراسات السياسية،2011 ،ص .) 5-3

 االتجاه األول :رأى أن الجيش مشارك في الثورة وأن الذي دفعه إلى شعوره بأن سيناريو مخطط
التوريث ومن قبله عملية الخصخصة وتوغل سلطة الشرطة في البالد  ،واتساع نفوذ معسكر
التوريث وتدني مكانة مصر اإلقليمية  ،كل هذا كان مهددا لمصالح الجيش ومكتسباته الرئيسة
التي حازها منذ ثورة يوليو .1952
 االتجاه الثاني :رأى أن الجيش حاميا للثورة ال مشاركا فيها  ،انطالقا من المواقف التاريخية
المشرفة للجيش المصري بانحيازه للشعب في المواقف المختلفة مع تضاؤل ميله إلى االنخراط في
001

الغمار السياسي الثوري والمدني  .لكن ذلك ال ينفي وجود مصالح إستراتيجية للجيش وهو يحتاج
لضمان تحققها ليستمر في دوره هذا  ،وهي مثل عدم توريطه في حرب  ،أو عدم فتح ملفات
فساد في مؤسسة الجيش أو محاكمات قياداته بأية تهم ذات طابع سياسي.
 االتجاه الثالث :رأى أن الجيش هيمن على المرحلة االنتقالية  ،وأن الجيش سعى بطرق مباشرة أو
غير مباشرة إلى االستمرار في السلطة أو االنقالب على الثورة وحاول إغراق البالد بفوضى
واستجداء الحسم بالجيش .هذا الصوت طالب الجيش بتقديم الضمانات الكافية حتى ال تؤدي
إدارته إلى القفز على السلطة وادخال البلد في دوامة من الفوضى والصراع .
 االتجــاه ال اربــع :رأى أن الجــيش لــيس العبـاً سياســياً ،ولــم يكــن يومــا جــزءا مــن النظــام وال حاميـاً لــه
بذاته ،حيث كانت الشرطة تلعب هذا الدور بمنتهى القوة  ،وأنه ال يعتبر نفسه مـؤهال لقيـادة الـبالد
؛ لعــدم ســابق انخ ارطــه فــي الشــأن السياســي وأن ضــباط اليــوم ليس ـوا ضــباط  1952مــن الناحيــة
الفكرية أو السياسية  ،وال أوضاعهم متشابهة
وعالوة على ذلك كانت القوات المسلحة قد استعدت لجمعة الخالص والرحيل فـي -9فب اريـر 1122-حيـث
قامت بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة التي تقوم بتأمين الميدان ،وكان هناك تعـاون واضـح مـع الثـوار فـي
تشـ ـ ـ ـ ـ ــكيل اللجـ ـ ـ ـ ـ ــان الشـ ـ ـ ـ ـ ــعبية للحيلولـ ـ ـ ـ ـ ــة دون اخت ـ ـ ـ ـ ـ ـراق المليونيـ ـ ـ ـ ـ ــة الكبـ ـ ـ ـ ـ ــرى التـ ـ ـ ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ـ ــدها مؤيـ ـ ـ ـ ـ ــدو
مبارك(بكري،4100،ص.)04

ومع بدايات الثورة ونزول المشير "طنطاوي" إلى الشارع ومصافحته للجمهور في ميدان التحرير ،وبعد
تعيين "عمر سليمان" نائب للرئيس وقبوله بذلك المنصب رغم عدم قناعته به ،حيث إن "سليمان" كان يرى
في أبعاد الموقف ماال يراه أحد ،وأنه كان يدرك بأن تلك المرحلة لن تطول ،مدركا أن هناك انقالب
عسكري ناعم قد تم على "حسني مبارك" في أيامه األخيرة ،بعد أن استشعر الجميع بأن ال فائدة من تلك
التكتيكات والخطوات التي قام بها "مبارك" ،ألنهم كانوا متأكدين بأن "مبارك" قد فعل ذلك نتيجة الضغط،
وبدأ المتظاهرون غير راغبين وغير متجاوبين مع تلك الخطوات ،وأصبح الشعب رافضاً ألي هدنة أو أية
تفاوض مع الرئيس ودخل في مرحلة الرغبة في رحيله (الفقي.)4104،

ففـي يـوم االثنـين  0فب اريـر 1122عقــد الـرئيس مبـارك اجتماعـاً مهمـا لمجلــس األمـن القـومي بـالبالد ،شــارك
فيــه اللـواء "عمــر ســليمان" ،والفريــق "أحمــد شــفيق" ،والمشــير "حســين طنطــاوي"" ،وأحمــد أبــو الغــيط"" ،ومـراد
موافي" ،حيث اجتمع المشاركون على رأي واحد وهو أن مطالب المتظاهرين ال تتوقف عند حد معـين ،بـل
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هي في تصاعد مستمر وأن مطالب المتظاهرين قد ارتفعت لسقف الرحيل والتنحي عن الحكم ،وقد اتجهت
أنظار المجتمعين إليه ألنه يعد صاحب القرار األول في تقرير مصير النظـام ،حيـث قـال المشـير بوضـوح"
إن األوضــاع تــزداد تــدهو ار فــي الــبالد ،وان التعامــل ال يـزال يتميــز بــالبطء الشــديد وال بــد مــنن اتخــاذ قـ اررات
صعبة تستجيب لمطالب المتظاهرين ،ولكن الجيش لن يستطيع استخدام العنـف أو إطـالق الرصـاص ضـد
أبنــاء الشــعب ،مهمــا كــان الــثمن ،واننــي أطالــب بتقــديم تنــازالت سياســية كبي ـرة إلعــادة األمــور إلــى نصــابها
الصحيح وتهدئة الشارع" (بكري ،4100،ص.)04

بعــد ذلــك كانــت المؤسســة العســكرية ت ارقــب بدقــة مجريــات األمــور علــى الســاحة ،وبــدأت بالترحيــب بــالثورة،
ودعــت إلــى اجتمــاع عاجــل للمجلــس األعلــى للقـوات المســلحة ،دون رئيســه التقليــدي وهــو "مبــارك" ،وكانــت
تلــك اللحظــة التــي أبــرزت دور المؤسســة العســكرية بــالتخلي عــن "مبــارك" ،وأن طنطــاوي كــان يجلــس علــى
المقعــد الــذي ُيفتــرض أن يجلــس عليــه "مبــارك" ،وبــرز نــوع مــن انتقــال علــى المســتوى العســكري مــن القائــد
األعلى إلى القائد العام (الفقي.)4104 ،

ويذكر الفريق "أحمد شفيق" بأن "عمر سليمان" اتصل "بمبارك" طالباً تنحيه ،وقـال لـه أن األوضـاع بـالبالد
سـتذهب للهاويـة ،ويـذكر "شـفيق" بـأن الثـورة عنـدما انـدلعت لـم تكـن تهـدف إال إلـى تغييـر بعـض التنظيمـات
الموجــودة ،واختفــاء بعــض الوجــوه مــن الســاحة السياســية ،واج ـراء بعــض التعــديالت ،وحــل مجلــس الشــعب،
والغاء نتائج االنتخابات التي أجريت في  ،1121وبعض التغييرات األخرى لـم يكـن مطلوبـاً أكثـر مـن ذلـك
لم تكن المطالب األولى للثورة إطاحة النظام(شربل.)4104،
كــذلك يــذكر الفريــق أول "ســامي عنــان" ،أنــه اقتــرح علــى المشــير "طنطــاوي" القيــام بــانقالب عســكري نــاعم،
أثنــاء ثــورة ينــاير للت ـوازن بــين الحفــاظ علــى هيبــة الرئاســة وتحقيــق مطالــب الشــعب ،ويعقــب هــذا االنقــالب
الناعم تشكيل مجلس رئاسي يقوده المشير "طنطاوي" (محمد.)4104،

وفي تفاصيل التسجيالت الخاصة "بعمر سليمان" عن األمور التي دارت داخل هذا االجتماع قال سليمان
مرت ساعات ،ازدادت األمور اشتعاال خارج القصر الرئاسي ،وان سقف مطالب المتظاهرين ارتفع ،وال
بديل عن رحيل "مبارك" ،أما داخل القصر ،فكان االنقسام قد بدأ ،أصوات تتعالى وتنخفض ..اتهامات
متبادلة بين رجال الحزب الوطني المنحل واتصاالت هاتفية بشخصيات سياسية هامة وتنسيق مقابالت مع
شباب الثورة واألحزاب السياسية ،شمله اعتراف وألول مرة بجماعة اإلخوان المحظورة ،االتفاق على
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الجلوس معها على طاولة واحدة للتفاوض ،ثم عرض نتائج هذه المحاوالت على الرئيس األسبق

)السيد.)4104،
بعد ذلك حاول "عمر سليمان" أن يقوم بدور معين في المفاوضات مع الرئيس ،وأوصل رسالة للرئيس إما
االنقالب عليه واما الحوار ،ألن الظروف كانت تتطلب سرعة اتخاذ اإلجراءات لضيق الوقت ألن النظام
أصبح ال يستطيع التعاطي مع الظروف بنفس الفترة العادية السابقة ،فأصبح أمام الرئيس طريق واحدة ال
ٍ
ثان له ،وهي التنحي عن الحكم وتسليم المجلس األعلى للقوات المسلحة إلدارة شؤون البالد
(الفقي.)4104،
وقام "عمر سليمان" بتالوة بيان التنحي والذي يتضمن " أيها المواطنون ،في هذه الظروف العصيبة التي
تمر بها البالد ،قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية ،وكلف المجلس
األعلى للقوات المسلحة إلدارة شؤون البالد ،واهلل الموفق والمستعان" (عبد العزيز،4104،ص)274

ويرى البعض أن "مبارك" كان بالفعل في مقدوره أن ينقذ نفسه وحكمه من هذه النهاية ،لو أنه تصرف
بشكل مختلف أو أدار آخر أزمات حكمه بطريقة مختلفة ،وكذلك لو انه أدرك فهم حقيقة ما يحدث في


الشارع ،ولم يستسلم لرؤية وزير داخليته "الحبيب العادلي"  ،حيث كان بمقدوره التجاوب سريعاً مع مطالب
المتظاهرين ،ولم يناور بخطاباته بتقديم وعود بإجراء إصالحات محدودة(شهيب،4100،ص.)044

وتـرى الد ارسـة بــأن ترحيـب المؤسسـة العســكرية بأهـداف الثـورة والتخلــي عـن "مبـارك" كانــت لهـا عـدة أهــداف
أهمها:
 الخالص من فكرة التوريث وانهائها تماما.
 الشعور بأن األحوال لن تعود إلى ما كانت عليه.
 االستجابة للشارع المصري الذي خرجت منه وارتبطت به تاريخياً.



الحبيب العادلي:هو وزير الداخلية في مصر من عام  1997حتى عام ، 2011تولى المنصب خلفا للواء حسن األلفي إثر مذبحة األقصر في
 ،8881وتمت إقالته في يوم  18يناير  0288بعد أحداث ثورة  00يناير  ،والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة ،مما
أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين ،تم حبسه  80يوما على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءا من  81فبراير  ،0288كما
حكم عليه بـ 80سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال،وأقيمت أولى جلسات محاكمته في 3أغسطس  2011في الساعة التاسعة والنصف
صباحا في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وفي قفص االتهام ذاته الرئيس السابق حسني مبارك مع نجليه عالء وجمال وعدد من المتهمين
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لقد كشفت تطورات فترة تاريخ اندالع ثورة  25يناير  1122حتى يوم  11فبراير  ،1122وهو تاريخ
تنحى الرئيس السابق "مبارك" إلى سلوك المؤسسة العسكرية المصرية أقصى درجات تعاطي المؤسسة
العسكرية مع تطورات األحداث على أرض الواقع ،وذلك رغم الحساسية السياسية التي واجهت الجيش في
ظل تواجد الرئيس السابق في الحكم ،على الرغم من أن الجيش المصري هو جزء من النظام السياسي
القائم إال أن العديد من التعليقات توقفت عند موقفه اإليجابي من شعارات ومبادئ ثورة  25يناير ،إلى
الدرجة التي وصفتها تعليقات إعالمية بأن الطرفين " الجيش والمتظاهرين " أصبحا أصدقاء كما أن
الشعارات التي رفعها المتظاهرون ضد الرئيس السابق "مبارك" وأهمها أن "الجيش والشعب ايد واحدة"
حازت على تعاطف الجميع بما فيهم الجيش والذي أقر بشرعية مطالب المحتجين (محمد.)2011 ،

وعلى جانب آخر وعقب تنحي "مبارك" عن الحكم ،تواصلت الدعوات والضغوطات الشعبية علـى المجلـس
األعلى للقوات المسلحة للمطالبة بمحاكمة "مبارك" على إثر الجرائم التي ارتكبها خالل الثـورة ،وعلـى كبـار
رم ــوز النظ ــام للفس ــاد ال ــذين مارس ــوه طيل ــة العق ــود الثالث ــة وخصوص ــا قت ــل المتظ ــاهرين ،واس ــتمرت ه ــذه
الضـغوط ،حتــى بـدأت النيابــة العامـة بإرســال إخطـار رســمي للتحقيـق مــع "مبـارك" فــي -22أبريــل،1122-
ونجليــه "عــالء وجمــال" ،بــتهم تتعلــق باإلض ـرار العــام وقتــل المتظــاهرين ،وصــدر ق ـرار مــن النيابــة العامــة
بحبس "مبارك" مدة  29يوماً على ذمة التحقيق(عمر ،4100،ص.)451
وبــدأت أولــى جلســات محاكمــة "مبــارك" فــي  0أغســطس  ،1122وقــد اختلفــت اآلراء حــول مــدى إمكانيــة
محاكمته عن جرائم الفساد واإلفساد السياسي ،وعن أسلوب وأسس محاكمته عن جرائم نسبت إليه ،باعتباره
رئيسـاً للجمهوريــة ،والقائــد األعلــى للمجــالس العليــا فــي الــبالد ،ورئيسـاً للحــزب الــوطني المنحــل ،وكــذلك إلــى
أعوانه في الحكم وقيامهم بتنفيذ ق ارراته وتعليماته وأوامره(السيد،4100،ص.)015
ويرى الباحث أن آليـات إنجـاح الثـورة مـن قبـل المؤسسـة العسـكرية تمثلـت بمجـرد نـزول المشـير "طنطـاوي" الـى
الميدان ،وبقاء اللواء "حسن الرويني" قائد المنطقة المركزية بشكل دائم في الميدان ،وسرعة بيانات الجيش إلى
المتظاهرين والتي أزالت الكثير مـن اللـبس ،وأبرزهـا الموقـف مـن المعاهـدات الدوليـة فـي مصـر ،ممـا سـاهم فـي
خلــق درجــة عاليــة مــن الثقــة والطمأنينــة فــي األوســاط الدوليــة ،موقــف الجــيش مــن عمليــة التحــول الــديمقراطي،
واحترام أهداف الثورة وتامين المتظاهرين ،وتركيبـة المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحة والتـي ضـمت خبـراء علـى
أعلى مستوى في كافة المجاالت ،واألخذ بعاتقهم إدارة مرحلة التغيير وتحديد إطارها ليسلم اإلدارة بعد  1أشهر
إلى الرئيس المقبل المنتخب ،وقيام قوات الجيش بحراسة المنشآت الحيوية في البالد.
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المبحث الثالث
 : 2.4المؤسسة العسكرية وقضايا التحول الديمقراطي
 :0.2.4تــمــهــيــد
أعــاد الــدور الــذي قــام بــه العســكريون فــي دعــم أو مواجهــة الثــورات العربيــة إلــى طــرح تســاؤالت حــول دور
الجيش والمؤسسة العسكرية في التحول الديمقراطي  ،السيما في ظل اختالف موقف العسكريين فـي الـدول
العربيــة التــي شــهدت ثــورات شــعبية مــن مطالــب اإلصــالح السياســي التــي تبنتهــا الشــعوب العربيــة ،وأســباب
تغييــر موقــف العســكريين مــن دعــم بقــاء الــنظم الســلطوية فــي الســلطة،وذلك الرتبــاط قيادتهــا بصــالت وثيقــة
بالمؤسسة العسكرية إلى الحياد السياسي وحول التأثير السياسي للعسكريين من حيث الواقع،إلى التدخل في
الشؤون السياسية (يونس، 2011،ص.)284:283
ولكن تختلف طبيعة الجيش المصري وتكوينه وعالقته بالسياسة عن غيـره مـن أي جـيش أخـر ،خصوصـا
في ظل اتصال عسكر مصر بالسـلطة السياسـية منـذ ثـورة عـام  ،2591كـون جميـع الرؤسـاء الـذين حكمـوا
مصر منذ ذلـك التوقيـت قـدموا جميعـا مـن المؤسسـة العسـكرية؛ وكـان واضـحا للعيـان منـذ انـدالع الثـورة فـي
 19يناير ،وعقب استدعاء الجيش لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الشرطة ،أن الجيش وضع مسـافة بينـه
وبــين القيــادة السياســية ،وحــرص عل ـى أن يتــدخل فــي لحظــة احتــدام األزمــة إلقنــاع ال ـرئيس مبــارك بــالتنحي
لوقــف تــدهور األوضــاع وبشــكل عــام ،كــان موقفــه متوازنــا طيلــة الوقــت ،وان مــال فــي بعــض األحيــان تجــاه
الشارع ومطالبه

(محمد ،2012،ص.)20
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المطلب األول
 : 4.2.4العالقات المدنية العسكرية في مرحلة التحول الديمقراطي
تعرف العالقات المدنية العسكرية بأنها العالقة بين المجتمع ككل أو الدولة بطبيعتها المدنية وبين
مؤسساتها العسكرية ،وتعرف أغلب الكتابات والدراسات بأن الدولة هي التي تدير المؤسسة العسكرية
باعتبارها جزء من الدولة وليس العكس ،ولكن تطرح العديد من اإلشكاليات حول طبيعة هذه اإلدارة وما
هي القواعد التي تحكم تلك العالقة ،ولكن الحفاظ في نفس الوقت على أن المؤسسة العسكرية لها كيانها
واستقاللها داخل الدولة ،وهناك العديد من العوامل التي تؤدي لزيادة دور المؤسسة العسكرية في الحياة
السياسية وزيادة تدخل العسكريين في الحكم وأبرزها المؤسسة العسكرية المصرية ،البعض منها متعلق
بطبيعة النظام السياسي ومدى قوته وقد يتعلق بالخلفية التاريخية لدور المؤسسة العسكرية أو االمتيازات
التي خصصت لها (قشقوش،4104 ،ص )14

فالعالقات المدنية العسكرية تتفاوت تبعاً لتفاوت درجات تدخل العسكر وزيادة دور المؤسسة العسكرية في
الحياة السياسية وبالتالي يتكون نموذج وشكل الحكم ،فتدخل العسكر في اللعبة السياسية ظاهرة منتشرة،
كبير إلرساء وصيرورة األنظمة
اً
درسها خبراء العلوم السياسية باستفاضة ،وتمثل هذه الظاهرة تحدياً
السياسية الديمقراطية .فتدخل العسكر في السياسة يعني أن يكون هناك كيان مؤسسي له هيكلية منظمة
ويمتلك القوة ولكن لم ُيطلب منه التصدي للحكم عن طريق االقتراع الشعبي ،وأن يستأثر هذا الكيان
كبير على السلطة السياسية ،وفي سياق فترات التحول
بالسلطة السياسية أو على األقل أن يمارس
تأثير اً
اً
واالنتقال ،تستحق العالقة بين المدنيين والعسكريين والطريقة التي تنظم بها النصوص األساسية (الدساتير)
هذه العالقة اهتماما خاصا .كما أن عملية كتابة الدستور والقواعد القانونية التي تُبنى عليه تمثل بالفعل
عوامل حاسمة لالنتقال وترسيخ الديمقراطية(فرج.)4115،
فلقد تسنى للرؤساء السابقين "عبد الناصر"" ،والسادات"" ،ومبارك" ،االستعانة بالقوات المسلحة في
التعاطي مع التحديات األمنية والسياسية الداخلية ،دون االستناد لنصوص دستورية واضحة تنظم هذا
التدخل ،وبحكم أن الرئيس هو القائد األعلى للقوات المسلحة ،درج كل من "السادات" "ومبارك" على
استدعاء تلك القوات لتمارس مهام شرطية حينما تعرض نظامها لتهديد حقيقي ،مثلما حدث في أحداث
مايو  ،2502والتي عرفت بانقالب "مراكز القوى" ،فيما اعتبرها السادات "ثورة التصحيح" ،ثم في أحداث
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 28و  25يناير  ،2500والتي عرفت "بانتفاضة الخبز" ،في حين سماها السادات"انتفاضة الحرامية"،
وكذلك في فبراير  ،2581إبان أحداث األمن المركزي في عهد الرئيس السابق "مبارك" (عبد

الفتاح،4104،ص.)54
ومع بزوغ ثورة  25يناير  ،1122واندالع الثورة برز الحديث عن هذه العالقة ،وطبيعة دور النخبة
العسكرية في الحياة السياسية مابعد الثورة ،فالجيش كمؤسسة اجتماعية يعتبر صورة مصغرة للمجتمع،
حيث ال ي مكن تصور االنتقال الديمقراطي دون تالشي موقع الجيش ضمن هذا االنتقال ،وفهم الطبيعة
التي تحكم المدنيين والعسكريين ،فبحكم النشاط السياسي واالقتصادي للجنراالت الكبار خاصة وأن الجيش
يشكل قطاعاً عريضاً داخل الدولة بحكم بنيته العددية والذي يتكون من  468.500فرد من الجيش
النظامي ،و 479.000فرد من الجيش االحتياطي(سالم.)2012،

وي ــرى الباح ــث أن م ــن األه ــداف المهم ــة أيضـ ـاً والت ــي س ــعت إليه ــا قي ــادة الج ــيش المص ــري ف ــي المرحل ــة
االنتقالي ــة ،ه ــو ض ــمان ع ــدم قي ــام الحكوم ــات المقبل ــة الت ــي س ــتأتي عب ــر االنتخاب ــات ب ــالتعرض لمص ــالح
وامتيــازات الق ـوات المســلحة التــي اكتســبتها خــالل العهــود الســابقة ،فض ـالً عــن الحقــوق والصــالحيات التــي
تصر القيادة العسكرية المصرية على االحتفاظ بها؛ ومـن أهـم االمتيـازات والصـالحيات التـي سـعى الجـيش
لض ــمانها :أن يك ــون مل ــف األم ــن الق ــومي للبل ــد ف ــي ي ــد قي ــادة القـ ـوات المس ــلحة وأن يبع ــد ع ــن الصـ ـراعات
السياسية والحزبية ،وأن يكون للجيش حق التدخل فـي الشـؤون السياسـة فـي حالـة وجـود خطـر يهـدد الوحـدة
الوطنية
فبعد تنحي "مبارك" وضغط المؤسسة العسكرية بإجباره على التخلي عن الحكم ،ذكـرت صـحيفة األهـرام أن
المجلــس العســكري لــيس بــديال للســلطة التــي يرتضــيها الشــعب ،حيــث اتضــح الموقــف الشــعبي فــي مطالبــة
المجلس العسكري بتحديد فترة زمنية لالنتقال وتسليم السلطة (جريدة األهرام المصرية ،4100 ،ص.)4

ويرى األستاذ "حسن نافعة" -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة -إن تسليم السلطة للمؤسسة العسكرية،
ارتبط بموقف الجيش تجاه ثورة يناير" ،ألن الجيش كان يحوز على ثقة الشعب ،وبالرجوع إلى ثورة 10
يوليو فإن الجيش كان األداة الرئيسة لالستيالء على السلطة ،ولوال الجيش لما تم االستيالء على السلطة،
وأن دور المؤسسة العسكرية المصرية يختلف عن أية مؤسسة عسكرية أخرى ،فمثال "أحمد عرابي" كان
وعبر عن الحركة الوطنية ،ولكن في واقع األمر قاد الثورة من داخل الجيش ،وكذلك األمر في
عسكرياً ْ
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ثورة يوليو ،2591وأيضاً الصورة مشابهة في ثورة يناير ،فقد كان للجيش وجهة نظر في مشروع التوريث،
وربما هذا الذي دفعه لممارسة هذا الدور ،-الن المؤسسة العسكرية ترى أنه لو جاء ابن الرئيس فهويمثل خروج المؤسسة عن الحكم" (نافعة.)4104،

وقــد أعلــن الجــيش ذلــك فــي بيانــه الثالــث ،مؤكــدا أنــه لــن يكــون بــديال عــن الشــرعية التــي يرتضــيها الشــعب
وســوف يعمــل جاهــدا علــى إجـراء تغييـرات مهمــة لتحقيــق طموحــات الشــعب وقــد عبــر بيانــه عــن العديــد مــن
النقاط( :البيان الثالث للمجلس العسكري)4100،

 إعداد دستور ديمق ارطـي دائـم ليحـل محـل الدسـتور المؤقـت لعـام 2502م كـي يـتالءم مـع متطلبـات
المرحلة.
 استكمال اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البالد.
 إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة الختيار ممثلي الشعب الحقيقيين لتولي المسؤولية.
 ضمان تحقيق مبادئ الدولة التي تحترم حقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية .


ويرى اللواء "محمود حجازي" أن قرار المؤسسة العسكرية باالنحياز إلى الشعب ،حافظت على الدولـة مـن
االنهيار والتفكك ،وحافظت على نجاح الثورة حتى تذهب إلـى تحقيـق أهـدافها كاملـة ،وكـان اتخـاذ المجلـس
العســكري ق ـرار النــزول إلــى الشــارع نتيجــة تقــدير موقــف الق ـوات المســلحة حــول مشــروعية مطالــب الشــعب،
وكــان هــذا الق ـرار جــامع لكــل أعضــاء المجلــس ،نتيجــة صــحة تقــدير هــذا الموقــف ،وتجســيداً للــتالحم بــين
الشــعب وجيشــه عبــر التــاريخ "،وكانــت المؤسســة العســكرية تــدرك أن هــذه اللحظــات التــي تمــر بهــا ثــورة 19
يناير أحوج اللحظات التي تمر في تاريخ مصر وتاريخ المؤسسة العسكرية" (حجازي.)4104 ،
ويرى الباحث أن المجلس األعلى للقوات المسلحة أصدر بيانه الثالث ليوضح مدى جسامة وخطـورة األمـر
الــذي تمــر بــه الــبالد ،مؤكــدا فــي ذلــك الت ازمــه بمطالــب الشــعب بإحــداث تغييـرات لتحقيــق طموحــات الشــعب
والبدء في عملية الحكم وممارسة الدور السياسي والتي أوكلتها لـه الشـرعية الثوريـة ،بنـاء علـى تفـويض مـن
الشعب.


اللواء محمود حجازي :هو عضو المجلس األعلى للقوات المسلحة  ،تولى العديد من المناصب العسكرية أهمها رئيس أركان المنطقة الشمالية
العسكرية ،في العام  1121تولى منصب قيادة الجيش الثاني الميداني خلفا للواء أركان حرب جمال امبابي  ،ومدير المخابرات الحربية  ،ويشغل
منصب مدير إدارة المخابرات الحربية و االستطالع حاليا
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 : 4.2.4المؤسسة العسكرية والتعديالت الدستورية
ثارت العديد من التساؤالت عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به الجـيش وموقعـه فـي الدسـتور بعـد
ثــورة  19ينــاير والتــي كــان للق ـوات المســلحة دور محــوري فــي إنجاحهــا ،حيــث دفــع الــبعض للمطالبــة بــدور
كبيــر للمؤسســة العســكرية فــي الحيــاة السياســية علــى غـرار باكســتان والتــي يتضــح فيهــا أن الجــيش هــو القــوة
العليـا ،فبعـد أن أصـدر المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحة إعالنـاً دسـتورًيا يـوم  20فب اريـر  1122أعلـن فيــه
تولي ــه حك ــم ال ــبالد لم ــدة س ــتة أش ــهر أو لح ــين إجـ ـراء انتخاب ــات مجلس ــي الش ــعب والش ــورى واختي ــار رئ ــيس

الجمهوريــة ،وحــل مجلســي الشــعب والشــورى وتعطيــل العمــل بأحكــام الدســتور وتشــكيل لجنــة لتعــديل بع ـض
المواد في الدستور.


فقد أصدر المشـير "طنطـاوي" رئـيس المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحة قـ ار ار بتشـكيل لجنـة تعـديل للدسـتور
برئاسة الفقيه الدسـتوري المستشـار "طـارق البشـري" ،وتخـتص اللجنـة بد ارسـة إلغـاء المـادة  205مـن دسـتور
 ،2502وتع ــديل المـ ـواد  289-205-88-05- 50-01وجمي ــع م ــا يتص ــل به ــا م ــن مـ ـواد ت ــرى اللجن ــة
زهــة انتخابــات رئــيس الجمهوريــة ومجلســي الشــعب والشــورى (ســالمة،
ضــرورة تعــديلها لضــمان ديمقراطيــة ون ا

 ،4100ص.)014
فقــد ثــار الجــدل الفقهــي والشــعبي الكبيــر حــول التعــديالت الدســتورية التــي اقترحتهــا لجنــة المستشــار "طــارق
البش ــري" وج ــدواها ح ــول إح ــداث تح ــول ديمق ارط ــي حقيق ــي ف ــي ال ــبالد م ــابين أعض ــاء اللجن ــة م ــن جان ــب
والمعارضــين الــذين ذهب ـوا إلــى أن تلــك التعــديالت ال ترقــى إلــى طمــوح الشــعب المصــري الثــائر ،فقــد أعلــن
أعضاء اللجنة أنه تم تعديل الدستور في الوقت الحالي وليس تغييره لسببين ،األول وهو شكلي يتعلق بقرار
تشكيل لجنة التعديالت الدستورية الذي أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحة ،والقاضي بتعديل عدد من
م ـواد الدســتور بمــا يكفــل إج ـراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية نزيهــة ،والســبب الثــاني موضــوعي وهــو تعــديل
الدستور وعدم تبلور واكتمال القوى السياسية المختلفة.
ثم تال ذلك صدور اإلعالن الدستوري الشهير في  01مارس  ،1122والذي تم االستفتاء عليه يوم 25
من الشهر نفسه وحصل على موافقة  ،%00وقد تضمن هذا اإلعالن المواد اإلحدى عشرة التي تم


تشكلت لجنة تعديل للدستور برئاسة الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري وعضوية كل من الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري
بجامعة القاهرة ،والدكتور حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ،والدكتور محمد باهي يونس أستاذ القانون الدستوري بجامة
اإلسكندرية ،وصبحي صالح المحامي بالنقض ،والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،والمستشار الدكتور حسن البدراوي
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا
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االستفتاء عليها مع إدخال بعض التعديالت عليها ،كما تضمن أيضاً العديد من المواد األخرى التي تعرف
شكل الدولة المصرية والحريات العامة والخاصة وحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى تعديل بعض صالحيات
المجلس العسكري وتقليص بعض صالحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس
الجمهورية على حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة ،وقد أدخل المجلس
العسكري تعديلين على إعالن  01مارس ،األول في  19سبتمبر بعد صدور قانون االنتخابات الذي نص
على أن تكون انتخابات البرلمان مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم ،ثم التعديل الثاني في 25
نوفمبر  1122بشأن تمكين المصريين في الخارج من التصويت باالنتخابات (الحوفي.)4104 ،
وفي يونيو  ،1121أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة إعالنا دستوريا مكمالً لإلعالن الصادر في
 01مارس  ،1122حدد فيه الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس المقبل اليمين الدستورية ،وجعل الرئيس
أداة تنفيذية لق اررات المجلس األعلى ،واسترد بموجبه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد،
كما منح لنفسه الحق في تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة ،والحق في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع
الدستور في فترة أسبوع إذا قام مانع يحول دون عمل الجمعية التأسيسية ،ووفقاً لإلعالن المكمل يبقى
المجلس األعلى للقوات المسلحة هو المسئول األوحد عن كافة شئون القوات المسلحة وميزانيتها وتعيين
قادتها وال عالقة للرئيس المقبل بذلك ،وأيضاً إعالن الحرب وتكليف القوات المسلحة بمهام تأمين البالد
وحماية المنشآت الحيوية ،وحق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى
(قطب،4104،ص .)75
ويرى الباحث أن اإلعالن الدستوري المكمل أثار العديد من ردود الفعل المحتجة على صدوره من مختلف
القوى السياسية باعتباره محاولة لتجريد المنصب الرئاسي من صالحياته واالستمرار في هيمنة المجلس
العسكري ،واعتبره البعض عدم وفاء العسكري بوعده بتسليم السلطة ،وتســليمه السلطة ل ـرئيس منتخب قد
تكون بصالحيات منقوصـة.
وأمام هذا التساؤل فإن المرحلة االنتقالية لم ينقطع فيها اللغط السياسي حـول الدسـتور فمنـذ االسـتفتاء علـى
التع ــديالت الدس ــتورية ف ــي  25م ــارس  ،1122تض ــمنت بن ــدين  5،21أنه ــا أعط ــت المؤسس ــة العسـ ــكرية
حصانة تجعلها فوق الدستور وغير خاضعة للسلطات المدنية المنتخبة.
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المطلب الثاني
 : 2.2.4األداء السياسي للمؤسسة العسكرية خالل المرحلة االنتقالية
بــرز الحــديث عــن الــدور السياســي للمؤسســة العســكرية المصـرية فــي أعقــاب تنحــي الـرئيس الســابق
حسني "مبارك" عن الحكم فـي  11فب اريـر  ،2011باعتبـار أن المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحة هـو الـذي
قاد البالد وأمسك بزمام األمور في الفترة االنتقالية.
وبعد يومين من تنحي "مبارك" أصدر المجلس األعلى للقوات المسـلحة إعالنـاً دسـتوريا وقـام بحـل البرلمـان
وبتعليــق العمــل بدســتور  ،2502وعقــب شــهر مــن ذلــك عــدل المجلــس العســكري القــانون ليســمح لألح ـزاب
السياسـية بمـا فيهـا اإلخـوان المسـلمين بالتسـجيل القـانوني والتنـافس فـي االنتخابـات البرلمانيـة  ،وفـي الشـهر
نفسه أصدر إعالناً دستوريا يكفل عددا من الحقوق كحرية التعبير والتجمـع ،وتكـوين الجمعيـات واالنتسـاب
إليها.


ويــرى الل ـواء "ممــدوح شــاهين" عضــو المجلــس األعلــى للق ـوات المســلحة ،بــأن المجلــس األعلــى تــولى إدارة
شؤون البالد بمقتضـى البيـان الـذي أصـدره اسـتنادا إلـى المـادة  88مـن دسـتور الـبالد التـي تقـول إن القـوات
المسلحة مسئولة عـن أمـن وحمايـة الـبالد والـبعض كـان يعتقـد أن القـوات المسـلحة تولـت بمقتضـى الشـرعية
الثورية ولكن يمكن القول إن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقـرار رئـيس الجمهوريـة باعتبـاره القيـادة
السياسية وهو يملك هذا ،لكن البيانات التي صدرت تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البالد في حالة
انهيــار فتــدخلت وأصــدرت البيانــات باعتبارهــا القــوى الوحيــدة الموجــودة علــى الســاحة فــي الدولــة حيــث كــان
مجلــس الشــعب موجــوداً ولكــن ال يمــارس اختصاصــاته وال يســتطيع ذلــك وكــذلك ،ال يوجــد ســلطة قضــائية،
وأيضـ ـاً مجل ــس ال ــوزراء ك ــان ال يس ــتطيع ال ــوزراء ممارس ــة اختصاص ــاتهم لوج ــود العدي ــد م ــنهم ف ــي مي ــدان
التحرير ،فضال عن وجود حالة االنفالت األمني فأصبحت القوات المسلحة هي الجهـة القـادرة علـى حمايـة
البالد وقد استمد المجلس شرعيته من الشعب والثورة والدستور(أمين.)4100،
كذلك وفقـا للمـادة  91مـن اإلعـالن الدسـتوري الصـادر عـن المجلـس بـان المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحة
يتمتع بالصالحيات والسلطات التالية(:سالمة ،4100،ص)012-014


ممدوح شاهين :هو عسكري مصري ،يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية ،وعضو المجلس األعلى للقوات
المسلحة ،الذي تولى حكم مصر بعد رحيل مبارك مع بداية ثورة  00يناير.0288

040

 التشريع وتعطيل العمل بدستور .2502
 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
 دعوة البرلمان( مجلسي الشعب والشورى) النعقاد دورتـه العاديـة وفضـها والـدعوة إلـى اجتمـاع غيـر
عادي وفضه.
 للمجلس األعلى للقوات المسلحة حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها.
 تمثيـل الدولـة فــي الـداخل والخـارج ،وابـرام المعاهـدات واالتفاقيــات الدوليـة ،وتعتبـر جــزءا مـن النظــام
القانوني للدولة.
 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم واعفاؤهم من منصابهم.
 تعيين الموظفين العسكريين والمدنيين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبـين فـي القـانون،
واعتماد ممثلي الدول األجنبية.
 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فال يكون إال بالقانون.
 السلطات واالختصاصات األخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
 وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
 تكليف و ازرة الدكتور "أحمد شفيق" باالستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وطبقــا لإلعــالن الدســتوري فــإن المجلــس األعلــى للق ـوات المســلحة أعطــى لنفســه اختصاصــات وصــالحيات
تفوق امتيازات الرئيس المعـزول "مرسـي" قبـل انتخابـه والـذي تمتـع بجميـع الصـالحيات ،فمـن ناحيـة أخـرى
جــاءت ثــورة  19ينــاير لتؤســس لــدور سياســي جديــد للمؤسســة العســكرية المص ـرية ،والممثــل فــي المجلــس
األعل ــى للقـ ـوات المس ــلحة ،وذل ــك وس ــط ترحي ــب ش ــعبي ف ــي البداي ــة به ــذا ال ــدور ،فق ــد نظ ــر إل ــى المؤسس ــة
العسكرية أنها المؤسسة الوحيدة التي مازالت تعمل بكفاءة في ظل القوة المادية المشروعة التي تحتفظ بهـا،
وفي نفس الوقت تحوز على ثقة الغالبية في المجتمع المصري ،ومن جانب آخر فقد بدأت االنتقادات تثور
حول دور المجلس األعلى ،باعتباره ال يحكم البالد فقط بطريقة "مبارك" ،أي االنفراد بسلطة مطلقـة ،ولكـن
أيضاً ما اعتبره البعض إعادة إنتاج النظام القديم ولكن بدون "مبارك" (عبد الوهاب ،4104 ،ص.)74
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 : 0.2.2.4األمن
تعتبر قضية األمن من أهم التحديات التي واجهت المؤسسة العسكرية خالل إدارتها للمرحلة
االنتقالية وممارسة دورها السياسي من -22فبراير 1122-حتى تسليم السلطة للرئيس المعزول "محمد
مرسي"  ،1121-11-15األمر الذي فرض على المؤسسة العسكرية أن تمارس دورين الدور األول وهو
إدارة شؤون البالد ،والثاني وهو األساسي في حماية البالد من أي خطر خارجي وتامين حدود مصر.
إن أهم ما مثل تهديدا لألمن القومي المصري في تلك الفترة هو حادثة مقتل الجنود في رفح ،في 6
أغسطس  ،2012وأسفرت عن استشهاد  16فرداً واصابة  7آخرين ،والتي عكست مؤشرات خطيرة حملت
في طياتها مخاطر وتهديدات لألمن القومي المصري المتمثل بالجبهة الشمالية في محافظة شمال سيناء،
حيث هاجمت مجموعة إرهابية بقوة  35فرداً في توقيت اإلفطار ومع أذان المغرب إحدى نقاط تمركز
قوات حرس الحدود المصرية جنوب رفح ،مما أسفر عن استشهاد  16مجندا ،واصابة  7آخرين تم نقلهم
إلى المستشفيات لعالجهم ،وقامت المجموعة اإلرهابية باالستيالء على مركبة مدرعة واستخدمتها في
اختراق الحدود المصرية اإلسرائيلية من خالل معبر"كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة،حيث تزامن مع
الهجوم أعمال قصف بمدافع الهاون على منطقة معبر "كرم أبو سالم" ،حيث أكد المجلس األعلى للقوات
المسلحة في بيان أصدره بهذا الخصوص أن مثل تلك األعمال اإلرهابية تعكس مدى التهديدات التي
تتعرض لها سيناء(جريدة األهرام المصرية ،2012 ،ص ،0السنة  ،135العدد .)45900

 : 4.2.2.4االقتصاد
أدركت المؤسسة العسكرية أن أي محاولة لإلصالح االقتصادي لن تكون بال ثمن ،وسوف تنطوي
على تحمـل التضـحيات فـي مـدة قصـيرة ،ولكـن هـذا الـثمن ال بـد وأن يـدفع لضـمان تحقيـق فوائـد جمـة علـى
االقتصــاد ،وأن أيــة حكومــة راغبــة فــي اإلصــالح ال بــد لهــا أن تتمتــع بقــدر كبيــر مــن المصــداقية والتأييــد
الشــعبي أو رعايــة مصــالح المجتمــع والحــرص علــى المــال العــام وعــدم تســخيره لمصــالح كبــار العــاملين فــي
الحكومة ،وحماية االقتصاد الوطني من آثار المستجدات التي طرأت علـى السـاحة  ،والتـي توقـف اإلنتـاج
فــي بعــض القطاعــات نتيجــة االضــطرابات واالعتصــامات والتــي أدت إلــى ضــغوط ماليــة شــديدة يمكــن أن
تترتب عليها آثار وخيمة على مستقبل االقتصاد القومي(الببالوي ،4104،ص.)44

044

كانت المهمة العاجلة والواضحة للمؤسسة العسكرية هي ضـمان تـوفير مـوارد ماليـة كافيـة وسـريعة ومناسـبة
إليقاف النزيـف الـذي يتعـرض لـه االقتصـاد ،فعجـز الموازنـة لـيس مرتفعـاً فقـط ولكنـه معـرض للزيـادة ،حيـث
فقدت هذه االحتياطات ما يزيد علـى  21مليـارات دوالر بنهايـة يونيـو  1122بموازنـة ،1122/1121بعـد
أن أصيبت مؤسسات الدولة بالكساد والفتور

المطلب الثالث
 : 1.2.4المؤسسة العسكرية واالنتقال السلمي للسلطة
اتســم الخطــاب السياســي حــول الممارســة االنتخابيــة قبــل الثــورة دائمــا بالطــابع النقــدي ،والتــي تمثــل
وجه ــات نظ ــر األحـ ـزاب السياس ــية المعارض ــة ،أو المس ــتقلين ،أو الق ــوى السياس ــية المن ــزوع عنه ــا الش ــرعية
القانونية ،وقد تضمن هذا الخطاب العديد من محاور النقد للممارسة االنتخابية ،منها هيمنة القيود القانونية
واإلدارية والضغوط األمنية المفروض عليها تشريعياً وواقعياً على العملية االنتخابيـة ،والتـي أدت دائمـا إلـى
إعاق ــة ف ــرز وتمثي ــل لمـ ـوازين الق ــوى السياس ــية والحزبي ــة الفاعل ــة داخ ــل المج ــالس النيابي ــة(أبــــو دوح،4104،

ص.)10
فبعد أن حل الجـيش البرلمـان ووعـد بتنظـيم انتخابـات رئاسـية وتشـريعية حـرة خـالل سـتة أشـهر ،شـكل لجنـة
لتعديل الدستور ،وحدد موعدا لالستفتاء على التعديالت "الخالفيـة" التـي وضـعتها اللجنـة ،كمـا أعلـن عزمـه
عدم تقديمه مرشـحا رئاسـيا فـي االنتخابـات المقبلـة ،ولـم يسـند المجلـس العسـكري أيـا مـن المهـام اإلداريـة أو
السياســية ألي مــن رجاالتــه ،باســتثناء رئاســة اتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون التــي لــم تس ـتمر ســوى بضــعة أيــام.
وهي الخطوات التي ارتأى فيها فريق من المراقبين أدلة علي اسـتعداد المجلـس العسـكري لتسـليم الحكـم إلـى
ســلطة مدنيــة بعــد انتهــاء المرحلــة االنتقاليــة ،خصوصــا فــي ظــل ســأم الشــعب المصــري مــن اســتحواذ القــادة
العســكريين عل ـى الســلطة السياســية طيلــة العقــود الســتة المنقضــية ،عــالوة عل ـى الضــغط الــدولي فــي اتجــاه
إصالح سياسـي حقيقـي .وان راودت فريقـا آخـر شـكوك فـي أن الجـيش يحـاول اسـتغالل األحـداث لالحتفـاظ
بالسلطة عبر تسريع المرحلة االنتقالية ،وعدم منح األحزاب والقوى السياسية الوقت الكافي لتنظيم انتخابات
حقيقية وعادلة تنبثق عنها حكومة مدنية قوية (عبد الفتاح،6111،ص.)9

وي ــرى اللـ ـواء "أحم ــد عب ــد الحل ــيم" الخبي ــر العس ــكري واإلس ــتراتيجي ،أن ممارس ــة المؤسس ــة العس ــكرية ل ــدور
سياسي إبان التحوالت السياسية سواء في ثورة  2591أو في ثورة  19يناير  ،1122جـاء نتيجـة الظـروف
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المشابهة للبالد ما قبل قيام تلك الثورات ،وهي حالة الفساد الضخم المستشري في البالد ،الذي أوشك على
االنهيار وتواجد مجموعة من الضباط أروا أنه من الواجب عليهم أن ينتقلوا لسلطة الحكم ،وأن واجب تسليم
السلطة من قبل المؤسسة العسـكرية لسـلطة مدنيـة بعـد ثـورة  19ينـاير ،جـاء نتيجـة مـا حصـل فـي ثـورة 10
يوليو بعد قيام الثورة والحفاظ على أهدافها(عبدالحليم.)4104،

ومــن زاويــة أخــرى ،فــإن الســيطرة الكاملــة لقيــادة مدنيــة منتخبــة عل ـى شــئون الــدفاع والجــيش فــي ديمقراطيــة
ناشئة تبدو أم ار غير متصور حدوثـه ،خاصـة فـي الحالـة المصـرية ،التـي لعـب فيهـا الجـيش دو ار رئيسـا فـي
حمايــة الــبالد مــن الفوضــى ،وفــي ســد ف ـراغ السياســة والشــرعية ،بعــد أن كــادت الطبقــة السياســية ،حكومــة
ومعارضة ،تقود البالد إلى الفوضى؛ وفي الوقت نفسه ،فإن إبقاء كافة شـئون الـدفاع والجـيش خـارج نطـاق
ســلطات حكومــة منتخبــة ديمقراطيــة هــو أمــر يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة ،ويمكــن لــه أن يتســبب فــي
تعريض التجربة الديمقراطية الوليدة لخطر جدي(عبدالفتاح،6111،ص.)9

وعل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــوء م ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــبق يمك ـ ـ ـ ــن إيج ـ ـ ـ ــاز خص ـ ـ ـ ــائص انتخاب ـ ـ ـ ــات  1121-1122م ـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ــد الث ـ ـ ـ ــورة
بالتالي(:أبوعامود ،4104،ص.)77-74

 ظهــور قــوى سياســية جديــدة كشــباب الثــورة والســلفيين وحــزب الوســط وبعــض القــوى المنشــقة عــن
اإلخوان المسلمين ،وحزب الكرامة األنصاري ،واألحرار المصريين وبعض األحزاب اليسارية ومنها
الحزب الشيوعي المصري.
 ظهور اإلخوان المسلمين كقوة رئيسة في الحياة السياسـية بعـد الثـورة فـي ظـل االسـتمرار المتواصـل
على ممارسة العمل السياسي ،والخوض في االنتخابـات وفـوز مرشـح حـزب الحريـة والعدالـة محمـد
مرســي برئاســة الجمهوريــة بنســبة  %92.00وحصــل علــى  20مليــون صــوت و 101.02صــوتاً،
وخسارة منافسه األكبر أحمد شفيق بنسبة  %98.10والـذي حصـل علـى  21مليـون و090.081
صوتاً(قاسم.)4104،

 ظهــور قــوى ليبراليــة مثــل حــزب الوفــد باعتبــاره حــزب الليبراليــة المص ـرية ،ولكــن المالحــظ أن قيــادة
ـق اإلهتمــام الكامــل ،وســعت نحــو تكــوين إطــار سياســي وطنــي يضــم كافــة القــوى
حــزب الوفــد لــم تلـ َ

السياسية.
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 مواجهــة القــوى التــي تمثــل بقايــا الحــزب الــوطني المنحــل فــي الصــعوبة علــى االنخ ـراط فــي الحيــاة
السياســية بعــد الثــورة فــي ظــل مطالبــة القــوى السياســية األخــرى بعزلهــا سياســيا واعتبرتهــا مــن قــوى
الثورة المضادة.
ويرى اللواء "محمد العصار" "أن تسليم السلطة من قبل المجلـس العسـكري يعتبـر لحظـة تاريخيـة فـي تـاريخ
مصــر ،وان هــذه ســمة المؤسســة العســكرية لمــا تســعى لــه جاهــدةً وذلــك لنيــل مصــر مكانتهــا الصــحيحة بــين
األمم وبـين العـالم" ،وأن المجلـس العسـكري وخـالل إدارتـه للـبالد فـي الفتـرة االنتقاليـة كـان يسـعى بـأن يكـون
أحد أعمدة عمليـة التحـول الـديمقراطي ،رغـم الكثيـر مـن التحـديات والصـعوبات التـي واجهـت المجلـس أثنـاء
إدارته للبالد خالل المرحلة االنتقالية(العصار.)4104 ،
وقد عزت بعض التحليالت بأن ثورة  25يناير لم يكن ممكنا أن تصل لعتبة التطور الديمقراطي لوال الدور
الذي لعبه الجيش في حسم الصراع المحتـدم بـين النظـام السـابق والقـوى الثوريـة ،فقـد اختـارت قيـادة الجـيش
اتخــاذ الموقــف األكثــر مالئمــة وســالمة عنــدما انحــازت للقــوى الثوريــة ،بينمــا كــان بإمكانــه اختيــار مســارات
أخــرى ،كمــا كــان جــزءا ال يتج ـ أز مــن أي نظــام سياســي حكــم مصــر ط ـوال الق ـرنين األخي ـرين ،وذلــك منــذ
تأسســت فــي مصــر دولــة حديثــة لهــا جــيش حــديث ،وذلــك فــي مســاهمة الجــيش فــي إنجــاح الثــورة فــي مصــر
حجز لنفسه مكانا بين القوى الثورية التي ساهمت في صنع المستقبل السياسي للبالد وبالتـالي يمكـن القـول
بأن ثورة  19يناير فتحت الباب أيضا لزيادة دور الجيش في السياسة (عبد الجواد ،2011 ،ص.)57

ويرى الباحث أن ثورة  19يناير  1122تعتبر نقطـة محوريـة فـي التحـول السياسـي ،وتوجيههـا نحـو مرحلـة
تاريخية حاسمة من تاريخ مصر ،والتي تمثلت في البدء بحوار وطني مفتـوح واجـراء التعـديالت الدسـتورية،
تمهيداً لالنتقال السلمي للسلطة ،واالنتقال بالبالد نحو مرحلة جديدة مـن الديمقراطيـة ،والعدالـة االجتماعيـة
والحريـة ،وأن الجـيش المصـري يبــدو ميـاال للعـب دور الضـامن لعمليــة االنتقـال السـلمي واآلمـن ،والمنضــبط
نحو الديمقراطية بفعالية وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية ممكنة ،وعـدم االحتفـاظ بالسـلطة
السياسية استنادا لخطة واضحة ومتكاملة ،ووفقا لجدول زمني محدد.
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المطلب الرابع
 : 6.2.4المؤسسة العسكرية في ظل الحكم المدني الجديد
بعـد فــوز مرشــح حــزب الحريــة والعدالــة واإلخـوان المســلمين برئاســة الجمهوريــة "محمــد مرســي" ،ثــار
الجـدل والقلــق حـول تــداعيات تحــول نظـام الحكــم فــي الـبالد وصــعود أول رئــيس ذو خلفيـة مدنيــة علــى رأس
الســلطة منــذ ثــورة يوليــو  ، 2591حيــث قــام المجلــس العســكري بمراجعــة سياســية علــى عــدم الــنص صـراحة
وتفصيالً على دور الجيش في الدستور وعالقته بالسلطة السياسية ،وهـي العالقـة التـي سـادت طيلـة العقـود
الستة المنقضية والمستندة إلى الترابط الواضح بين القوات المسلحة والسلطة السياسية (كلفت.)4104،


إضافة إلى ذلك جاءت وثيقة إعالن المبـادئ األساسـية للدسـتور ،والمعروفـة إعالميـاً باسـم وثيقـة السـلمي"

لتــؤطر وضــعية خاصــة للق ـوات المســلحة فــي المــادتين  5و 21والتــي خولتهــا حمايــة الشــرعية الدســتورية،
فضال عن إدارتها شؤونها المالية واإلدارية والقانونية بمنأى عن رقابة األجهـزة الرقابيـة المدنيـة ،وفـي أبريـل
 1121وفي خضم الخالفات بشأن تشكيل الهيئة التأسيسية المعنية بوضع الدستور ،جدد المجلـس األعلـى
للقـوات المســلحة تأكيــده علــى التمســك بوضــع متميــز للقـوات المســلحة فــي الدســتور الجديــد ،مشــددا علــى أن
إج ـراء تعــديالت علــى وضــعها فــي الدســتور هــو "خــط أحمــر لــن يقبلــه" ،وبعــدها بشــهر واحــد ،أكــد عضــو
المجلس اللواء "ممدوح شاهين" أنـه "منـذ الحكـم الملكـي المـدعوم مـن بريطانيـا تـم مـنح الجـيش فـي الدسـاتير
المصرية دائماً دو اًر أكبر بكثير من الدفاع عن الحدود ،كما منحته كافة التعديالت الدسـتورية منـذ ،2510
حق تولي زمام األمور في أوقات الكوارث" (عبد الفتاح ،4104،ص.)54
وكانــت إحــدى المحطــات التــي مــرت بهــا المرحلــة االنتقاليــة هــي انتخــاب رئــيس الجمهوريــة ،وتســليم الســلطة
إل ــى أول رئ ــيس م ــدني منتخ ــب ف ــي -15يوني ــو ،1121-ووق ــوف القـ ـوات المس ــلحة وعل ــى أرس ــها المجل ــس


وثيقة السلمي والمعروفة باسم "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" نسبة إلى نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة عصام شرف د .على السلمي
والذي طرحها في أول نوفمبر 0288
كانت المادة  8من «وثيقة السلمي» قد نصت على ما يلي (:الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ،وهى ملك للشعب ،مهمتها حماية البالد
وسالمة أراضيها وأمنها والحفاظ على و حدتها ،وال يجوز ألية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية ،والدفاع عن
الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري وينظم القانون التعبئة العامة ،كما ينظم القانون العسكري ويحدد اختصاصاته ،ويكون للقوات
المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتع لق بالشؤون الخاصة بها والميزانية المتعلقة بشؤون التسليح ،ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة
بالقوات المسلحة قبل إصداره ،ورئيس الجمهورية هو الرئيس األعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لهه).
أما المادة  82فجاء نصها كالتالي« :ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع واألمن القومي الوطني) ،ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ،ويختص بالنظر
في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها ،كما يختص بنظر ميزانية القوات المسلحة ،على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة،
ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع واألمن القومي واختصا صاته األخرى ،ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع واألمن
القومي وموافقة مجلس الشعب» .ورغم أن هاتين المادتين كانتا قد أثار زوبعة هائلة وتسببتا في إسقاط وثيقة على السلمي ،إال أنه يبدو واضحا أن
المجلس العسكري لم يتخل عنهما وسيصر على إدراجهما في الدستور ،وهو ما قد يتسبب في أزمة جديدة
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األعلــى للقـوات المســلحة إلــى جانــب مطالــب الشــعب العادلــة ،حيــث أدار المجلــس األعلــى للقـوات المســلحة
شئون البالد بطريقة ناجحة حالت دون وضع الحالة المصرية بجانب الحالتين الليبية والسـورية ،فقـد كشـف
المعدن األصيل واإلرث الوطني للقوات المسلحة المصرية على تامين إجراء أول انتخابـات نزيهـة لمجلسـي
الشـ ــعب والشـ ــورى بإش ـ ـراف قضـ ــائي كامـ ــل ،وكـ ــذلك تـ ــأمين إج ـ ـراء أول انتخابـ ــات حقيقيـ ــة ونزيهـ ــة ل ـ ـرئيس
الجمهورية (شلش،2012،ص.)107
ويــرى الل ـواء "محمــود حجــازي" أن المؤسســة العســكرية كانــت تنظــر "لمرســي" و"شــفيق" بنظ ـرة واحــدة ،علــى
اختالف موقعهما داخل المؤسسة العسكرية ،وكانت المؤسسة العسكرية أمام لحظة تاريخية ،ومرحلة حرجة
فــي ظــل عــدم قــدرتها علــى تحمــل مســؤولية أخطــاء االنحيــاز لطــرف عــن اآلخــر ،وان المؤسســة العســكرية
تركت االنتخابات أمام إرادة الشعب ،وخاصة أن المؤسسة العسكرية مارست جميع أدوارها على مر التاريخ
بنــاء علــى مطالــب الشــعب ،وأن المؤسســة العســكرية مارســت دورهــا فــي إدارة المرحلــة االنتقاليــة بنــاء علــى
إرادة الشعب (حجازي.)4104 ،
كــذلك يــرى الفريــق "ســامي عنــان" بــأن النجــاح الــذي حققــه اإلخـوان ،بعــد  22فب اريــر ال عالقــة لــه بــالمجلس
العســكري ،فقــد كانــت المؤسســة العســكرية تقــف علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع ،فــي اإلعــالن الدســتوري
الص ــادر ي ــوم  20فب اري ــر  ،1122وذل ــك عن ــدما أعل ــن المجل ــس العس ــكري الت ازم ــه الواض ــح الصـ ـريح بع ــدم
االســتمرار فــي الحكــم ،وتعهــد بتســليم الســلطة لحكومــة مدنيــة منتخبــة فــي غضــون ســتة أشــهر ،أو حتــى يــتم
إجـ ـراء االنتخاب ــات البرلماني ــة والرئاس ــية ،ون ــص اإلعـ ــالن نفس ــه عل ــى تعطي ــل مجلس ــي الش ــعب والشـــورى
المنتخبين في عام  1121وتعليق العمل بدستور(2502حسن.)4104،

ويــرى الباحــث أن المجلــس األعلــى للق ـوات المســلحة عمــد منــذ اللحظــة األولــى لتنحــي "مبــارك" إلــى تعظــيم
جهوده لإلبقاء على الوضع المتميز الذي اكتسـبه الجـيش طيلـة العقـود السـتة واضـفاء شـرعية سياسـية علـى
ممارســته دوره السياســي مــن خــالل االســتفادة مــن الشــعار الــذي رفعــه المتظــاهرون أثنــاء االعتصــام بميــدان
التحريــر أن الجــيش والشــعب ايــد واحــده ،كــذلك تأكيــده فــي بياناتــه التــي أصــدرها تباعــا علــى دعمــه للثــورة
السلمية وتعهده بتحقيق أهدافها ،واصدار اإلعالن الدستوري وخاصة أن الشرعية التي اكتسبها الجـيش مـن
خطاب التنحي تم بإرادة شعبية.
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 : 1.4الــخــالصــة
عقب أحداث ثورة  19يناير فإنه فُرض على المؤسسة العسكرية ممارسة دور سياسي واإلشراف على أحد
أهم التطورات التاريخية في تاريخ مصر ،وقد سعى الجيش لالستجابة للتحول الديمقراطي الجاري في
عموم الدولة إلى الشروع ببرامج إصالحية ،وأن موقف الجيش من عملية التحول الديمقراطي ،وتعهده
بانتقال سلس للسلطة إلى سلطة مدنية ،وهو أمر خالف كثير من التحليالت التي كانت تتحدث عن
انقالب عسكري في مصر ،وأوجد وسائل موازية الجتثاث الفساد الذي استشرى بالبالد ،فإنه بمساهمته في
إنجاح الثورة في مصر قد حجز لنفسه مكاناً بين القوى التي قد تسهم في صنع المستقبل السياسي في
البالد ،وهو يقوم بهذا الفعل انطالقاً من طبيعته كأهم مؤسسات الدولة المصرية ،وأحد المكونات الرئيسة
ألي نظام سياسي سابق أو الحق ،حتى يستقر النظام السياسي المصري على صيغة ال يعود فيها التمييز
بين الدولة والنظام ذي مغزى ،فضالً عن أن الجيش ساهم في صياغة النظام الجديد انطالقا من مصالح
المؤسسة كما يدركها الغالبية من أعضائها ،وكذلك انطالقا من ثقافة المؤسسة ،والرؤى السائدة بين
صفوفها بشأن الدولة والمجتمع والعالقة بينهما ،والتعريف السائد بين قياداته لألمن القومي والمصلحة
الوطنية .فالجيش ليس مؤسسة خيرية تتولى تحقيق أهداف الثورة نيابة عن القوى الثورية ،فهذا تصور
غير واقعي مطلقاً ،ولكنه مؤسسة لها تصوراتها الخاصة ،وبالتالي فإنه يمكن القول إنه بينما فتحت ثورة
 19يناير الباب لتطور ديمقراطي ،فإنها فتحت الباب أيضاً لزيادة دور الجيش في
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السياسة.

الفصل الرابع
 :2دور المؤسسة العسكرية المصرية في بنية النظام
السياسي المصري ما بعد ثورة  41يونيو 4104



 : 0.2مقدمة



 : 4.2التغيرات السياسية في مصر بعد ثورة  41يونيو 4104



 : 4.2الخارطة السياسية المصرية بعد ق اررات المؤسسة العسكرية في4
يوليو 4104



 : 2.2المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري ما بعد ثورة 41
يونيو 4104



 : 1.2الخالصة
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الفصل الرابع
 :2دور المؤسسة العسكرية في بنية النظام المصري ما بعد ثورة  41يونيو 4014
 : 0.2مــقــدمــة
شكلت المظاهرات العارمة التي شهدتها المدن المصرية ،يوم  30يونيو  ،1120منعطفاً نوعياً جديداً في
تاريخ مصر ،فبعد أن تغير الوضع السياسي في مصر بعد ثورة  19يناير  ، 1122ظهرت على الساحة
قوى سياسية جديدة إلى جوار االئتالفات الشبابية ،واكتسبت التعددية الحزبية قوة دفع جديدة واتسمت
أنشطتها بالحيوية والفاعلية ،حيث شاركت في معارك عديدة طوال عامي  1121 ،1122ابتداء من
معركة االستفتاء على التعديالت الدستورية في مارس  1122إلى االنتخابات البرلمانية أواخر عام
 ،1121وتشكيل لجنة دستور  ،1121إلى أن تمت انتخابات رئاسة الجمهورية .1121
ودخلت مصر في  01يونيو حالة ثورية جديدة ،كان أطرافها الطبقة السياسية ،وشباب الثورة ،في ظل وجود
تنظيم يملك زمام القيادة ولكن بدون تجربة في الحكم ،وبرزت المؤسسة العسكرية بحساباتها من جديد ،ليعود
دورها السياسي من جديد ،حيث يُعد هذا التطور تحوال هائال في مسار ثورة  19يناير بعد عامين ونصف من
انطالقها ،ومرورها بمرحلة انتقالية قاد البالد فيها المجلس األعلى للقوات المسلحة ،ثم المرور بحكم جماعة

اإلخوان المسلمين الذي أنهته الموجة الثورية في  01يوليو  1120بخروج الماليين للمطالبة بإسقاط حكم
اإلخوان ،ورحيل وعزل ومحاكمة الرئيس المنتخب "محمد مرسي" بعد عام كامل من واليته ،واستكمال أهداف
ثورة  19يناير.
وقد تناول هذا الفصل دور المؤسسة العسكرية في بنية النظام المصري ما بعد ثورة  01يونيو  ،1120وينقسم
الفصل إلى ثالثة مباحث؛ المبحث األول :التغيرات السياسية في مصر بعد ثورة  01يونيو،أما المبحث الثاني
فقد جاء بعنوان :الخارطة السياسية المصرية بعد ق اررات المؤسسة العسكرية في 0يوليو ، ،وأخي اًر المبحث
الثالث وجاء بعنوان :المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري ما بعد ثورة  01يونيو
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المبحث األول
 : 4.2التغيرات السياسية في مصر بعد ثورة  41يونيو 4104
 : 0.4.2تــمــهــيــد
شهدت الساحة المصرية موجة ثورية جديدة أدت إلى نزول ماليين المصريين إلى الشوارع والميادين في
 01يونيو ،وزيادة الدعوات لعودة المؤسسة العسكرية للنزول إلى الميادين ،واحداث تغييرات سياسية داخلية
واقليمية ودولية فارقة بعد إعالن القوات المسلحة تضامنها مع الموجة الثورية في  01يونيو وعزل الرئيس
محمد مرسي ،واعالن القوات المسلحة بمشاركة قوى سياسية ودينية عن خارطة طريق جديدة تسلم
بمقتضاها رئيس المحكمة الدستورية العليا "عدلي منصور" مهام منصبه كرئيس مؤقت للبالد ،والتي هدفت
إلى تصحيح مسار ثورة  19يناير ،األمر الذي مهد الطريق من جديد لتدخل القوات المسلحة المصرية
لممارسة دورها السياسي بشكل حاسم في ق اررات  0يوليو  ،1120عبر إزاحة حكم اإلخوان المسلمين عن
السلطة وعزل الرئيس محمد مرسي ،واصدار ق اررات لمرحلة انتقالية جديدة ،والتي أحدثت نقلة نوعية
جديدة في طريقة إدارة شؤون البالد؛ والذي أعاد الدور الذي قامت به المؤسسة العسكرية على نحو سابق،
حيث ظهرت المؤسسة العسكرية هي المؤسسة األقوى والالعب األساسي في إدارة األزمات في البالد.
وقد جاء هذا المبحث بعنوان التغيرات السياسية في مصر بعد ثورة  01يونيو 1120و يشمل أربعة مطالب:
المطلب األول المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري بعد وصول اإلخوان المسلمين للحكم ،والمطلب
الثاني تناول خصائص ثورة  01يونيو ،والمطلب الثالث بحث عن دور المؤسسة العسكرية في الموجة الثورية
الثانية في  01يونيو  ،1120والمطلب الرابع عن دور المؤسسة العسكرية في رسم خارطة الطريق
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المطلب األول
 : 0.0.4.2المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري بعد وصول اإلخوان المسلمين
للحكم
لم تكن انتخابات مجلس الشعب بتاريخ  18نوفمبر ،1122هي التجربة السياسية األولى لجماعة اإلخوان
المسلمين ،فقد كانت أولى محاوالت اإلخوان لخوض انتخابات مجلس الشعب عام  2508عبر خوض
اإلمام "حسن البنا" في دائرة اإلسماعيلية ولم يفز بها ،وفي العام  2592اتخذ اإلخوان ق ار اًر بالمشاركة في
االنتخابات النيابية التي جرت عام  2591وخاض "حسن البنا" االنتخابات النيابية مرة ثانية وانتهت أيضاً
بخسارته ومن معه من اإلخوان ،وكانت المشاركة الثالثة في انتخابات  2501وفاز الشيخ "صالح أبو
إسماعيل" ،وفي انتخابات  2505فاز "صالح أبو إسماعيل" و"حسن الجمل" ،وفي انتخابات 2589
حصل اإلخوان على  8مقاعد بالتحالف مع الوفد ،وفي العام  2580فازت حركة اإلخوان المسلمين ب ـ00
مقعداً بالتحالف مع حزبي العمل واألحرار ،وفي انتخابات  2559حصلت على مقعد واحد ،وفي انتخابات
 1111بلغ ما حصلت عليه  20مقعداً ،وزاد عدد المقاعد في انتخابات  1119ليصل إلى  88مقعداً،
ليحتلوا المرتبة الثانية بعد الحزب الوطني الحاكم في تلك الفترة ،وفي انتخابات  1121انسحبت الجماعة
من االنتخابات ولم تحصل على أي مقعد ،وقد أسفرت االنتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر أخي ار في
العام  1122والتي أجريت على ثالث مراحل ،عن فوز حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة
اإلخوان المسلمين بـ  121مقعدا (أبو سكين ،4104 ،ص)011-55

ولقد أعقب نجاح ثورة  19يناير مشاركة حركات اإلسالم السياسي ،وجماعاته المختلفة مثل اإلخوان
المسلمين والسلفيين والجماعة اإلسالمية ،وكسبت هذه القوى معركة االنتخابات أوالً قبل وضع الدستور في
استفتاء  25مارس  1122وبعدها بعدة شهور دخلت االنتخابات البرلمانية بجوالتها المختلفة ،وحصلت
على أغلبية غير مسبوقة ،وبعد ذلك شهدت االنتخابات الرئاسية فوز مرشح اإلخوان المسلمين "محمد
مرسي" ووصول جماعة اإلخوان إلى أعلى سلطة في الدولة (محمد ،4100 ،ص)22

ومع وصول اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر في  01يونيو  1121بنجاح الرئيس "محمد
مرسي" بعد أن تغلب على منافسه الفريق "أحمد شفيق" بفارق ضئيل ،حيث جاء "مرسي" كأول رئيس
منتخب بعد ثورة شعبية ،فالبعض انتخبه عن اقتناع ،والبعض اآلخر رأى أنه البديل األنسب لقطع الطريق
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على من يطلق عليهم "فلول" النظام السابق ،وكانت هناك مباركة أميركية واضحة النتخابه لعدة أسباب،
منها أن اإلخوان المسلمين استطاعوا الفوز أو على األقل التقدم على بقية القوى السياسية في االستفتاءات
واالنتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبت ثورة  19يناير  ،1122وتفضل واشنطن أن تدعم نظام حكم


له شعبية يحقق مصالحها ،وتبرم معه اتفاقا طويل األمد ،حيث لعبت السفيرة األميركية آن باترسون دو ار
في هندسة وصول اإلخوان المسلمين إلى الحكم ،لكنها نالت نصيبها من معاداة المصريين على نحو لم
يحدث مع أي سفير أميركي من قبل (فوزي.)4104 ،
كان رد المؤسسة العسكرية المصرية قوياً وحاسماً تجاه مطالبة "باترسون" بعدم تدخل الجيش وابعاده عن
الحياة السياسية ،خصوصاً وأن واشنطن ال توافق تماماً على الحكم العسكري ،ويجب أن يكون الحكم
مدني ،األمر الذي دفع اللواء محمد العصار إلى حث باترسون بضرورة االلتزام بدورها الدبلوماسي دون
تدخل في الشئون الداخلية للبالد ( بكري ،4102 ،ص.)444-444


وفي تفاصيل وأسرار اللحظات األخيرة للجنرال "عمر سليمان"

رئيس جهاز المخابرات األسبق ،أن

"محمد مرسى" هو من استقرت عليه اإلدارة األمريكية فى النهاية ،وأزاحت من طريقه شخصيات لها وزنها
وقادرة على المنافسة بشكل أو بآخر للدرجة التي دفعت "بهيالرى كلينتون" شخصياً القدوم إلى مصر
عشية االنتخابات الرئاسية  ،1121وعقدت لقاء مع المشير "طنطاوي" لم يتناول هذا اللقاء سوى مغبة
وصول منافسي "مرسي" للحكم وعدم استعداد الواليات المتحدة التعامل مع رموز من الماضي ،وفي
النهاية ووسط أجواء مليئة بالشكوك ثم التغاضي عن عمليات تزوير واسعة ،وتم تجاهل مخالفات مؤثرة
في العملية االنتخابية وحتى في فرز األصوات لتعلن نتيجة االنتخابات الرئاسية بفوز مرشح اإلخوان
"محمد مرسي" (كمال.)4104،



آن باترسون من مواليد  8898عينت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية في -12يونيو ،0288-وعينت سابقا منصب القائم بأعمال سفير
الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة في عام  0220وكذلك سفيرة الواليات المتحدة لدى باكستان في الفترة من يوليو  0221إلى أكتوبر .0282
**
تتناول تفاصيل الصندوق األسود وضمن حلقات "اإلخوان في ملفات عمر سليمان" أنه في عام  0220كان محمد مرسى أحد الداعمين لتوريث
جما ل مبارك األمر الذي دفعه للقاء زكريا عزمي بالقصر الجمهوري ،لوضع خطة مساندة اإلخوان لتوريث جمال مبارك مقابل حصول اإلخوان
على مقاعد برلمانية وعدد من المقاعد الوزارية ،لكن عنصرا من داخل الرئاسة في ذلك الوقت قام بتسريب تفاصيل االجتماع إلحدى الصحف
الكويتية ،ليتم كشفها وفضحها ،وبعدها حدث تباعد بعض الشيء بين الرئاسة واإلخوان لقناعة الرئاسة بأن اإلخوان يسربون كل ما يتوصلون إليه،
بينما كان اإلخوان يصرون على أن عناصر داخل الرئاسة التريد هذا التحالف
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وكانت المواجهة الثانية هي األكثر أهمية مع إصدار الرئيس مرسي إعالناً دستورياً في  -11نوفمبر
 ،1121والذي يقضى بحماية وتحصين الجمعية التأسيسية من الحل واطالة مدتها الستكمال إعداد
الدستور ،فقد رأت قوى المعارضة أن الرئيس "مرسي" يعمل على تحصين ق ارراته السيادية واإلدارية من
خالل هذا اإلعالن ،والتي انعكست بالسلب على مجريات الساحة السياسية ،واستمرت األزمة وأخذت
باتجاه التصعيد إلى أن أصدر الرئيس "مرسي" إعالنه الدستوري الجديد في  8ديسمبر  ، 1121والذي
ألغى فيه الرئيس مرسي إعالنه الدستوري الصادر في  -11نوفمبر  ،1121والذي نص على أنه في
حالة عدم موافقة الشعب على الدستور في االستفتاء القادم فإن الرئيس ملزم بالدعوة إلى انتخاب جمعية
تأسيسية جديدة انتخاباً ح اًر مباش اًر في مدة أقصاها ثالثة أشهر (دويكات ،4104 ،ص.)046
فقد بنى اإلخوان المسلمون نظرتهم إلى جهاز الدولة ) (State Apparatusعلى أنه غنيمة حرب وينبغي
االستيالء عليها في أعقاب الفوز في غزوة الصناديق ،وهو تعبير استخدمه أحد المشايخ السلفيين
المتحالفين مع اإلخوان المسلمين لوصف النصر في االستفتاء على تعديل الدستور في  25مارس
 ،1122وكان تصور اإلخوان المسلمين أن الدولة دانت لهم ،وجاء دور التمكين ،واخضاع جهاز الدولة
لقيادات اإلخوان المسلمين بنفس الشروط التي كانت سائدة في عهد نظام مبارك ،ومن هنا ظهر مصطلح


أخونة الدولة (فوزي.)4104 ،
وقد مست تلك الق اررات التي اتخذها الرئيس "محمد مرسي" المؤسسة العسكرية مباشرة ،عبر إحالة المشير
"محمد طنطاوي" ومعه رئيس األركان الفريق "سامي عنان" إلى التقاعد في -21أغسطس،1121 -
و"مراد موافي" الرئيس السابق للمخابرات العامة وترقية اللواء "عبد الفتاح السيسي" مدير المخابرات الحربية
إلى رتبة فريق أول وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة ووزي اًر للدفاع ،وترقية اللواء "صدقي صبحي" قائد
الجيش الثالث الميداني إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا ألركان حرب القوات المسلحة ،واقالة الفريق "مهاب
ئيسا لهيئة قناة السويس ،وكذلك تعيين اللواء "محمد
مميش" من منصبه كقائد للقوات البحرية وعينه ر ً

العصار" مساعدا لوزير الدفاع (كوك ،4104 ،ص.)401



أخونة الدولة :هو تعبير استخدمته المعارضة لوصف عملية زرع قيادات إخوانية في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها ،واألخونة اعتبرها
القيادي اإلخواني محمد البلتاجي قمة الديمقراطية والتي تشكلت الستمرار نهج الوالء في شغل المواقع على حساب الكفاءة ،للتمسك بمفاصل الدولة،
والسيطرة على مفاتيح الموارد الحكومية ،والتحكم في مخرجات العملية االنتخابية على النحو الذي يروق للجماعة الغالبة .وفي هذا لجأ اإلخوان
المسلمون إلى ما يطلق عليه البيروقراطية الموازية وتعني وضع قيادات إخوانية تدير شؤونها تحل في الهيمنة والنفوذ –بديال عن البيروقراطية
الحكومية المستقرة بدعوى مكافحة الفساد
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ومن اإلجراءات التي اتخذها "مرسي" منذ وصوله إلى الحكم بأشهر والتي تسير في اتجاه أخونة الدولة فقد
عين العديد من األشخاص المنتمين لجماعته منهم  8وزراء و 9محافظين و 8مستشارين في مؤسسة
الرئاسة ،إضافة إلى تعيين  9نواب محافظين ،و 21رئيس حي ومركز ،و 20مستشا اًر للمحافظين ،وقاد
هذا التصور لدى اإلخوان إلى تظاهرة في مارس  1120أمام المقر الرئيس لإلخوان في القاهرة ،وتطورت
إلى اشتباكات دامية أسفرت عن  21قتلى وأكثر من  111مصاب (العوضي،4104،عدد  ،204ص.)46
فقد كان أبرز ما انتهى إليه اإلخوان المسلمين هو مشروع التمكين الذي اشتغل عليه أهم عقول وقيادات
الجماعة من الصف الثاني والثالث ،ويعتبر مشروع التمكين لدى اإلخوان المسلمين هو مشروع يعيد تنظيم
الجماعة إدارياً ويرتب هياكلها ومؤسساتها المختلفة بطريقة بالغة الدقة ،ويرسم لها خطوات محددة
وممنهجة للسيطرة على جهاز الدولة وتولي السلطة رسمياً (تمام ،4104،ص.)41
ويرى الباحث أن تلك الق اررات المفاجئة والصادمة التي أصدرها الرئيس المصري "محمد مرسي" ،شكلت
تحوالً هاماً ذات بعد إستراتيجي غير مسبوق في مسار الثورة المصرية التي انطلقت ش اررتها من ميدان
التحرير يناير .1122
كبير بين صورة اإلخوان المسلمين والحقيقة التي ظهرت
ويرى األستاذ "محمد حسنين هيكل" أن هناك فرقاً اً
عليها ،وعند حصار مدينة اإلنتاج اإلعالمي والمحكمة الدستورية وباقي مؤسسات الدولة أصبح هناك
انعدام لقداسة أي شي في مصر ،وأن مرسي لم يستطع التحول من الدكتور "مرسي" إلى الرئيس "مرسي"،
وأن اإلخوان كان لديهم تصور بأنهم أحسن من يقوم بتحقيق أهدافهم" (هيكل.)4104 ،


وكشف اللواء "سامح سيف الدين اليزل" بأن هناك "تقارير مخابراتية و  211مستند أمني سري للغاية
وعلى درجة عالية من الخطورة بعضها بدرجة سري وبعضها بدرجة سري للغاية ،تم تسريبها يداً بيد
للحرس الثوري اإليراني والتنظيم الدولي لإلخوان من الرئاسة بعلم "مرسي" وموافقته وتوقيعه ،وهذه أول مرة
تحدث في التاريخ أن يتم التسريب المخابراتي عبر رئيس جمهورية مصر العربية وهي مستندات تقدم إلى
رئيس الجمهورية بحكم وظيفته" )اليزل.)4104،



سامح سيف اليزل  :تخرج من الكلية الحربية عام  1965واشترك في حرب  8811وحرب االستنزاف ،كما اشترك في حرب
أكتوبر 1973كان ضابطا بالحرس الجمهوري المصري ثم بالمخابرات الحربية المصرية حتى رتبة مقدم ،ثم خدم بعد ذلك في المخابرات العامة
المصرية حتى رتبة لواء ،عمل كوزير مفوض في السفارة المصرية بإنجلترا وعمل كمستشار بسفارة مصر في كوريا الشمالية حصل على العديد
من الدورات األمنية والتحليل السياسي والعلوم اإلستراتيجية والتفاوض أيضا ،وحاليا الرئيس التنفيذي لمركز الجمهورية للدراسات واألبحاث
السياسية واألمنية
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ولم تكن األجهزة األمنية واألمن الوطني والمخابرات العامة والمخابرات الحربية غائبة عن متابعة ما
يجري ،من خالل التنصت على تحركات اإلخوان ،ومتابعة تحركاتهم وادخالهم األسلحة واالتصال بعناصر
خارجية ،وكان رئيس المخابرات يعرف أن هناك جها اًز موازياً للرقابة على األجهزة يتولى إدارته "أيمن
هدهد" مستشار الرئيس للشؤون األمنية ،وأن المعلومات والتحركات تصل إليه من جميع كوادر اإلخوان،
تبلغ بها مكتب المستشار األمني بعد أن يقوم مكتب اإلرشاد بتجميعها (بكري ،4102 ،ص.)441-445


كذلك يوضح تقرير األمن الوطني الصادر في شهر  1120/0العريضة رقم  098لسنة  1120وتنفيذاً
للتأشيرة المؤرخة في  20مارس  ،1120والذي أتى فيه" أفادت التحريات والمعلومات الموثوقة بأنه على
أثر تلك الفعاليات االحتجاجية قام المرشد العام لإلخوان المسلمين "محمد بديع" "وخيرت الشاطر" و"محمود
عزت" بعقد اجتماع في المقطم وقرروا فيه ضرورة كيفية الرد على حصار المتظاهرين أمام القصر
الجمهوري وحماية مؤسسة الرئاسة واخالء خيام المعتصمين ،وتم تكليف القيادي "محمد البلتاجي" "وأيمن
عبد الرؤوف" "وأحمد هدهد" بتكليف بعض مجموعات الردع باستخدام األسلحة والوسائل المناسبة لفض
المتظاهرين"(علي.)4104،
ولقد حاول "السيسي" إقناع "مرسي" بتغيير نهجه وسياساته ،ومراجعة إعالنه الدستوري والتوقف عن
استفزاز مشاعر المصريين ،إال أن مرسي صمم على المضي في المخطط ،وكانت قيادة المؤسسة
العسكرية أكثر قلقاً جراء التطورات التي بدأت تطال كل مؤسسات الدولة ،والتي تمضي نحو االنقسام
واشعال الحرب األهلية في البالد ،وأن رئيس الدولة أصبح مجرد مندوب لمكتب اإلرشاد في مؤسسة
الرئاسة (بكري ،4102 ،ص.)444
وكشف "عبد الرحيم على" في برنامج الصندوق األسود أن الفريق "عبد الفتاح السيسي" قدم  9تقديرات
موقف "لمرسي" إنقاذاً لمصر وانقاذاً للرئيس المدني المنتخب ،أول تقدير موقف كان في  22ديسمبر
 1121والذي جاء فيه أن اإلعالن الدستوري هز ثقة المجتمع المصري ،وعمل على انقسام واضح بين
القوى السياسية ،ودعا "مرسي" إلى اجتماع بهذا الشأن ،وعند وصول جميع األطراف لقاعة االجتماع تلقى
"مرسي" إشارة من خيرت الشاطر تتضمن فيها إلغاء االجتماع على الفور ،وثاني تقدير موقف كان في
فبراير  1120حثت المؤسسة العسكرية "مرسي" على أن إيران عملت على  11حالة اختراق لألمن
 قطاع األمن الوطني المصري تم إنشاء قطاع جديد بوزارة الداخلية سمي بقطاع األمن الوطني يختص بالحفاظ على األمن الوطني والتعاون مع
أجهزة الدولة المعنية لحماية وسالمة الجبهة الداخلية ومكافحة اإلرهاب ،وذلك وفقا ألحكام الدستور المصري والقانون المصري ومبادئ حقوق
اإلنسان وحريته
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القومي المصري منذ تولي الرئاسة ،وأشارت المؤسسة العسكرية المصرية "لمرسي" بأن إيران تعتبر دولة
عدائية ،واألخير كان يوم  11يونيو  1120أكدت المؤسسة العسكرية أن البالد في حالة شبه انهيار
كامل على جميع المستويات ،وجاء تقدير موقف آخر مترافق مع تقدير المؤسسة العسكرية من قبل
المخابرات العامة وجاء فيه ضرورة تقديم خطاب شامل وموجه إلى جميع األط ارف دون فئة والدخول في
مصالحة تاريخية مع جميع القوى السياسية (علي.)4102 ،
وبالرغم من ذلك ،فإن المؤسسة العسكرية المصرية ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها
بمقتضيات األمانة الوطنية وقد فعلت ،ولست أرضى أن أكرر عدد أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها
في بعض السياسات وفي كثير من الق اررات ،المرات التي وأرسلت المؤسسة العسكرية إلى الرئيس السابق
"محمد مرسي" مبعوثين برسالة واحدة واضحة ،وبين المبعوثين رئيس وزرائه  ،بأن يقوم "مرسي" بدعوة
الناخبين إلى استفتاء عام على بقائه ،وقد جاءها الرد بالرفض المطلق (عثمان)4104 ،

وهكذا تصاعدت األزمة عبر األفعال واألقوال بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية ،وأصبحت
الخيارات مفتوحة تماماً بين الجانبين ،فالجماعة تطلق التصريحات والق اررات المفاجئة التي تربك الجيش
وتجبر قيادته على االنصياع ،ألنها أدركت أن الجيش هو العقبة الوحيدة التي تقف في مواجهة مخطط
الجماعة ،وسيطرتها الكاملة على الدولة ،وقيادة الجيش تدرك أيضاً أن سعي اإلخوان لإلطاحة بقياداته
هي محاوالت جادة ومعركة أخيرة يريدون حسمها حتى يدوم حكمهم بالبالد (بكري،4104 ،ص.)244
ويرى الباحث أنه في ظل العالقة المعقدة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية أصبح الخيار الوحيد
للمؤسسة العسكرية هو تدخل الجيش وفق حساباته الخاصة وليس وفق حسابات اإلخوان المسلمين،
لوضع حد أمام تلك الق اررات ،في ظل التعهد المتكرر أكثر من مرة على لسان وزير الدفاع الفريق أول
السيسي بأن الجيش لن يسمح بسقوط الدولة وانتشار الفوضى ،انطالقاً من أن المؤسسة العسكرية ترى
في نفسها المؤسسة الوحيدة المتماسكة في ظل تفكك باقي مؤسسات الدولة.
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المطلب الثاني
 : 4.0.4.2خصائص ثورة  41يونيو4104
جاءت نداءات حملة تمرد ،والتي جمعت وفقا لما أعلنته قرابة  11مليون صوت مطالبة بإجراء انتخابات
رئاسية مبكرة ،ودعوة الشعب للنزول إلى الميادين في  01يونيو  ،1120لتعيد تدخل الجيش في الحياة
السياسية ،فقبل أحداث  01يونيو صرح الفريق "عبد الفتاح السيسي" بأن الجيش لن يظل صامتا أمام
انزالق البالد في صراع يصعب السيطرة عليه ،وأمهل الرئاسة والمعارضة أسبوعاً للوصول إلى حل
سياسي قبل  01يونيو ،فبعد خروج المظاهرات في الـ 01من يونيو التي ضمت ماليين في جميع
المحافظات ،أمهل الفريق "السيسي" الرئيس السابق "محمد مرسي"  98ساعة لالستجابة لمطالب الشعب،
في بيان أصدره في األول من يوليو  ،1120وبعد رفض الرئيس "مرسي" االستجابة لمطالب المظاهرات
)زادة.)4104،

غير أن الرسالة الجوهرية لثورة  01يونيو تبدو أكثر أهمية من حجم المشاركة فيها ،وهى التمسك باألمل فى
استعادة روح مصر التي كانت مهددة باإلزهاق من ج ارء قفز جماعات ترفع شعارات دينية على ثورة يناير
1122؛ والتعبير عن مصر الحقيقية والسعي إلى محاوالت تغيير الوطنية باعتبارها دولة لكل مواطنيها؛ فقد
أفرطت جماعة "اإلخوان" في استخدام أدوات السلطة للهيمنة على مؤسسات الدولة وأجهزتها ومفاصلها ،كما
ذهبت بعيدا في استخدام الشعارات الدينية وسيلة لدعم هذه السلطة ،ومضت خطوة أبعد عندما تجاوزت
الشعارات اإلسالمية في مجملها ،كذلك عندما تمكن "مرسي" من محاولة إخراج المجلس األعلى للقوات
المسلحة من المشهد السياسي في منتصف أغسطس  ،1121والغاء اإلعالن الدستوري الذي خول ذلك
ال من
المجلس إصدار القوانين الضرورية حتى انتخاب برلمان جديد ،حتى أخذ في التصرف كحاكم مطلق بد ً
بناء الشراكة الوطنية التي تعهد بها قبيل توليه الرئاسة )عبد المجيد ،4104 ،ص.)15-14

وقد تميزت ثورة  01يونيو عن سابقاتها من الثورات في كبر حجمها ،حيث خرج المصريون بالماليين
للشوارع الذين يزيد عددهم عن  01مليون مصري ،وكذلك انتشارها في كافة أرجاء محافظات الجمهورية،
ومركزية ميدان التحرير وقوة الحشد فيهما؛ هذا االنتشار األفقي شمل محافظات ومدن الدلتا والصعيد
دائما على القوى اإلسالمية ،وانتشرت الموجة الثورية لـ 01يونيو رأسيًّا ،فهذه المرة كانت عابرة
المحسوب ً
للطبقات والشرائح االجتماعية ،فقد شملت الريف والمدن الكبرى )العربي.)4104 ،
045

ويشير "كرين برنتون" "إلى أنه بعد انتصار الثورة وترحيب السكان بها يحصل لديهم أمل في التغيير،
ويعتبرون أن حقبة جديدة قد بدأت ،وأن الفقر واالستبداد سيختفيان ،وسوف تحل المساواة والعدل ،ولكن
سرعان ما ينتهي"شهر العسل القصير" حينما تبدأ المعارضة بتولي الحكم ،ومواجهة المشكالت والعمل
على حلها" (برنتون ،4100،ص.)414
ويرى الباحث أن تلك الفرضية تصلح ألن تكون مدخالً لتحليل األزمات التي شهدها المجتمع المصري،
خالل عام  1121منذ انتخاب الرئيس "محمد مرسي" ،والتي شكلت دوافع وقيام ثورة  01يونيو.
ويرى الباحث أن أهم عوامل سقوط حكم اإلخوان المسلمين عديدة منها :
 افتقاد اإلخوان المسلمين الرؤية الواضحة إلدارة شؤون البالد ،وعدم امتالك خبرة إدارة مؤسسات
الدولة ،ولم يستعينوا بخبرات غيرهم.
 سوء اإلدارة السياسية ،فمع تسلم "محمد مرسي" مقاليد الحكم بفارق  %2عن منافسة الفريق أحمد
شفيق ،وهو ما يعني أن ما يقرب من نصف الناخبين لم يرغب فيه ،وكان ينبغي أن يكون ذلك
دافعا له ،كي يتبنى سياسات عامة أكثر استيعابية للقوى السياسية ،والتيارات الفكرية المتنوعة
التي يختلف معها ،بل أدت سياساته وق ارراته إلى مزيد من االستقطاب ،وقلصت من الدوائر
المتحالفة والمتعاطفة معه.
 الغموض في صناعة القرار السياسي .بعد تولي الرئيس "محمد مرسي" السلطة رسمياً في 15
يونيو.1122
 غموض السياسات الخارجية ،فالغموض في صناعة القرار الداخلي رافقه غموض مماثل في
صناعة القرار الخارجي وتراجع الدور البارز الذي يربط كال من مصر والعالم الخارجي.
 عدم تفعيل التعاون البناء في المجاالت المختلفة مع دول حوض النيل ،بما يدعم من سبل الحوار
السياسي معها حول األزمات المختلفة ،والمعالجة السلبية للغاية لمباشرة أثيوبيا بناء سد النهضة.
 تراجع قدرة السلطة الحاكمة على صياغة سياسات محددة لمواجهة األزمات القائمة

021

 معاداة السلطة السياسية لكل األجهزة السيادية في الدولة ،مثل الجيش والشرطة والقضاء ،والدخول
في عداء مع مؤسسات الدولة ،مثل اإلعالم ،ولم تستطع السلطة السياسية أن تدير عالقاتها
بالمؤسسات الدينية اإلسالمية والمسيحية على نحو كفء.
 لجأت السلطة السياسية إلى قيادات أخرى تدين لها بالوالء أقل كفاءة وقدرة من قيادات النخبة.
 عودة سياسة االقتراض والمفاوضات مع البنك ،وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى نحو 99.9
مليار دوالر في عهد "مرسي" ،بعد أن كانت تبلغ  09.9مليار دوالر في العام  .1122كما ارتفع
حجم التضخم في مصر في العام  1121وارتفاع األسعار ليصل معدل التضخم ألكثر
من %20.9في المؤشرات الرسمية في حين أنه كان في حدود%29.9
 النزعة الدينية في الداخل ،لم يظهر "اإلخوان" هذه الحساسية تجاه إسرائيل؛ فكانت مقارباتهم
للعالقة مع إسرائيل ال تنسجم مع شعاراتهم (رسالة مرسي الشهيرة إلى الرئيس اإلسرائيلي شمعون
بيريز ومخاطبته إياه ب ـ"الصديق الوفي" كمثال)
ويرى الباحث أن رسالة الفريق السيسي للرئيس "مرسي" اتفقت مع رؤية المؤسسة العسكرية التاريخية
للتدخل للحفاظ على التماسك الداخلي واالجتماعي وتجنب اندالع الفوضى ،والحيلولة دون انزالق البالد
في صراعات تصعب السيطرة عليها.
ويمكن إجمال أهم خصائص ثورة  01يونيو باآلتي) :العزباوي ،4104 ،ص)10

 خروج المصريين لتشكيل مالمح ثورة شعبية فريدة في تاريخ اإلنسانية ،بل إنه كان ممتدا في
المجتمع بأسره ،حيث تحولت كل ميادين مصر تقريبا إلى ميادين ثورية.
 ثورة شعبية مدنية تحتية ،ملتزمة ومتزنة في فعلها الثوري ،انضمت إليها القوات المسلحة ،كما حدث
مع ثورة  19يناير ،وذلك خوفاً من دخول البالد في حرب أهلية.


ضم كل فئات المجتمع صغا ار وكبارا ،فالحين وعماال وموظفين ،نساء ورجاال(لقد خرجت هنا فئات
ظلت صامتة في الخروج الثوري األول  ،1122ومنها الفالحون وبعض فئات الطبقة الوسطى في
الحضر.
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غياب جماعات النخبة التي تسعى إلى استغالل الثورة لصالحها ،لقد كان خروجا تلقائيا ،حركة
شباب عاديين ال يدعون ألنفسهم زعامة وال رئاسة.

 لم يوجد فيه توجيه من فئة معينة تركب موجة الثورة ،كما حدث بالنسبة لجماعة اإلخوان المسلمين
في ثورة  19يناير ،تلك الجماعة التي دخلت الميدان متأخرة ،ولكنها سيطرت عليه بشكل مباشر
وغير مباشر وحركته لخدمة مصالحها.
 ظهور لزعامة وطنية تجسدت في شخصية القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول "عبد الفتاح
السيسي" ،ورفع الناس لصورته إلى جانب صورة الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" في سلوك رمزي
دال على التناظر والتشابه بين الشخصيتين.
 خروج الشعب للمرة الثانية يمثل غضباً من نوع جديد؛ وهو سوء اإلدارة واحتكار السلطة واحتكار
الدين والحكم بالهوى ،إنه خروج المراجعة واستعادة الحق المسلوب وتحقيق أهداف ثورة  19يناير.
ويرى األستاذ "محمد حسنين هيكل" أن " خروج المصريين بهذا الشكل هو موجة تاريخية هائلة من
البشر ،ومن كتل أمة استيقظت السترداد شيء سرق منها ،والحقيقة أن الحشود التي خرجت يوم 01
يز لدى
يونيو وما بعده فاجأني وفاجأ العالم كله بال جدال ،وخروج الشعب في تلك الفترة حقق مطلباً عز اً
كل المصريين الستعادة روح هذا البلد" (هيكل.)4104 ،
وكان االختراق الكبير في هذه االنتفاضة على المستوى المجتمعي هو نزول نساء وأكثرهم في محافظات
جنوب مصر المحافظَة ،حيث تعتبر أكثر المحافظات تشدداً بسبب التقاليد الراسخة عبر التاريخ ،مثل
محافظة قنا التي شهدت مسيرات للسيدات والفتيات ،فقد كان الخوف على روح مصر أقوى من القلق على
التقاليد المحافظة التي لم تغب عن المشهد ،وذلك في تخصيص مسيرات مستقلة للنساء تحت حماية
الشباب (العزباوي ،4104 ،ص.)10


فقد ثار الجدل الواسع ما بين توصيف ما حدث في  01يونيو وما بعدها بكونه ثورة أم "انقالب"  ،فقد
استند الرأي األول بأنها ثورة إلى خروج حشود كبيرة يوم  01يونيو في أنحاء مصر مطالبة برحيل الرئيس
"محمد مرسي" ،فكان هذا المطلب األبرز في تلك التظاهرات ويكاد يكون المطلب الوحيد المتفق عليه من


االنقالب العسكري ): )Military coupمحاولة منظمة تنظيما دقيقا من العسكريين هدفها قلب نظام الحكم المدني ،وهذه المحاوالت رغم
مظهرها العسكري ،إال أن مضمونها وهدفها سياسي وهو قلب نظام الحكم  ،بهدف االستئثار بالسلطة والحصول على مكاسب شخصية من الحكم
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المشاركين في التظاهرات ،ويرى أصحاب هذا االتجاه أن بيان القوات المسلحة ال يعد انقالباً على
السلطة ،وانما استجابة لمطالب الشعب ،وعلى الوجه األخر فقد استند أصحاب الرأي على أنه انقالب،
فيقول أصحاب هذا الرأي أن تظاهرات  01يونيو ال تعدو أن تكون مظاهرات احتجاجية شأنها شأن العديد
من التظاهرات االحتجاجية التي قامت طوال عام من حكم "مرسي" ،إذا كانت هناك حشود معارضة
للرئيس "مرسي" في  01يونيو ،فقد كانت هناك حشود أخرى مؤيدة للرئيس "مرسي" ،ولكن لم تساندها
القوات المسلحة ،والفرق بين هذه وتلك أن وسائل اإلعالم سلطت الضوء على تظاهرات المعارضين
لمرسي (نوير ،4104 ،ص.)17:16
وفي هذا السياق يرى "جيمس دورسي" ،إلى أن األخطاء التي وقعت فيها جماعة اإلخوان أثناء توليها
السلطة تصلح ألن تكون مدخال تحليليًّا لما حدث في  01يونيو ،1120وما أعقبها من اإلطاحة بجماعة
اإلخوان المسلمين ،فاألمر ال يمكن اختزاله في مجرد مؤامرة اشتركت فيها جهات خارجية وداخلية إلسقاط
"محمد مرسي"؛ إذ إن أزمات الحكم كانت متنامية ،و أن جماعة اإلخوان لم يكن لديها القدرة على
التعاطي بفكر ورؤية مغايرة مع السلطة ،فقد دخلت الحكم وهي محملة بسمات اكتسبتها منها السرية
الشديدة في أعمال الجماعة ،وتضاؤل الكفاءة السياسية ،وتبني جماعة اإلخوان

تفسير اختزاليًّا
ًا

للدي مقراطية يعتبر أن صناديق االقتراع هي الركيزة الوحيدة للشرعية التي يحظى بها النظام الحاكم ،وهو
تفسير يتناقض مع الواقع السياسي المصري؛ إذ إن التأسيس لشرعية النظام يرتكز على مقومين رئيسين،
أحدهما شرعية صندوق االنتخابات ،وثانيها شرعية الميادين ،ونتيجة لهذا عجزت جماعة اإلخوان عن

كيانا له هويته الذاتية ومصالحه الخاصة ،وهو ما يتعارض مع
إدراك ماهية الدولة من حيث كونها ً
محاولة تصوير الدولة على أنها كيان يمكن عبره الترويج لقيم وأفكار فصيل محدد ،فمصر هي في

األساس دولة ومجتمع أكثر من اعتبارها أمة (دورسي.)4104 ،

فقد ثارت احتجاجات  01يونيو وما أفضت إليه من تداعيات ونتائج كان أبرزها قيام المؤسسة العسكرية
بعزل "مرسي" ،حالة كبيرة من الجدل واالنقسام التي ألقت بظاللها على المشهد السياسي المصري ما بين
مؤيد ومعارض لتفسير الحالة التي قامت بها المؤسسة العسكرية؛ وبالمرور على الحالة المصرية يتضح
أن ما قامت به المؤسسة العسكرية من عزل "مرسي" ال ينطبق مع مفهوم "االنقالب" في ضوء العديد من
المعطيات منها(:عبد الجواد)4104 :
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 أن المبادرة بعزل "مرسي" لم ينبع من داخل المؤسسة العسكرية وحدها ،وجاءت تلك المبادرة على
خلفية استدعاء الحشود والجموع الغفيرة التي نزلت إلى الميادين في  01يونيو  ،1120ومن ثم كان
أمام المؤسسة العسكرية خياران ال ثالث لهما إما االنحياز إلى اإلرادة الشعبية واجبار الرئيس على
التنحي ،أو االنحياز للسلطة السياسية؛ فاختارت االنحياز لإلرادة الشعبية.
 إن تدخل المؤسسة العسكرية بعزل "مرسي" لم يأت بناء على تخطيط أو تدبير مسبق ،إذ غالباً ما
تقع االنقالبات العسكرية على نحو مفاجئ ال يعطي الطرف اآلخر(النخبة الحاكمة) فرصة للمناورة؛
وهو على خالف ما قامت به المؤسسة العسكرية ،حينما طرحت مهل زمنية لجميع األطراف
السياسية بما فيها الرئاسة لتسوية األوضاع دون جدوى (المهلة األولى في  11يونيو  ،1120وكانت
مدتها أسبوع ،والمهلة الثانية في  2يوليو  ،1120ومدتها  98ساعة عقب االحتجاجات)
 أن قيام المؤسسة العسكرية بعزل "مرسي" لم يكن الهدف من ورائه السيطرة او االستيالء على
الحكم -على خالف ما يحدث عقب االنقالبات العسكرية التقليدية -وهو ما يتضح بالنظر إلى
تنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبالد ،ووضع خارطة طريق بهدف تمهيد
الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية ،والعمل من خالل المؤسسات الرسمية ،ووجود جدول زمني
لتنفيذ بنود تلك الخارطة.
ويرى الباحث أن ثورة "أحداث " 01يونيو هي ثورة لتصحيح مسار لثورة  19يناير ،وامتداد ثوري لها،
لتصبح بهذا ثورة  01يونيو والتي بدورها أعادت القوات المسلحة إلى واجهة السياسة المصرية وممارسة
دور سياسي من جديد ،وكذلك أكدت على الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المؤسسة في بنية النظام السياسي
انقالبا
المصري ،فعلى الرغم من أن جماعة اإلخوان ومؤيديها قد أروا في تحرك المؤسسة العسكرية
ً

عسكريًّا على الشرعية ،إال أن هذا التحرك ليس انقالباً ،فإذا كانت الديمقراطية تعبر عن إرادة الصناديق

فهذا الخروج الثوري يلغى أية مشروعية لديمقراطية الصناديق ،ألنه مدعوم بهبة شعبية ،وذلك لنزع فتيل
األزمة والتي لم يكن فيها إال استكمال لدور المؤسسة العسكرية المركزي منذ ثورة  19يناير.

وعالوة على ذلك فقد رأى السيناتور األمريكي "جون ماكين"" ،أنه يجب إعادة توصيف االنقالب العسكري
في التعريف األمريكي ،حيث إن النموذج المصري يتفق مع االنقالب شكالً ويختلف موضوعاً" (قشقوش،

،4104ص .)12
022

ولكن محطة  CNNاألمريكية ورغم انحيازها الواضح لوجهة نظر اإلخوان وتحريضها للرئيس األمريكي
"أوباما" على إدانة ما اعتبرته "انقالباً على الديمقراطية" ،فقد نشرت تقري اًر لمراسلها في القاهرة اعترف فيه
بأن الحشود الكبيرة التي انتشرت في كل شوارع مصر خالل الفترة من  01يونيو وحتى  0يوليو ال تترك
مجاالً للحديث عن أي انقالب عسكري ،وقال :إنه فى تاريخ األحزاب السياسية العالمية لم يستطع أي
حزب أن يحشد مثل هذه األعداد غير المسبوقة (محمد.)4104،
ويرى الباحث أنه بعد تولي الرئيس المعزول "محمد مرسي" السلطة ،كانت هناك أهداف لثورة  19يناير
 1122وأن جماعة اإلخوان المسلمين لم يكن في مقدورها تحقيق تلك األهداف ،ومن ثم باتت جماعة
اإلخوان المسلمين مطالبة بتلبية الشعارات التي رفعتها الثورة ،ولكن بمرور الوقت اتضح أن األزمات التي
تعاني منها الدولة تتجاوز قدرات الجماعة ،ليطرح معها معضلة الكفاءة السياسية للسلطة الحاكمة ،ومدى
قدرتها على إدارة شئون الحكم.

المطلب الثالث
 : 4.0.4.2دور المؤسسة العسكرية في الموجة الثورية الثانية 4104
بادرت المؤسسة العسكرية المصرية بحسم الجدل حول موقفها من االحتجاجات الحاشدة التي شهدتها
مصر خالل  01يونيو  ،1120عبر إصدار بيانات متتالية لمنح كافة األطراف السياسية الوقت المناسب
لحسم الصراع القائم ،قبل أن يتدخل لفرض ترتيبات جديدة ،وخارطة طريق جديدة ،تشرف على تنفيذها،
وقد شادت المؤسسة العسكرية بخروج الماليين من المصريين إلى كافة الميادين.
وكانت أولى مؤشرات نزول الجيش للشارع هي تصريح الفريق "صدقي صبحي" ،والذي كان العبا رئيساً
في ثورة  01يونيو  ،1120عندما أعلن لوكالة رويترز لألنباء أثناء زيارته ألبو ظبي "أن الجيش لن
يتأخر دقائق إن طالبه الشعب بالتدخل إلنقاذه" وكادت تصريحاته تفقده منصبه (السناوي.)4102 ،

فقد دفعت ُن ُذر الفوضى السياسية الفريق "عبد الفتاح السيسي" للتأكيد في  10يونيو  1120على أن
المؤسسة العسكرية لن تظل صامتة على انزالق مصر في صراع يصعب السيطرة عليه ،وأنها لن تسمح
بالتعدي على إرادة الشعب ،أو ترويع المصريين ،واإلساءة للجيش ورموزه الوطنية ،تواكب ذلك مع
االنتشار الكامل للقوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والمرافق العامة في المحافظات والنقاط
021

الحدودية ،بما عزز من قدرة القوات المسلحة على إحكام سيطرتها على مسار الحراك االحتجاجي المتوقع
أو المواجهات الدامية ،وجاءت الصياغة الدقيقة لبيانات المؤسسة العسكرية لتنطوي على عدة رسائل
لكافة أطراف المشهد السياسي المحتقن بهدف تسوية األزمة ،والحيلولة دون تعقيد الموقف ،أو اإلفراط في
استعداء بعض األطراف ،وتمثلت الرسائل التي أطلقتها المؤسسة العسكرية في طمأنة للجماهير المحتشدة
في الميادين بأن المؤسسة العسكرية أدركت مطالب الحشود المحتجة ،ومدى ما تضمنه الحراك
االحتجاجي من دالالت استثنائية فارقة ،باعتباره األكبر منذ ثورة  19يناير ،وأنها تتحمل مسئولية تحقيق
هذه المطالب ومصداقية حشود المعارضة في مطالبها)يونس)4104 ،

وطبقاً لهذا يرى الباحث أن ثورة  01يونيو جاءت بالفعل لتؤكد من جديد دور المؤسسة العسكرية في
التدخل في الحياة السياسية ،من خالل دعوة الفريق "عبد الفتاح السيسي" لجمع التيارات السياسية إلى لقاء
في ضيافة القوات المسلحة في ديسمبر  1121خالل أزمة دستور 1121
ويرى األستاذ "محمد حسنين هيكل" لو لم ينزل الجيش بدون غطاء سياسي شرعي في ثورتي يناير ويونيو
لواجه متاعب كثيرة ،والغطاء السياسي الشرعي للجيش في نزوله هو اإلجماع الكاسح على الثورة ،فنزول
الجيش للشارع جاء بغطاء سياسي شرعي وكان موضع إجماع بال شك" (هيكل.)4104 ،
وعالوة على ذلك فقد جاء تدخل المؤسسة العسكرية في ثورة  01يونيو ،وفق معايير جديدة لم تكن
موجودة من قبل ،مثل تعيين رئيس مؤقت ،وتعليق العمل بدستور  ،1121والدعوة لمصالحة وطنية دون
إقصاء ألي تيار ،كذلك جاء هذا الدور استجابة لإلرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في مظاهرات
حاشدة بلغ قوامها أكثر من  01مليون متظاهر ،وشملت جميع محافظات مصر للمطالبة بعزل الرئيس
"مرسي" ،فاإلرادة الشعبية كانت سابقة على التدخل ،وأن تدخل الجيش ارتبط بتعهدات صريحة وواضحة
من الجيش بحماية الشعب ،وأنه كان تعبي اًر عن اندماج الجيش مع المجتمع ،وطبيعة العالقة التاريخية
بين الجيش والحركة الوطنية المصرية (خليفة.)4104 ،
ويرى الباحث أن القاسم المشترك بين ثورة  19يناير وثورة  01يونيو هو ،هو تحرك الجيش لحفاظه على
األمن القومي المصري واستجابته لمطالب الشعب ،والتي خرجت للشوارع انحيا از للثورة وأهدافها ،حتى لو
كان هناك مصلحة للمؤسسة العسكرية في التدخل؛ سواء بعزل الرئيس "مبارك" أو الرئيس "مرسي" ،ففي
حالة مبارك لم يكن الجيش مؤيدا لفكرة التوريث ،وفى حالة "مرسي" كان هناك تخوف من امتداد مشروع
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تمكين وأخونة المؤسسة العسكرية ،وتحمل الجيش قد ار من اإلهانات من القيادات المحسوبة على حزب
الحرية والعدالة ،التي اتهمت الجيش بالخيانة.

المطلب الرابع
 : 2.0.4.2دور المؤسسة العسكرية في رسم خارطة الطريق
كانت المؤسسة العسكرية تتابع التطورات المجتمعية التي شهدتها البالد في حالة من الوعي واإلدراك
الكامل بما يدور في الشأن العام الداخلي وحالة االنقسام السائدة داخل المجتمع وانقسام القوى السياسية
على بعضها ،وجاء دور المؤسسة العسكرية في رسم خارطة الطريق بعد تسليم الرئيس السابق مرسي 9
تقديرات للموقف من وجهة نظر المؤسسة العسكرية عن البالد والتي لم تلقى أي اهتمام من "مرسي".
إضافة إلى ذلك وخالل الندوة التثقيفية التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية داخل المؤسسة العسكرية يوم


 10يونيو  ، 1120أكدت المؤسسة العسكرية أن هذا االنقسام سيؤدي بشكل واضح إلى زعزعة األمن
القومي المصري ،ولذلك أعطت المؤسسة العسكرية مهلة أسبوع واحد لحسم الصراع القائم بين الرئاسة
وكافة القوى السياسية ،ألنها لن تكون بمعزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية ،ولن تقف القوات
المسلحة صامتة عن أية إساءة قادمة تُوجه لقيادات ورموز المؤسسة العسكرية ،وأن عالقة المؤسسة
بالشعب عالقة أزلية كونها جزءاً من أدبيات القوات المسلحة (طنطاوي)4104 ،

وبعد أن استشعرت القوات المسلحة مبك ار خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب
المصري العظيم ،ولذلك فقد سبق أن حددت مهلة أسبوع لكافة القوى السياسية بالبالد للتوافق والخروج من
األزمة ،إال أن هذا األسبوع مضى دون ظهور أية بادرة أو فعل وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم
واصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذي أثار اإلعجاب والتقدير واالهتمام على المستوى
الداخلي واإلقليمي والدولي.
ففي  2يوليو  1120أمهلت القوات المسلحة المصرية القوى السياسية  98ساعة كفرصة أخيرة ،لتحقيق
مطالب الشعب الذي خرج في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،وحذرت من أنها
ستقدم"خارطة مستقبل واجراءات" ستشرف على تنفيذها إذا لم تتحقق هذه المطالب ،وسط تضامن و ازرة


انظر كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي والذي حذر فيه المعارضة واإلخوان من العنف على الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=OhhcirBYBF4
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الداخلية ،واحتفال شعبي من قبل المتظاهرين ودعوة المعارضة الشعب إلى االحتشاد في الميادين وأمام
قصري القبة واالتحادية الرئاسيين إلسقاط النظام (جريدة الشرق األوسط)4104 ،

وأكدت المؤسسة العسكرية كونها طرفاً رئيساً في معادلة المستقبل ،وانطالقا من مسئوليتها الوطنية
والتاريخية في حماية أمن هذا الوطن وسالمته فقد تضمن نداء المؤسسة العسكرية على العديد من
النقاط( :بيان القوات المسلحة المصرية)4104 ،

 إن القوات المسلحة ال ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي األصيل
النابع من إرادة الشعب.
 إن األمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البالد وهو يلقى علينا
بمسئوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر
 إن ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إال مزيدا من االنقسام والتصارع والذي حذرت منه المؤسسة
مر اًر.
العسكرية ا
 أمهلت المؤسسة العسكرية وأعادت الدعوة لتلبية مطالب الشعب وأمهلت الجميع  98ساعة
كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن ،الذي لن يتسامح أو يغفر ألي
قوى تقصر في تحمل مسئولياتها.
 خروج الشعب المصري بكامل حريته بتصميم واصرار على هذا النحو الباهر الذي أثار اإلعجاب
والتقدير واالهتمام على المستوى الداخلي واإلقليمي والدولي.
ومع اقتراب فرصة الـ ـ 98ساعة المؤسسة العسكرية من االنتهاء ،واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم
اإلخوان ،ودفع الجماعة بمؤيديها يوم  1يوليو إلى الشارع ،جاءت كلمة "محمد مرسي" ليؤكد فيها تمسكه
بالشرعية االنتخابية ،ورفضه إنذار الجيش ،وتلويحه باستخدام العنف ضد الرافضين للشرعية ،وهو ما دفع
الوضع إلى التأزم ووجود عنف متبادل ،وسقوط قتلى وجرحى ،وبدا ذلك في خطابات مرسي الذي اكتفى
بتوجيه اتهامات ،وتفسير التظاهرات على أنها مجرد مؤامرة ،وحالة اإلنكار بضخامة الحشود "وتقزيم"
مطالبها ،واثارته السخط لدى قطاعات عريضة ،واستمرار لحالة العنف المتصاعد بالبالد منذ أحداث
االتحادية في نوفمبر  ،1121وخروج فئات متنوعة إلى الشارع ومساندة القوات المسلحة لها جاء تدليالً
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على تعثر حكم اإلخوان ،غير أن تركيز اإلخوان على مركزية الحشد ،أضعف من تكتيكات اإلخوان في
إجهاض ثورة  01يونيو ،فاستبقت القوات المسلحة انتهاء المهلة باجتماعها بالقوى الوطنية والسياسية
واألزهر لتتخذ ق اررات  0يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية )العربي.)4104 ،
ومع وقوف الجيش مع الشعب في ثورته ،ولكنه مختلف في هذه المرة ،فقد تحاور كثي ار مع رئيس
الجمهورية لالستجابة إلى مطلب الثورة الشعبية بعقد انتخابات رئاسية مبكرة ،وهو ما رفضه رئيس
الجمهورية المعزول "محمد مرسى" ،وبعد المهلة األولى التي انتهت في  01يونيو  ،تم إعطاء مهلة جديدة
حتى  0يوليو  ،وهو ما دفع قيادة الجيش إلى التحالف مع الشعب في ثورته ،ولكن هذه المرة تعلم الجيش
من درس يناير  ،1122فلم يتول إدارة شئون البالد خالل مرحلة انتقالية ،ولكنه صاغ خارطة مستقبل
تعلمت من أخطاء المرحلة االنتقالية السابقة الممتدة من فبراير  1122حتى يونيو  ،1121وعمل الجيش
على عرض الخارطة المقترحة على كل األحزاب والقوى والتيارات السياسية ،وعلى مؤسستي األزهر
والكنيسة  ،وحازت الخارطة على القبول والتأييد منهم جميعا  ،فيما عدا حزب الحرية والعدالة ،وجماعة
اإلخوان المسلمين(علوي ،4104،ص )25:21

ويتضح مما سبق أن المؤسسة العسكرية بعد أن أهابت بالسلطة السياسية بضرورة التطلع ألهداف

ومطالب الشعب في المهلتين ،وفشل القوى واألطراف المعنية فى استثمار الفرصة المحددة في تحقيق
الوعد واألمل ،وقد جاء رد الرئاسة بالرفض المطلق ،فتوجب على المؤسسة العسكرية إعالن خارطة
مستقبل واجراءات أشرفت على تنفيذها وبمشاركة جميع األطياف واالتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها
الشباب ،وهذا داللة على أن المؤسسة العسكرية لم يكن أمامها إال خيار واحد وهو ممارسة دورها السياسي
من جديد ،وعزل الرئيس"مرسي" ورسم خارطة طريق إلنقاذ البالد.
استنادا إلى المسئولية الوطنية والتاريخية للمؤسسة العسكرية ،فقد قررت المؤسسة العسكرية التشاور مع
و ً
بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء ألحد ،حيث اتفق المجتمعون على

أحدا من أبنائه
خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك ال يقصى ً

وتياراته وينهى حالة الصراع واالنقسام ،وتشتمل هذه الخارطة على اآلتي (موقع مركز األهرام : )4104،


تعطيل العمل بدستور  1121بشكل مؤقت.

 يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة.
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إجراء ا نتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البالد
خالل المرحلة االنتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

 لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعالنات دستورية خالل المرحلة اإلنتقالية.
 تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصالحيات إلدارة المرحلة االنتقالية.


تشكيل لجنة تضم كافة األطياف والخبرات لمراجعة التعديالت الدستورية المقترحة على الدستور
الذي تم تعطيله مؤقتاً.

 مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في
إجراءات اإلعداد لالنتخابات البرلمانية.
 وضع ميثاق شرف إعالمي يكفل حرية اإلعالم ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيادية
واعالء المصلحة العليا للوطن.
 اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ،ليكون شريكاً في القرار
كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
 تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب
الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
ويرى الباحث أن أهم الدالالت التي تضمنها البيان ،هو االستناد للحراك الشعبي ،حيث استدعى بيان
القوات المسلحة مشهد الحركة الشعبية العارمة ضد الرئيس "محمد مرسي" ،والدور الوطني للقوات المسلحة
في الخدمة العامة لحماية مطالب الثورة المصرية ،ومحاوالت القوات المسلحة المتتالية ألداء دور الوسيط
بين الفرقاء السياسيين منذ اإلعالن الدستوري المثير للجدل في نوفمبر  1121في ظل رفض مستمر من
الرئاسة ،وجماعية المشهد في البيان حيث لم يقتصر البيان على كلمة الفريق "عبد الفتاح السيسي" ،وانما
مشهدا جماعياً ضم شيخ األزهر ،وبطريرك الكنيسة األرثوذكسية ،و
كانت الصورة التي تمت صياغتها
ً

حزب النور السلفي ،وجبهة اإلنقاذ وحركة  01يونيو ،و حركة تمرد ،بما يعكس توافقًا وطنيًّا على
الترتيبات التي تم عرضها دون إقصاء ،والتزام بتأمين انتقال السلطة ،وألزمت القوات المسلحة ذاتها بتأمين
الجبهة الداخلية بالتعاون مع قوات الشرطة ،ومواجهة التهديدات الخارجية ،وضمان الوفاء باالستحقاقات
المنصوص عليها في البيان التي نتجت عن حوار وطني جامع دون إقصاء ،والتوافق على تصحيح
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المسار :تنطوي خارطة الطريق التي تبنتها المؤسسة العسكرية والقوى الوطنية على عدة دالالت فارقة،
على أنها تستند لإلجراءات المنصوص عليها في الدستور.
وبعد ذلك بدأت المؤسسة العسكرية بمواجهة حملة التشويه ،التي قام بها تنظيم اإلخوان على مستوى
المجتمع الدولي ،واظهار تدخل الجيش بأنه "انقالب عسكري" ،حيث قامت المؤسسة العسكرية بالتواصل
مع منظمات المجتمع الدولي للتأكيد على أن تدخل الجيش هو تلبية إلرادة الشعب ،واستندت المؤسسة
العسكرية في رسم خارطة الطريق على المسؤولية الوطنية والتاريخية للمؤسسة ،وهو حق ديمقراطي أصيل
لها وللشعب )موقع جريدة الرأي المصرية)4104 ،

ويرى الباحث أن بيان المؤسسة العسكرية والقوى الوطنية خرج في إطار واضح ومحدد ،حيث حافظ
الجيش على نوع من العالقة المتميزة والمصداقية مع الشعب المصري التي أتاحت له أن يكون الضامن
الذي يحتكم إليه الشعب ،واستطاع الفريق "عبد الفتاح السيسي" أن يعيد هتاف "الشعب والجيش إيد
واحدة" ،بسبب القوة العددية والوزن السياسي واالقتصادي للمؤسسة العسكرية والذي مكنها من القيام بالدور
الذي ال يستطيع أي جيش آخر القيام به ،المتمثل في االستجابة لمطالب الحراك الشعبي في الميادين
لتصحيح مسار الثورة.
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المبحث الثاني
 : 4.2الخارطة السياسية المصرية بعد ق اررات المؤسسة العسكرية في 4يوليو 4104
 : 0.4.2تــمــهــيــد
ُيعتبر بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي ،في  0يوليو 1120الذي تضمن عزل الرئيس محمد مرسي

من منصبه  ،واعالن القوات المسلحة -بمشاركة القوى السياسية والدينية -عن خارطة طريق جديدة تسلم
بمقتضاها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار "عدلي منصور" مهام منصبه كرئيس مؤقت للبالد،
أحد أهم نقاط التحول في منظومة التفاعالت السياسية ،التي انطوت عليها مجموعة من التحوالت في
مسار استحقاقات المرحلة االنتقالية ،وما أثاره من تبعات وردود أفعال واسعة النطاق ،وتصاعد
لالشتباكات العنيفة على مستوى الجمهورية بين مؤيدين ومعارضين على هذا التحول ،فقد شهدت الساحة
ويعد هذا التطور تحوال هائال في مسار ثورة  19يناير
المصرية تغييرات سياسية فارقة بعد هذا اإلعالنُ ،
بعد عامين ونصف من انطالقها ،ومرورها بمرحلة انتقالية قاد البالد فيها المجلس األعلى للقوات

المسلحة ،ثم المرور بحكم جماعة اإلخوان المسلمين ،خاصة أن مصر هي الدولة األم لتنظيم جماعة
اإلخوان الذي أنشأه "حسن البنا" عام 2518؛ وفي هذا اإلطار سوف نقوم بإبراز أهم تحديات المشهد
السياسي المصري بعد ق اررات  01يونيو  ،1120وكذلك تداعيات األحداث في مصر على توازنات القوى
اإلقليمية الذي أنهته الموجة الثورية في  01يونيو  1120بخروج الماليين للمطالبة بإسقاط حكم اإلخوان،
ورحيل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام كامل من واليته ،واستكمال أهداف ثورة  19يناير.
وجاء المبحث الثالث بعنوان الخارطة السياسية المصرية بعد ق اررات المؤسسة العسكرية المصرية في  0يوليو
 1120وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،المطلب األول تناول التحول الديمقراطي والتداعيات المحلية
واإلقليمية والدولية بعد ثورة  01يونيو  ،1120والمطلب الثاني بحث بالتحليل طبيعة الدور السياسي للمؤسسة
العسكرية في ثورة  01يونيو
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المطلب األول
 : 0.0.4.2التحول الديمقراطي والتداعيات المحلية واإلقليمية والدولية بعد ثورة 41
يونيو 4104
بعد أن عزلت المؤسسة العسكرية الرئيس السابق "محمد مرسي" ،وأعلنت المؤسسة العسكرية في بيان
خارطة الطريق تعليق العمل بالدستور مؤقتا؛ وتكيلف المؤسسة العسكرية رئيس المحكمة الدستورية "عدلي
منصور" برئاسة البالد مؤقتا تمهيداً إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،ويعد المستشار "عدلي منصور" هو
الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد "صوفي أبو طالب" رئيس مجلس الشعب من  9نوفمبر
 2508حتى  2فبراير  ،2580والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس
محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من  29-1أكتوبر  2582حتى تم انتخاب الرئيس السابق
حسنى مبارك (موقع .)4104 ،BBC
ويرى الباحث على الرغم من حرص الفريق عبد الفتاح السيسي التأكيد على تطلعات المؤسسة العسكرية
لحكم مدني ،إال أنه من الطبيعي والمتوقع أن يظل الجيش هو مركز القوة السياسية وهو الخلية الرئيسة
الفاعلة في هذه المرحلة االنتقالية
وبعد أن تولى الرئيس المؤقت المستشار "عدلي منصور" أصدر الرئيس المصري ق ار اًر جمهورياً بتشكيل
اللجنة القانونية لتعديل الدستور برئاسة "عمرو موسى" ،وتشكيل أمانة فنية عامة لمساعدة أعضاء اللجنة
من أعلى هيئة قضائية في البالد ،ومن محاكم االستئناف ،والنقض ،ومجلس القضاء األعلى ،وأساتذة
قانون دستوري ،وكافة اإلجراءات األولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه،
وازالة كافة المواد الخالفية الواردة في الدستور ،وتحديد نسبة  %09من إجمالي أعضاء اللجنة األصليين،


للموافقة على تمرير المواد المختلف بشأنها ،وحدد القرار مجلس الشورى كمقر للجنة "الخمسين"  ،على أن
تنتهي من عملها خالل  11يوما من صدور قرار تشكيلها ،وأنهت اللجنة عملها في -0ديسمبر1120-



لجنة الخمسين هي لجنة تشكلت في مصر عصر يوم األحد  1سبتمبر ، 2013بواسطة الرئيس عدلي منصور بالقرار رقم  012لسنة .0281
وكان الغرض منها دراسة مشروع التعديالت الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة ،وطرحه للحوار المجتمعي ،وتلقي مقترحات من المصريين
حوله ،من أجل إعداد مسودة للدستور المصري المعدل .عقدت اللجنة اجتماعاتها داخل مجلس الشورى ،وبدأت أولى االجتماعات في  1سبتمبر
 ،0281ووضعت مسودة الدستور بعد  12يوما من هذا التاريخ ،ثم عرضت مسودة التعديالت الدستورية على الشعب المصري من خالل
االستفتاء العام في  89و 80يناير 0289
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وسلمته للرئيس المؤقت"عدلي منصور"ألخذ اإلجراءات القانونية بخصوص ذلك ،وتم االستفتاء على تعديل
الدستور يومي  -29-29يناير(1129-الموقع الرسمي للجنة االنتخابات المصرية)4104 ،

ولقد تجلى االهتمام بالمواقف الدولية المتباينة من عزل مرسي في مسارعة عدد من الدول العربية مؤكدة
تأييدها الكامل للسلطة الجديدة ،مثل اإلمارات العربية ،والسعودية والكويت ،والمملكة األردنية ،وسوريا
واليمن ،والبحرين ،والعراق ،والكويت ،والسلطة الفلسطينية ،وتحفظ السودان "بان ما تم في مصر شان
داخلي يخص شعبها ومؤسساته القومية وقياداته السياسية" ،وأعلنت تونس أن تدخل المؤسسة العسكرية
في الشأن السياسي المباشر أمر مرفوض دوليا" ،وأدانت بشدة ما أسمته "االنقالب العسكري" إضافة إلى
طلبها من السلطات المصرية حماية الحرمة الجسدية والمعنوية للرئيس مرسي ،وفي حين تحفظت إسرائيل
رسمياً تجاه األحداث في مصر ،ورأت تركيا أن ما حدث هو "انقالب عسكري" غير مقبول (نوير،4104 ،
ص.)15:11

 : 0.0.0.4.2التداعيات والمواقف المحلية واإلقليمية بعد ق اررات  4يوليو
ألقت ثورة  01يونيو المصرية ،والتي أطاحت بحكم اإلخوان بظاللها على عدة أنظمة عربية واقليمية ،بدءاً
بتركيا والتي كانت تحرص الواليات المتحدة األمريكية على جعلها النموذج اإلسالمي الذي يجب ترويجه
في المنطقة ،مرو ار بسوريا التي تعول المعارضة بها على مساندة الجماعة في مصر لها ،وانتهاء بحركة
حماس باعتبار أنها شكلت ضربة قوية لنشاطها وقوتها في غزة ،فقد واجهت حركة حماس في غزة
تحديات كبيرة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي وسقوط حكم اإلخوان بمصر؛ بدءاً من هدم واغالق
األنفاق والتي تشكل شريانا مهما لقطاع غزة وحماس بالخصوص ،وكذلك لحركة وتنقل قادة حماس عبر
البوابة الوحيدة مصر معبر رفح ،حيث إن ما حدث في مصر من ثورة وضع حدا لنهاية حكم اإلسالميين
ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة؛ فحزب العدالة والتنمية التركي اإلسالمي الجذور نسج عالقات
وثيقة مع مرسي وحركة اإلخوان المسلمين التي ينتمي إليها ،وأدى تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس
في البالد إلى إثارة الدهشة في أنقرة والتي عملت بجد لتصوير نفسها محركا إقليميا وديمقراطية نموذجية
في الشرق األوسط ،األمر الذي لربما سيقضي على ما يسمي بحركات اإلسالم السياسي(دياب.)4104 ،
وقد يكون من الالفت أن أحد أهم المكاسب من انتهاء فترة حكم اإلخوان أنها سرعت من عودة الدفء
للعالقات المصرية -الخليجية ،فلم يكن من المرجح أن تعود العالقات بهذه السرعة ،لو لم تكن مصر قد
مرت بتجربة حكم اإلخوان ،التي أكدت للخليجيين خطورة االبتعاد عن مصر ،التي من المؤكد أن تؤثر
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في الخليج،كذلك أدت تجربة اإلخوان إلى تسريع استيعاب الخليجيين للفارق بين مصر الثورة التي يمكن
احتواؤها في ظل التوازن بين تياراتها في الداخل ،ومصر اإلخوان التي ال يمكن موازنتها بأطياف داخلية،
لو تمكنت من االستيالء على الحكم؛ وأكدت فترة اإلخوان أيضاً أن هناك عوامل مشتركة بين الخليجيين
وتيارات وقوى مختلفة من الشعب المصري ،وأن لهم وجودا قويا في مصر قبالة اإلخوان ،تأكد دول الخليج
وجود ظهير شعبي ووطني تمثل في مئات اآلالف من المصريين الذين يعملون في الخليج ،والذين واجهوا
تصريحات قادة اإلخوان المعادية لدول الخليج بالنقد الالذع (سالمة ،4104 ،ص.)11:12
وخالل فترة ما بعد  01يونيو دعمت دول الخليج مصر في تقليل خسائرها من توتر العالقات مع عدد من
الدول الغربية ،وذلك مع اإلشارة إلى أن الحكومة المصرية حصلت على تعهدات من السعودية،
واإلمارات ،والكويت بمنحها مساعدات بقيمة  21مليار دوالر ،حصلت منها القاهرة على  9مليارات دوالر،
كما تعهدت الرياض بسد أي عجز مالي قد تعانيه مصر ،إذا أوقفت دول غربية معوناتها للقاهرة.وقد دافع
وزير الخارجية السعودي ،األمير سعود الفيصل ،عن الموقف المصري ،ووقوف المملكة إلى جانب مصر
في مواجهة كافة التهديدات الغربية(عبد الحليم)4104،

وبما أن الحسابات اإلقليمية كانت حاضرة في الموقف السعودي ،يبدو أن السعودية نظرت إلى األمر من
زاوية أنه من دون الجيش ،كانت مصر ترتقب من حالة تذكر بالفوضى التي انتهى إليها العراق ،في ظل
االحتالل األمريكي ،وتفكيك مؤسسته العسكرية ،واذا كان النفوذ اإليراني قد تسلل الى العراق ،من خالل
الفوضى السياسية ،فإنه يمكن أن يتكرر الشيء نفسه في مصر ،وانطالقاً من ذلك ،إن استقرار مصر لم
يعد مصلحة مصرية فقط ،بل مصلحة سعودية ،وقبل ذلك مصلحة إقليمية بامتياز (الدخيل،4104 ،
ص.)70

نقالبا ،ويعد هذا أمر
وعالوة على ذلك قام اإلتحاد األفريقي بتجميد عضوية مصر فيه العتبار ما حدث ا ً

إجرائي يتبعه اإلتحاد األفريقي في حالة حدوث تغير غير دستوري في أي من دول االتحاد ،وذلك حفاظاً
على الشرعية الدستورية ،كما حدث عقب ثورة  19يناير  1122من يناير ،وتم رفعه بعد توضيح الجانب
المصري حقيقة ما حدث في مصر في تلك الفترة ،ولكن عقب ثورة  01يونيو واجهت مصر صعوبة في
رفع الحظر ،وذلك لضبابية المشهد الداخلي المصري حول األحداث ،وتبني القوى الغربية مواقف غير
داعمة لما حدث في مصر (عاطف :عبد الوهاب.)4104 ،
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 : 4.0.0.4.2التداعيات والمواقف الدولية بعد ق اررات  4يوليو 4104
وعلى الصعيد الدولي أبدت كل من روسيا والصين ما قامت به القوات المسلحة ،في حين امتنع كل من
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عن وصف ما حدث أنه انقالب ودعوتهم إلى العودة سريعاً إلى
العملية الديمقراطية ،بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية (نوير ،4104 ،ص.)11

وعلى أثر قيام أجهزة األمن المصرية بفض اعتصامي رابعة والنهضة صعدت تركيا من حملتها ضد
السلطات المصرية ،على ذلك فقد سعى أردوغان إلى تحويل اإلخوان إلى رمز للعالم اإلسالمي ،واستخدم
تحية األصابع األربع ،في إشارة إلى رابعة العدوية ،خالل كلمة ألقاها في  20أغسطس 1129؛ وثمة
عوامل وحسابات داخلية وخارجية تفسر الوقف الحاد الذي اتخذته تركيا تجاه أحداث  01يونيو فقادة حزب
الحرية والعدالة مهووسون بخبرة االنقالبات العسكرية في بالدهم ،وبالتالي يتخوفون من عودة الجيش
التركي إلى ممارسة دور سياسي الذي اعتاده بالسابق ،في ظل احتماالت تكرار تظاهرات شعبية حاشدة
على غرار ما حدث في ميدان تقسيم ،ولذلك فإن حزب الحرية والعدالة ال يريد نقل عدوى التغيير
السياسي ،من خالل الحراك الشعبي المدعوم من قبل الجيش (إبراهيم.)14:10 ،4104،
ويمكن إبراز أهم القضايا التي أثارتها التداعيات اإلقليمية والدولية لق اررات  41يونيو في
التالي(عمار.)4104،

 إشكالية مستقبل حكم اإلخوان  :فقد طرح عزل الرئيس السابق محمد مرسي ،مرشح جماعة
اإلخوان ،في معقل اإلخوان الرئيسي في مصر تساؤالت بخصوص قدرتهم على الحكم في دول
أخرى ،مثل تونس وتركيا والخوف من نقل التجربة المصرية لتلك الدول
 الرهان على الخارج :هناك إدراك لدى القوى اإلقليمية للدور الذي تلعبه الصورة الدولية في ردود فعل
ويالحظ تنافس التحركات الدبلوماسية بين قطر والسعودية في أوروبا لحشد سياسات
المواقف الدوليةُ .
الغرب لتأييد مصالحها .فقد قام وزير الخارجية القطري بجولة مكوكية إلى ألمانيا وفرنسا ،في 25

أغسطس  1120في محاولة لزيادة الضغوط على السلطات المصرية .على الجانب اآلخر ،استغل
األمير "سعود الفيصل" ،وزير الخارجية السعودي ،زيارته لفرنسا التي أعقبت زيارة وزير الخارجية
القطري ،ليحذر الغرب من زيادة الضغوط على مصر على الرغم من نمط الدبلوماسية الهادئة لكل
فضال عن الرسالة
من السعودية واإلمارات ،فإنهما أسرعتا بتوجيه رسائل التهنئة للرئيس المؤقت،
ً
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التليفزيونية للعاهل السعودي ،الملك "عبد اهلل بن عبد العزيز" ،في  21أغسطس  1120إلى الدول
التي مارست ضغوطا على مصر.
 العنف والحرب على اإلرهاب ُ :يالحظ أن من أهم مخاوف المجتمع الدولي أن تصب التوترات في

ويالحظ هنا أن الغطاء السياسي الذي استخدمته دول محور
مصر في مصلحة الجماعات المتشددةُ ،
االعتدال في دعمها للسلطات المصرية الحالية ضد ممارسات جماعة اإلخوان تمحورت حول حرب

مصر على اإلرهاب ،وهو ما انعكس في الرسالة التليفزيونية للعاهل السعودي ،والتي أعلن فيها أن
المملكة تقف مع مصر "ضد اإلرهاب والضالل والفتنة" ،واصفًا األعمال التي يقوم بها اإلخوان بأنها
"إرهاب وفتنة".


الرأي العام والشارع السياسي من كافة القوى اإلقليمية :والتي تسعى إلى كسب تأييد الشارع
السياسي ،والذي يمثل قوى ضغط مؤثرة في رسم سياسات الدول ،فإذا ما نظرنا إلى تركيا التي
تناهض بشدة التطورات في مصر ،فسنجد أن "أردوغان" خاطب شعوب دول الخليج العربي التي
قدمت حكوماتها الدعم لمصر ،وحاول تأليبها على حكامها ،وهو ما يعكسه تصريحه في 12
أغسطس من أن "بعض الدول العربية تغدق الدعم ألنظمة ديكتاتورية



تسويق الصورة الدولية  :كشفت األزمة في مصر بشكل حاد عن أهمية سياسات تسويق الصورة
الدولية في توجيه التحالفات السياسية ،وهو ما لعبت فيه وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية
الحقوقية ،مثل قناة الجزيرة ،فقد ركزت على تسويق صورة مؤيدة لجماعة اإلخوان ،واستخدمت
التقنيات الفنية في صياغة المشهد السياسي المدعم لتوجهاتها ،أيضاً استخدمت وكالة األناضول
فيديوهات لفناني تركيا المشهورين في العالم العربي لدعم رؤية تركيا ضد التطورات في مصر.

وقد تجلت هذه الحالة في األدبيات التي استخدمها قادة تنظيم اإلخوان ،طوال فترة اعتصامهم في رابعة
والنهضة ،منذ  18يونيو 29 -أغسطس  ،1120حيث لم يتركوا كلمة أو آية كريمة ،أو دعاء ،إال
واستخدمها قادة تنظيم اإلخوان ضد الجيش وقوات الشرطة (عارف ،4104 ،ص.)64

على أثر ذلك قام المرشد العام لجماعة اإلخوان ،بإلقاء خطبة بتاريخ -9يوليو 1120-بمحيط مسجد
رابعة العدوية ،حرضت على القيام بأعمال عنف ضد ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة وأجهزة الدولة
المختلفة ،وقطع الطرق واحداث الفوضى ،فى محاولة منه للضغط لعودة الرئيس السابق لمنصبه ،والتجمع
بميدان رابعة العدوية يوم -0يوليو ،1120-باإلضافة لدعم بعض العناصر ،نظير مقابل مادي يتراوح ما
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بين  2111-911جنيه للفرد ،وتقسيم تلك العناصر إلى مجموعات عقب تسليحها باألسلحة النارية
والخرطوش وقنابل المولوتوف والعصي والحجارة ،تمهيدا القتحام دار الحرس الجمهوري بمصر الجديدة )

فوزي.)4104،
وعلى أثر ذلك لجأ اإلخوان إلى تنظيم تظاهرات واعتصامات للمطالبة بعودة مرسي لمدة  99يوم في
عدة ميادين بعد عزله ،وأهمها اعتصامي رابعة والنهضة ،وقد تحولت بعد ذلك هذه التجمعات إلى أماكن
إلثارة الشغب داخل البالد ،وخروجها عن اإلطار السلمي وسلمية التظاهر ،فقد قررت المؤسسة العسكرية
بفض هذه التجمعات ،بعد فشل إقناع المتظاهرين بشتى المجاالت بفك التظاهر ،ولجأت المؤسسة
العسكرية والشرطة إلى فض االعتصامين بالقوة بعد تكليف مجلس الوزراء بذلك ،ففي صباح يوم 29
أغسطس  1120بدأ تحرك قوات من الشرطة والجيش تجاه المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة،
وصاحبت القوات جرافات للعمل على إزالة حواجز وضعها المعتصمون قبل بدء العملية ،وأعلنت الشرطة
والجيش أنها ستوفر ممرات آمنة لخروج المعتصمين ،وبدأت القوات بالنداء على المعتصمين باستخدام
مكبرات الصوت ومطالبتهم بفض االعتصام واالنصراف مع ضمان أمنهم وسالمتهم ،ثم تبع ذلك إطالق
الدخانية المسيلة للدموع تمهيداً لتفريقهم ،وبعد عملية الفض أظهرت الشرطة
كميات كبيرة من القنابل ُ
والتحقيقات مقاطع فيديو وصور تبين العثور على أسلحة وذخائر ،وأقبية للتحقيق وجثث في االعتصام

(موقع المصري اليوم.)4104 ،
فقد شهدت مصر حالة من االضطراب األمني والسياسي بعد فض ميداني رابعة والنهضة ،وهو القرار
الذي تم تأجيله لفترة طويلة ،في ظل تخوف الكثير من تداعياته ،وتضارب المعلومات عن عدد القتلى
والجرحى ،واختالف الرؤى المحلية والدولية تجاه هذا الفض ما بين معارض ومؤيد ،فقد أحدث فض
االعتصام مجموعة من اآلثار التي ساهمت في تغيير مالمح المشهد السياسي في مصر.
ويمكن إجمال أهم تداعيات فض االعتصام على مالمح المشهد السياسي المصري في اآلتي (نوير،
 ،4104ص:)61-11



توسيع دائرة االضطرابات األمنية ومهاجمة عدد كبير من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية
عقب بدء الفض ،وتم استهداف الكثير من المنشآت العامة ،والمرافق ،والكنائس وترتب على ذلك
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صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بفرض قانون الطوارئ لمدة شهر ،وفرض حظر التجوال
في  29محافظة.
 تزايد الضغوط الدولية واإلدانة لقرار الحكومة باستخدام القوة واعالن حالة الطوارئ وحظر
التجوال،ومواجهة الضغوط االقتصادية فقد قالت و ازرة الخارجية األمريكية أنها ستراجع المساعدة
لمصر ،بعدما ألغى الرئيس "باراك أوباما" خططا لمناورات عسكرية مقررة مع الجيش المصري
الذي تقدم له واشنطن مساعدات سنوية بقيمة  2.0مليار دوالر ،كما قال "أوباما" تندد الواليات
المتحدة بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات األمن".
 بروز خالفات بين القوى السياسية داخليا ،خاصة بعد تقديم الدكتور "محمد البرادعي" نائب
احتجاجا على استخدام القوة ضد المؤيدين ،وهو الموقف الذي تبرأت
الرئيس االنتقالي استقالته
ً
دعما كامال .كما وجهت العديد
منه جبهة اإلنقاذ ،وقالت إنه ال يمثلها ،وأنها تدعم قرار الحكومة ً
من االنتقادات لهذه االستقالة من قبل مؤيدي الفض ،وذلك ألن من شأنها أن تحرج الحكومة

دوليًّا ،وتدعم موقف اإلخوان.
 تحدي إدارة المرحلة االنتقالية وخارطة الطريق ،حيث واجهت مصر بعد عزل مرسي مجموعة من
التحديات إلدارة المرحلة االنتقالية واستعادة االستقرار للحياة السياسية ،وبروز نوع جديد من
الفوضى وهو العمليات االنتحارية ،وتفجير مديريات األمن مثل مديرية أمن الدقهلية ،والقاهرة،
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية ،ونقل حاالت الفوضى إلى الجامعات ،وحرق الكنائس والمنشآت
العامة.
ويرى الباحث أن إستراتيجيات جماعة اإلخوان المسلمين تضمنت تشتيت قوات األمن و افتعال مواجهات
مع الجيش ،وتستمر في تسيير مسيرات وتظاهرات في جميع المحافظات دون استثناء ،والذي مفاده
(الحكم أو الحرق) ،إذ ترى أن الجيش هو المسئول عن أحداث  01يونيو كافة وما قبلها وبعدها ،مما
يستدعى قوات الجيش لالصطدام ،وتوريطه بارتكاب "جرائم إنسانية" مما يثير غضب المنظمات الحقوقية
الدولية الرسمية أو غير الرسمية على األحداث في مصر.
لقد اجتهد "اوباما" في"إمساك العصا من المنتصف" وفي محاولة للحفاظ على المصالح األمريكية المتعدد
والمتقاطعة في مصر والشرق األوسط ،وتكمن المعضلة الحقيقية "الوباما" وادارته أنها فقدت قوة النفوذ
التي يمكنها أن تؤثر في مجريات األمور التي شهدتها مصر ،في ظل طغيان حسابات السياسة الداخلية
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على رسم السياسة الخارجية مثل فضيحة تجسس المؤسسات األمنية على األمريكيين ،وغياب رؤى
إستراتيجية متكاملة األولويات تجاه السياسة الخارجية ،كذل لم يؤدي ترحيبها المعلن مسبقاً بحكم اإلخوان
المسلمين إلى حدوث حالة الجفاء مع القاهرة فحسب؛ بل مع العديد من القادة ذوي التأثير القوي في دول
الخليج ،والتي بدا فيها نفوذ الواليات المتحدة ضعيفاً إلى الحد الذي فقد معه قوة تأثيره في األحداث الكبرى
التي شهدتها المنطقة (دياب ،4104 ،ص.)11

وعلى جانب آخر فقد اتخذت روسيا موقفاً داعماً للحكومة المصرية من أجل تقوية العالقات بين القاهرة
وموسكو ،من خالل الجلسة التي عقدها مجلس األمن الدولي في منتصف أغسطس ،وذلك برفضها
إصدار المجلس أية بيانات تدين القاهرة ،على خلفية فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" ،ووصف ما
حدث في مصر باالنقالب ،وكانت موسكو أكثر تحفظاً في إدانة األحداث التي شهدتها مصر ،إذ اكتفت
بدعوة جميع القوى السياسية في البلد إلى ضبط النفس دون إدانة تدخل قوات األمن لفض االعتصامات،
كذلك عقد الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" ،اجتماعاً عاجالً مع قادة الجيوش الروسية ،ومسئولي أجهزة
المخابرات في  21أغسطس  1120لبحث الوضع في مصر ،وامكانية تقديم المساعدة للجيش المصري،
واقامة تعاون عسكري بين القاهرة وموسكو في المستقبل القريب ،وتمت مناقشة إجراء مناورات وتدريبات
عسكرية مشتركة بين الجيشين الروسي والمصري ،باإلضافة إلى بحث التعاون العسكري ،وبيع أسلحة
للقاهرة في المستقبل (عبد الحليم.)4104،
ولقد تباينت المواقف الدولية واإلقليمية من أحداث  29أغسطس ،فقد استمرت الدول المؤيدة لق اررات يونيو
وفي مقدمتها روسيا والصين والسعودية ،واإلمارات ،وقد أبدت من التحركات والتصريحات الدبلوماسية،
كما استمرت الدول الرافضة لق اررات  01يونيو لما حدث في  29أغسطس ،وفي مقدمتها تركيا ،وايران،
وتونس ،وحركة حماس ،وأصدرت العديد من التصريحات الرامية لتدويل األزمة ،بعد أن أدان األمين العام
لألمم المتحدة استخدام جهاز األمن المصري القوة لفض االعتصامات ،وعقد مجلس األمن الدولي جلسة
مشاورات غير رسمية ،بناء على طلب فرنسا ،والمملكة المتحدة ،واستراليا في  29أغسطس ،وكان واضحاً
أن روسيا والصين رفضت فكرة إعالن رسمي أو إصدار أية إدانة لفض االعتصام (نوير ،4104 ،ص.)15
ويرى الباحث أن هناك انقسام واضح بين الدول وموقفهم من ق اررات ثورة  01يونيو ،باإلضافة إلى تغير
في نمط التحالفات والسياسات بعد سقوط حكم اإلخوان ،كذلك اختلفت ردود الفعل بشأن التطورات في
061

مصر ،فقد انقسمت إلى دول مؤيدة مثل دول الخليج باستثناء قطر ،وأخرى مؤيدة لكنها ال تظهر ذلك
صراحة مثل الجزائر والمغرب ،وأخرى معارضة مثل تونس وقطر وتركيا ،واعتبرت تركيا سقوط جماعة
اإلخوان في مصر ضربة موجعة لها ،ورأت قطر في سقوط "مرسي" وجماعته سقوطًا للمشروع األمريكي
الذي تسعى لتنفيذه بالنيابة عن واشنطن ،وعلى العكس من ذلك تجمع عدد من الدول وأيدت الموقف
أيضا السعودية التي دخلت في تحالف قوي مع مصر
المصري ،ومنها اإلمارات والبحرين واألردن و ً
لمساندتها في أزمتها.

ويتضح مماسبق أن التباين في المواقف اإلقليمية والدولية من أحداث  01يونيو وتبعاتها ،تنطلق باألساس
من عدة اعتبارات( :عاطف :عبد الوهاب)4104 ،

 عامل المصلحة وهو العامل الرئيس المحرك للسياسة الخارجية للدول وهو ما يفسر التحول الكبير
في مواقف بعض الدول ،مثل تركيا وايران والواليات المتحدة إذا ما قورن بموقفها من ثورة  19من
يناير.
 سرعة حسم الموقف الداخلي المصري أدى إلى حدوث حالة من اإلرتباك لدى القوى الخارجية
خاصة في ظل انقسام الشارع ما بين مؤيد لما حدث ومعارض له ،وهو أمر يختلف عن الحالة
عقب ثورة  19من يناير التي انتهت بوجود حالة من االتفاق والرضا بين جموع الشعب.
 تأثير الداخل على السياسة الخارجية ،ويتضح هذا بصورة كبيرة في موقف تركيا والتي اعتبرت ما
حدث انقالبا عسكرياً لمنع امتداد ما حدث في مصر إليها خاصة وأنها تعاني من تظاهرات كبيرة
وتتخوف من تدخل المؤسسة العسكرية.
 الموقف األمريكي والذي مر بعدد من المراحل ولم يحسم بعد وهو ما انعكس على مواقف العديد
من الدول خاصة األوروبية ،ويعود ذلك إلى وزن الواليات المتحدة على الساحة الدولية وامتالكها
ألدوات تأثير على الساحة.
وعلى جانب آخر كان إحدى اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية بعد ق اررات  0يوليو والبدء في
تنفيذ بنود خارطة الطريق هو محاكمة "مرسي" والعديد من قيادات اإلخوان ،ذلك فقد قامت المؤسسة
العسكرية بتأمين أولى جلسات محاكمة مرسي والتي سميت"محاكمة القرن الثانية" ،وذلك بتوفير طائرتين
عسكريتين ،وتوفير العدد من قوات التأمين وتشمل  11.111ضابط ومجند ،و 11مدرعة ،وفرقة 000
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الخاصة بمكافحة اإلرهاب الدولي ،ووحدة مكافحة المفرقعات ،ومجموعات قتالية بالعمليات الخاصة(سامي،
.)4104

وبدأت النيابة العامة أولى جلسات محاكمة "مرسي" في  9نوفمبر  ،1120وكشفت عن تورط قيادات


اإلخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول "محمد مرسي" فى جريمة قتل المتظاهرين أمام أسوار االتحادية
والمعروفة "بأحداث االتحادية" والواقعة مابين  0-9ديسمبر  ،1121وذلك من خالل تحريضهم ألنصارهم
على النزول لمحيط االتحادية ،حيث تواجد المتظاهرون المعارضون لإلعالن الدستوري ولحكم اإلخوان
للبالد ،وتبين من أوراق التحقيقات أنه من أهم العوامل التي أدت إلى إدانة مرسى في القضية ،الفيديوهات
التي تقدمت بها الرئاسة للنيابة وتحمل مقاطع فيديو ألحداث االشتباكات المؤسفة ،والتي ظهر بها أن
بداية االشتباكات كانت من جانب أعضاء اإلخوان المحظورة الذين هاجموا المتظاهرين ،مستخدمين
األسلحة النارية  ،والتي أسفرت عن مقتل  21أشخاص من المتظاهرين ،وهو ما أيده أيضا اللواء "أحمد
جمال الدين"



وزير الداخلية األسبق في شهادته أمام النيابة ،مشي ار إلى أن أفراد اإلخوان المسلمين هم

من بدءوا بالهجوم)عبد الرازق)4104 ،

وتتضمن التهم المنسوبة



إلى "مرسي" وعدد من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين ،االتفاق والتحريض

والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود ،والتخابر مع جهات أجنبية معادية،
واهانة القضاء ،واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ،واشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون
وتمكين السجناء من الهرب ،وهروبه شخصيا من السجن(زايد)4104 ،



تتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي ،كل من  :القيادي اإلخواني عصام العريان نائب
رئيس حزب الحرية والعدالة ،أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق ،أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق،
وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق ،وعالء حمزة ،وعبد الرحمن عز ،وأحمد المغير ،وجمال صابر ،ومحمد البلتاجي،
ووجدي غنيم ،و 9متهمين آخرين

* أحمد محمد السيد جمال الدين :هو لواء متقاعد ووزير الداخلية لجمهورية مصر العربية السابق .خدم في حكومة هشام قنديل منذ أغسطس
0280م حتى يناير  0281خلفا لمحمد إبراهيم يوسف  ،وكان قد عين سابقا في منصب مساعد وزير الداخلية لألمن العام في عهد وزير الداخلية
األسبق منصور عيسوي  ،تعرض تعيينه لوزير داخلية في حكومة هشام قنديل النتقادات الرتباطه بقرابة مباشرة مع عبد األحد جمال الدين ،وزير
الشباب والرياضة السابق المحسوب كأحد رموز نظام مبارك ،وشارك في المظاهرات التي انطلقت في مصر والمعروفة بثورة  12يونيو
 0281والتي خرجت في محافظات مصر إلسقاط حكم اإلخوان المسلمين
*** تتمثل التهم المنسوبة لمرسي وقيادات اإلخوان في االستعانة بـ 091بلطجيا لفض المتظاهرين ،وتعذيب  92شخصا ،ومقتل وإصابة العديد
من األشخاص المعارضين لسياسة اإلخوان ،والعفو عن عناصر إرهابية خطيرة وإخراجهم من السجون ،واالستعانة بدول معادية من أجل حمايته
وحماية نظامه ،كذلك تفيد التقارير االستخباراتية أن اإلخوان لديهم قائمة بضباط جهاز األمن الوطني والذي يختص برصد الخاليا اإلرهابية
والمنوي اغتيالهم مثل اللواء محمد مبروك ،واللواء محمد السعيد
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فقد كان أبرز مشاهد النظام السياسي المصري بعد ثورة  01يونيو هو قرار مجلس الوزراء في 19
ديسمبر  1120باعتبار اإلخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً قانونياً وسياسياً ،والتحفظ علي


أكثر من 2201جمعية تابعة لإلخوان ،وعلى أموالها ،وفقا لنص المادة ( )81من قانون العقوبات بكل
ما يترتب علي ذلك من آثار" ،أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة اإلرهاب على كل من يشترك
في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ،وكل من يمول
أنشطتها ،كما قرر المجلس أيضا توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم
واستمر عضوا فيهما بعد صدور هذا القرار ،واخطار الدول العربية المنضمة التفاقية مكافحة اإلرهاب
عام 2558بهذا القرار ،وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وحفظ األمن
القومي المصري (سليم.)4104 ،
فقد مثل سقوط حكم جماعة اإلخوان المسلمين نقطة تحول في تاريخ اإلسالم السياسي في المنطقة
العربية ،حيث أدى إلى تداعيات وتحديات عديدة والتي واجهت كافة التيارات والحركات اإلسالمية ،وهو
تراجع دور الحركات والتنظيمات اإلسالمية والتي لم تستطع تطوير خطابها وأيدلوجيتها وسلوكها السياسي،
ليتواءم مع التغيرات والتحوالت التي شهدتها مصر والمنطقة العربية (العناني ،4104 ،ص.)66
ويرى الدكتور "أيمن سالمة" الخبير الدستوري "،أن قرار إعالن جماعة اإلخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً
هو عمل من أعمال السيادة وال يجوز الطعن عليه أمام سائر المحاكم والهيئات القضائية في مصر
بمختلف أنواعها ودرجاتها ،إذ إن القوانين المصرية تحصن أعمال السيادة من رقابة القضاء ،وتمنعه من
النظر فيها أو بحث مدى دستوريتها" ،حيث يحق لسلطات الدول حماية النظام العام واألمن بما تراه من
إجراءات الزمة .فقد ارتكز هذا الق ارر على أمثلة واستنادات ألعمال إرهاب وعنف حدثت بعد سقوط حكم
جماعة اإلخوان ،فقد استقر في وجدان وفكر الشعب المصري أنه بات أمام جماعة إرهابية (السني،

.)4104



تنص المادة  11من قانون العقوبات على " :يقصد باإلرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ
إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك
إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو باالتصاالت أو المواصالت أو
باألموال أو المباني أو باألمالك الخاصة واحتاللها أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطة العامة ،أو دور العبادة أو معاهد العلم
ألعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح"
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المطلب الثاني
 : 4.0.4.2طبيعة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في ثورة  41يونيو4104
بعد أن تضمنت خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع "عبد الفتاح السيسي" مالمح التحول الديمقراطي
الحقيقي ،فقد استندت خريطة الطريق إلى تحرك القوات المسلحة استجابة لبلورة اإلرادة الشعبية التي مثلتها
حركة تمرد بعد أن حققت دعماً شعبياً هائال في فترة محدودة ،والتي اعتمدت على إجراءات ديمقراطية
معترف بها ،من حيث اللجوء إلى المطالبة بآلية االنتخابات المبكرة بدالً من انسداد األفق السياسي تحت
مظلة االستقطاب الحاد وعدم توفيق سياسي من جانب الرئيس في قراءة هذه اإلرادة في ضوء الهواجس
التاريخية من جانب اإلخوان ضد الجيش ،كما أنه من المهم التأكيد على أن تدخل الجيش في ثورة 01
يونيو جاء عبر توجيه اإلنذارات للقوى السياسية قبل  01يونيو ،والتي بدا فيه الرئيس عاج اًز عن قراءة
المشهد السياسي بطريقة منفصلة عن جماعته ،في ضوء خبراته السياسية المحدودة (الطويل،4104 ،
ص.)41-42

فقد ترتب على التغير السياسي الذي شهدته البالد وتدخل المؤسسة العسكرية ،تغير مباشر في الطبقة
الحاكمة للبالد والدوائر المرتبطة بها ،وهو ما أدى إلى تغيرات موازية في مالمح النخبة السياسية في
البالد ،وصعود القوى المنتصرة في صراع السلطة ،وتكريس مكانة النخبة العسكرية،ويقصد بذلك مؤسسات
تحديدا (الجيش ،وأجهزة األمن ،والقضاء) ،وهذا ما يرتبط بشكل أساسي بطبيعة القوى
الدولة المنتصرة
ً

التي قادت عملية التغيير السياسي بعد مظاهرات  01يونيو ،حيث قامت المؤسسة العسكرية بعزل "مرسي"
من منصب رئيس الجمهورية بعد سحب الجماهير لثقتها منه ،وعلى الرغم من تولي المستشار "عدلي

منصور" رئيس المحكمة الدستورية العليا لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت؛ إال أن المؤسسة العسكرية
ظلت العنصر األكثر تأثي ار في المشهد السياسي ،وخاصة وزير الدفاع الفريق أول" /عبد الفتاح السيسي"،
ولعل هذا الصعود في حضور النخبة العسكرية يأتي متسقًا مع الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية منذ
أحداث ثورة  19يناير؛ إذ جاء التدخل العسكري في ذلك الوقت الستبدال نظام مبارك ليحكم سيطرة
الجيش على مفاصل الدولة ،وهو ما ترسخ بسبب عدم وجود قيادة سياسية لحركة االحتجاج الشعبي (نظير،

.)4104
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ويرى الباحث أن إحدى أهم عالمات هذه المرحلة هي عودة الدولة المصرية بشكلها التقليدي ،وهي دولة
المؤسسة العسكرية وعودة النخب العسكرية إلى المشهد السياسي ،والتي ظلت تمثل القلب الصلب لهذه
الدولة ،فلطالما ارتبطت موازين القوى السياسية في هذه الدولة بالجيش ،وارتبط الجيش بالقرار السياسي
سواء العسكري أو غير العسكري ،وكون الجيش هو النواة الصلبة للدولة ال يعني بالضرورة أن الدولة
محكومة عسكرياً ،فكان الجيش هو الحصن المانع للدولة المصرية في أوقات االحتالل ،وظلت القوات
المسلحة تلعب هذا الدور خالل فترة حكم محمد مرسي عندما كانت الدولة على شفا انهيار وشيك ،فكان
من المتوقع ،بل ومن المتوارث ،أن يتدخل الجيش لكي يوضح أنه ال يمكن أن يتم المساس بمفاصل
ومؤسسات الدولة.
وبالعودة إلى األدبيات السياسية الحديثة حول مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية،
فتتمثل مشروعية خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع الفريق أول" /عبد الفتاح السيسي" في اآلتي:
 أن المؤسسة العسكرية رفضت النظام االستبدادي والقمعي السابق استجابة للمطالب الشعبية.
 أن المؤسسة العسكرية المصرية ناصرت الشعب في مطالبه المشروعة.
 أن الجيش المصري يتمتع بعالقات وثيقة مع الشعب والتي تقوم على االحترام المتبادل.
 دعوة المؤسسة العسكرية إلى انتخابات حرة ونزيهة خالل مدة قصيرة ،وهذه تعتبر إحدى أهم بنود
خارطة الطريق.
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المبحث الثالث
 : 2.2المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري ما بعد ثورة  41يونيو 4104
 : 0.2.2تــمــهــيــد
ظلت هناك قضية في غاية األهمية تتحرك وراء الستار وهي العالقة بين مركز وقوة الجيش وذراعه
التنفيذية الحكومة ،ولعل وجود الفريق أول" /عبد الفتاح السيسي" داخل هذه الحكومة هو أحد ضوابط هذه
العالقة ،فقد غلب الظن أن الجيش سعى لحماية ورعاية مصالحة اإلستراتيجية ،والتي كاد "حكم مرسي"
يعصف يبعضها ،كالعالقات اإلقليمية ،وأمن الحدود ،واألراضي المملوكة للدولة ،ففي بعض الحاالت
رعى الجيش هذه المصالح مباشرة من خالل رجاله في المواقع الو ازرية ،أو بشكل غير مباشر من خالل
التوصل لصيغة مع األذرع التنفيذية والتي تضمن الحفاظ على هذه المصالح ،وفي نفس الوقت ،ترك
الجيش باقي المجاالت مفتوحة للحكومة لممارسة سلطاتها بشكل غير منقوص مع تدخل الجيش تدخالت
ناعمة في القرار السياسي بالتأكيد؛ ولذا فمن المهم إدراك أن المرحلة االنتقالية ليست حكماً عسكرياً بشكله
التقليدي ،أو حالة "عسكرة" تسعى القوات المسلحة لفرضها على الدولة )عقل.)4104 ،
وقد جاء هذا المبحث بعنوان المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري ما بعد ثورة  01يونيو ،1120
وينقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب :المطلب األول تناول المؤسسة العسكرية ودستور  ،1120والمطلب
الثاني المؤسسة العسكرية واألمن القومي المصري ،والمطلب الثالث تناول المؤسسة العسكرية ومؤسسة
الرئاسة بعد ثورة  01يونيو .1120
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المطلب األول
 : 0.0.2.0المؤسسة العسكرية ودستور 4104
حظيت المؤسسة العسكرية منذ تأسيس الجيش المصري باحترام بالغ وتقدير وانعكس ذلك على المواد
المتعلقة بالجيش في الدساتير المصرية ،فمنذ عام  2881وحتى دستور حظى الجيش بوضع ثابت دون
تمييز ورغم أن دستور  2881لم يتطرق إلى وضع الجيش إال أن دستور  2510تضمن في مواده أن
ملك مصر هو القائد األعلى للقوات البرية والبحرية ،وهو الذي يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ،ويعقد
الصلح ،وفي اإلعالن الدستوري الذي صدر بعد ثورة  10يوليو  2591نص في مواده على وضع السيادة
العليا من اختصاص قائد الثورة ،ويباشرها بما يتفق مع حماية الثورة وتحقيق أهدافها ،ورغم أن دستور
 2599لم يستمر طويالً إال انه تضمن نصوص واضحة ومميزة لوضع المؤسسة العسكرية حيث دعا إلى
التجنيد بأنه واجب عام واجباري ،وفي دستور  2502خصص المشرعون باب خاص بالقوات المسلحة
ومجلس الدفاع الوطني ،ونصت على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البالد وسالمة
أراضيها ،وبعد ثورة  19يناير والتي حمتها المؤسسة العسكرية طالب البعض بوضعية خاصة للقوات
المسلحة في مواد فوق دستورية بهدف ضمان عدم االنقضاض على الديمقراطية ،إذا تم استخدامها
كوسيلة الحتكار السلطة واالنقضاض على ثورة يناير ،وفي دستور 1121سادت حالة من الخالفات حول
وضع الجيش في الدستور ،وانتهى األمر إلى مواد مشابهة لدستور  ،2502أبرزها أن وزير الدفاع هو
القائد العام للقوات المسلحة ،وانشاء مجلس للدفاع الوطني ،وعدم خضوع الميزانية العسكرية للرقابة،
فالبعض رحب بذلك والبعض اعتبرها أنها تضع الجيش دولة داخل دولة ،وتمنحه حصانة خاصة عن
باقي مؤسسات الدولة ،وآخرون طالبوا بمواد تمنح الجيش بحق التدخل لتلبية المطالب الشعبية إذا لزم
األمر مثلما حدث في  01يونيو (سليمان.)4104 ،

ويصف "روبرت سبرينجبورج" األستاذ في األكاديمية البحرية األمريكية العليا المؤسسة العسكرية المصرية
بـ"الشركة العسكرية" ،فدائما ما تحاول المحافظة على مصالحها الخاصة في ضوء االمتيازات االقتصادية
التي حصل عليها الجيش ،والتي بدأت مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحول اقتصاد البالد نحو
االشتراكية وسيطرة الدولة على قوى اإلنتاج ،وفقا لدستور  ،2519الذي نص على أن"الشعب يسيطر على
كل أدوات اإلنتاج" ،وعينت النخبة العسكرية نفسها نائبا عن الشعب في تلك السيطرة ،وفي فترة حكم
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الرئيس السادات صدر القرار الرئاسي رقم  01لسنة  2505والذي سمح بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة
الوطنية بو ازرة الدفاع ،ومنح مشروعات القوات المسلحة امتيازات ضخمة ،حيث أصبحت معافاة من
الضرائب وال تخضع للوائح والقوانين ،كما بدأت فكرة إنشاء مشروعات غذائية إنتاجية لتحقيق االكتفاء
الذاتي للقوات المسلحة ،وفي عهد مبارك بدأ برنامج الخصخصة للقطاع العام دون المساس بشركات
ومصانع اإلنتاج الحربي )زادة.)4104،
سياسي معقد ،فالمجتمع
اقع
فقد ارتبط طرح دستور  1120لالستفتاء في  29و 29يناير  1129بو ٍ
ٍّ
المصري يمر بحالة من االستقطاب بين ٍ
مؤيد لترتيبات خارطة الطريق التي تم إعالنها بعد ثورة 01
ٍ
ومعارض لهذه الترتيبات ،وسرعان ما تحول هذا االستقطاب إلى موجات من العنف السياسي إثر
يونيو،
محاولة جماعة اإلخوان المسلمين إرباك المشهد السياسي بالتظاهرات اليومية ومحاولة التأثير على نتائج
الدستور ،والعمل على إبطال مسيرة االستفتاء (عبد الحليم.)4102 ،

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد اتخذت كل الترتيبات واإلجراءات المرتبطة بمعاونة و ازرة الداخلية
في تنظيم أعمال التأمين لالستفتاء على مشروع الدستور تنفيذا للقرار الجمهوري رقم  108لسنة 1120
بشأن دعوة الشعب المصري لالستفتاء على مشروع الدستور الجديد ،والتأكد من تفهم جميع القوات
المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين ،والتصدي لكل التهديدات والمواقف الطارئة التي يمكن
مجابهتها خالل تأمين اللجان والمراكز االنتخابية ،وتوفير المناخ األمن لـ 19.091.205مليون مواطن
لإلدالء بأصواتهم داخل  01020لجنة عامة وفرعية ومق ار انتخابيا ،يعاون في تأمينها أكثر من
 191.111ضابط ومجند بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية ،بالتنسيق مع
و ازرة الداخلية واللجنة العليا لالنتخابات وباقي األجهزة المعنية بالدولة (موقع جريدة الشروق.)4102 ،
كذلك نفذت عناصر مشتركة من القوات المسلحة ووحدات من األمن المركزي وعناصر الحماية المدنية
بو ازرة الداخلية العديد من البيانات العملية واألنشطة التدريبية ألنسب أسلوب لتأمين اللجان ومقار
االستفتاء ،بمشاركة القوات الجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظالت والشرطة العسكرية وجهاز
النقل العام للقوات المسلحة ورفع درجات االستعداد القتالي واعداد وتجهيز القوات المشاركة في عمليات
التأمين وتلقين القوات بالمهام والواجبات المكلفين بها ،واستطالع المقار االنتخابية للتأكد من صالحياتها
الستقبال الناخبين ،ونقل القضاة إلى المناطق النائية ،ونقل الصناديق من والى لجان االنتخابات المركزية،
وكيفية التصرف خالل المواقف الطارئة بالتنسيق والتعاون المشترك مع األجهزة المعنية ،وتنفيذ القوات
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المشاركة ألعمال فض الشغب والتعامل مع التظاهرات التي حاولت تعطيل االستفتاء  ،وتعزيز إجراءات
التأمين لألهداف الحيوية واإلستراتيجية بالتعاون مع عناصر و ازرة الداخلية  ،واتخاذ كافة إجراءات اليقظة
واالستعداد لتنفيذ مهامها الرئيسية على كافة االتجاهات اإلستراتيجية بالدولة (كامل :عثمان؛ وآخرون،
)4102

ويعد وضع المؤسسة العسكرية في دستور  1120من أكثر القضايا المثيرة للجدل ،وهو مايرتبط بداللة
على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في طبيعة النظام السياسي في مصر ،حيث جاءت البنود
المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في الفرع األول من الفصل الثاني في دستور  1120على النحو التالي-:
مادة  "111القوات المسلحة ملك للشعب ،مهمتها حماية البالد ،والحفاظ على أمنها وسالمة أراضيها،
والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ،ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء
تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ،ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى ،على
النحو الذي ينظمه القانون" ( مادة  ،411دستور ،4104ص.)10
مادة  "112وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ،ويعين من بين ضباطها ،لدورتين رئاسيتين
كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور ،ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس األعلى للقوات
المسلحة" ( مادة ، 410دستور ،4104ص.)10
ويرى الباحث أن هذه المادة أعطت المزيد من الحصانة لوزير الدفاع ،وللمؤسسة العسكرية بشكل خاص،
في ظل أن وزير الدفاع يمارس وظيفتين ،الوظيفة األولى أنه القائد العام للقوات المسلحة وهي وظيفة
عسكرية ،والوظيفة الثانية أنه عضو في و ازرة وهي وظيفة سياسية والتي تمكنه االشتراك في رسم سياسة
الدولة ضمن أعضاء مجلس الوزراء.
مادة " 111ينظم القانون التعبئة العامة ،ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة،
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات اإلدارية
ررات هذه اللجان" (مادة
الخاصة بالق اررات الصادرة في شأنهم ،وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن في ق ا
 ،414دستور ،4104 ،ص.)10
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مادة " 110ينشأ مجلس الدفاع الوطني  ،برئاسة الجمهورية ،وعضوية رئيس مجلس الوزراء ،ورئيس
مجلس النواب ،ووزراء الدفاع ،والخارجية ،والمالية ،والداخلية ،ورئيس المخابرات العامة ،ورئيس أركان
حرب القوات المسلحة ،وقادة القوات البحرية ،والجوية ،والدفاع الجوي ،ورئيس هيئة عمليات القوات
المسلحة ،ومدير إدارة المخابرات الحربية واالستطالع ،ويختص بالنظر في الشئون الخاصة ،بوسائل
تأمين البالد ،وسالمتها ،ومناقشة موازنة القوات المسلحة ،وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة،
ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة"(مادة  ،414دستور  ،4104ص.)10

مادة  " 119القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء
مباشر
وبسبب الخدمة ،وال يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إال في الجرائم التي تمثل اعتداء
اً
على المنشات العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها ،أو المناطق العسكرية أو
الحدودية المقررة كذلك ،أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو
مباشر على
أموالها العامة أو المصانع الحربية ،أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد ،أو الجرائم التي تمثل اعتداء
اً
ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ،ويحدد القانون تلك الجرائم ،ويبين اختصاصات القضاء
العسكري األخرى ،وأعضاء القانون العسكري مستقلون غير قابلين للعزل ،وتكون لهم كافة الضمانات
والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية" ( دستور ،4104مادة  ،412ص.)14

مادة  "291رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة ،وال يعلن الحرب ،وال يرسل القوات
المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة ،إال بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني ،وموافقة مجلس
النواب بأغلبية ثلثي األعضاء ،فإذا كان مجلس النواب غير قائم ،يجب أخذ رأى المجلس األعلى للقوات
المسلحة ،وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني" (مادة  ،014دستور  ،4104ص.)45

ويرى الباحث أن مشروع الدستور المصري  1120عزز االمتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري منذ
قرابة ستة عقود ،ليضمن استمرار دور الجيش المحوري في الحياة السياسية المصرية ،كذلك إن مشروع
دستور  1120هو تعبير عن توازنات القوى السياسية في مصر ،ودليل على مركزية دور الجيش الذي


مجلس الدفاع الوطني أو مجلس األمن الوطني هو أعلى سلطة دفاعية أمنية في الدول ويتكون عادة من رئيس أو ملك البالد ورئيس
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع  ،وعدد من القادة األمنيين يعينوا بمراسم وقرارات من رأس الدولة ،ورؤساء أجهزة المخابرات ،يختص
بالنظر في الشؤون الخاصة بتامين البالد وسالمتها وموازنة القوات المسلحة ،ويتحكم في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
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عزل "مرسي" في  -0يوليو ،1120 -ودفع بحسني مبارك إلى التنحي في  22فبراير  ،1122حتى لو
احتاج في المرتين إلى حركة شعبية تبرر تدخله ،وان المؤسسة العسكرية لم تقدم أي تنازل ،بل حصلت
على مكسب جديد يتمثل في حقها في اختيار وزير الدفاع ،وفي الحفاظ على استقالليتها.
كذلك أصدر الرئيس "عدلي منصور" ق ار ار جمهوريا رقم ( 112لسنة  )1120بتفويض وزير الدفاع
واإلنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ،المنصوص عليها في المواد  5،21،19من

ر من أول نوفمبر)1120الدخاخني،
القانون رقم  80لسنة  2511في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبا ا

.)4104
وأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات ،المشرفة على إدارة عملية االستفتاء على مشروع دستور  1120والتي
جرت يومي  29-29يناير ،1129-أن أكثر من  25مليون ناخب صوتوا بـ"نعم" في االستفتاء على
الدستور ،أي بنسبة  ،%.58.2وشارك أكثر من  11مليون مواطن في االقتراع ،بنسبة  %08.1من
إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين ،وعددهم حوالي  90مليوناً ونصف المليون ناخب ،وبلغ عدد الموافقين
على مشروع الدستور  25مليوناً و 589ألفاً و085صوتاً ،فيما رفضه  082ألفاً و 092ناخباً صوتوا أي
بنسبة  ،%2.5أما عدد األصوات الباطلة فبلغ  191ألفاً و 590صوتاً ،وتم االستفتاء على دستور
 1120تحت إشراف  29ألفاً و 911قاضياً على عملية االستفتاء ،بمعاونة  221ألفاً و 528من
العاملين ،من خالل  091لجنة عامة و 01ألفاً و 020لجنة فرعية و 291لجنة للوافدين )السني.)4102 ،
ونجدر باإلشارة إلى أن االستفتاء على دستور  1121الذي أعده اإلخوان حينها ،قد أسفر عن مشاركة
 20مليون ناخب بنسبة  %01من المقيدين بجداول االنتخابات ،ووافق منهم 21ماليين و 150ألفاً منهم
عليه ،أي بنسبة  ،%19فيما رفضه الباقون بنسبة %01
ويرى الباحث أن مشروع دستور  1120حصل على موافقة شعبية غير مسبوقة ،وأن ذات األشخاص
الذين نزلوا في ثورة  01يونيو إلسقاط اإلخوان هم ذاتهم الذين نزلوا للتصويت على دستور ،1120وأنهم
يؤيدون المؤسسة العسكرية في إجراءاتها ،وأهم هذه اإلجراءات خارطة الطريق ،وأن نتيجة االستفتاء تدل
على حب الشعب وقبوله لدعوات الفريق السيسي المتكررة بالنزول إلى الشوارع للمصادقة على الدستور.



ينص القانون رقم  11لسنة  8812في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم  80لسنة  ،8888على أن لرئيس الجمهورية
أو من يفوضه االختصاص في إصدار قرارات التكليف ،وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير الالزمة للمجهود الحربي ،أو لمواجهة الكوارث أو
األزمات،.ما تضمن القانون رقم  90لسنة  8811بشأن التفويض في االختصاصات ،أن لرئيس الجمهورية الحق في تفويض الوزراء في
االختصاصات السيادية المُقررة في القوانين.
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ولهذا ،وألول مرة في تاريخ البشرية يصدر دستوران في بلد واحد في عام واحد ،وسوف يسجل التاريخ
لمصر كما سجل لها من قبل أن أطاحت خالل عامين باثنين من رؤساء الجمهورية ،وألن ما حدث في
يناير  1122لم يكن مجرد تظاهرة سياسية أجبرت الرئيس على التخلي عن الحكم ،بل كانت ثورة شعبية
ذات أبعاد سياسية واجتماعية واضحة لن تتوقف حركتها إال بعد تحقيق أهدافها كاملة في العيش والحرية
والكرامة  ،وما يتطلبه تحقيق هذه األهداف من تحول ديمقراطي شامل يتجسد في نظام حكم ديمقراطي
(شكر ،4102 ،ص)0

المطلب الثاني
 : 4.0.2.0المؤسسة العسكرية واألمن القومي المصري
أحدثت ثورة  19يناير  1122مجموعة من التغيرات في مصر ،فقد أدى فوز محمد مرسي إلى اإلفراج
عن المئات من السجون المصرية ،وتدفق العديد من اإلرهابيين من شتى أنحاء العالم وتوجهوا باألخص
إلى شمال سيناء على الحدود مع إسرائيل ،وفي أجواء التوتر المتصاعد إزاء ثورة  01يونيو في مصر
خرجت عناصر تنتمي للجماعة اإلسالمية ،ولتيار اإلسالم السياسي ،تهدد المصريين بالقتل في حال
خروجهم برحيل مرسي ،وصدرت تهديدات مماثلة من جانب قيادات تنتمي للسلفية الجهادية (جاد،4104 ،

ص.)71-76
بعد دعوة الفريق السيسي في  19يوليو  1120ومطالبة الشعب المصري بالنزول لتفويض الجيش في
محاربة العنف واإلرهاب المحتمل ،وهو ما أثار ريبة الكثيرين ،الذين أروا في محاربة اإلرهاب واجبا وطنيا
للجيش ال يحتاج تفويضا من الشعب ،وقد تساءل البعض عن الهدف من النزول ،وأسباب عدم صدوره
من رئيس الجمهورية ،وأعاد الجدل مرة أخرى حول دور الجيش في الفترة المقبلة وطبيعة العالقات المدنية
العسكرية.
وحول طلب الفريق السيسي من الشعب باعطائه تفويضاً قال المتحدث العسكري :الفريق أحمد إن السبب
الرئيس في التأني في استخدام التفويض الذي طلبه الجيش من الشعب لمكافحة اإلرهاب والعنف ،هو أن
هناك خطوات محسوبة ومعروفة بدأت منذ قرار مساندة الشعب المصري في ثورة  01يونيو وأن تحرك
المؤسسة العسكرية جاء وفق تقديرات وحسابات المؤسسة لمساندة الشعب المصري في الثورة ،وكانت
هناك رؤية واضحة من قبل المؤسسة العسكرية لما ستؤول إليه األحداث المقبلة؛ بأن هناك ثورة فعلية،
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وأن هناك متطلبات للدفاع عن ثورة الشعب ،والدفاع عن الشعب نفسه في ظل وجود ماليين في الشارع
لهم حقوق ولهم تطلعات ولهم إرادة شعبية ،وأن دور الجيش طبقا للدستور يتمثل في الحفاظ على اإلرادة
الشعبية واألمن القومي ،وبالتالي هذا كان هدف التدخل في البداية ،وأن األوضاع على األرض تطورت
وبدأت تنحو نحو العمل العنيف في مشاهد كثيرة مثل األعمال اإلرهابية في سيناء والتي توصف
باإلرهاب)الزهيري.)4104،
فقد اتخذت المؤسسة العسكرية استراتيجيات للتعامل مع األحداث الداخلية وحفظ األمن القومي المصري
بعد مساندتها للشعب ووقوفها بجانبه في ثورة  01يونيو تتمثل في اآلتي( :المركز اإلقليمي للدراسات.)4104 ،

 اعتماد الحل الواقعي وهو ما يغلب عليه الطابع األمني من أجل الحفاظ على هيبة الدولة والحد
من الخسائر بعد فض اعتصامات اإلخوان ،كما اتضح في فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال،
ومالحقة العناصر اإلجرامية والقيادات التي مارست العنف والتحريض ،واتخاذ تعزيزات قوية من
قوى األمن والجيش لمواجهة العنف المتوقع.
مجددا على إجراءات المسار
 إكمال خارطة االنتقال الديمقراطي وقيام السلطات والحكومة بالتركيز
ً
االنتقالي مثل تعديل الدستور واالنتخابات...الخ ،مع انتهاج إستراتيجية المواجهة مع مرتكبي

العنف.
 تعزيز التعاضد الشعبي من خالل اإلستراتيجية اإلعالمية التي تبنتها المؤسسة العسكرية على
لسان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتمسكه بوحدة ثالثية "الشعب والجيش والشرطة" سواء في
المهرجانات العامة ،أو اللقاءات التثقيفية مع أفراد المؤسسة العسكرية ،وتدعيم الروح المعنوية
للجندي المصري في كل لقاءاته.


مواجهة التوجه الدولي السلبي لبعض القوى الدولية لعزل الرئيس السابق محمد مرسى على فض
االعتصامات والتظاهرات ،وارسال وفود لتوضيح الموقف واصدار بيانات وتصريحات تؤكد
قانونية ذلك ،وشرح كيفية فض االعتصامات وفق المعايير الدولية المعروفة.

وبعد الحوادث المتكررة لالستهداف المباشر لعناصر المؤسسة العسكرية سواء بالقنص أو العمليات
المفخخة بعد ثورة  01يونيو ،بدأت المؤسسة العسكرية بمهمة الدور األساسي المنوط لها في الحفاظ على
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األمن القومي المصري ،وأهمها على الجبهة الشمالية بسيناء بعملية عسكرية واسعة والتي وصفت"بحرب


الجيل الرابع"  ،حيث بدأت بعملية عسكرية كبيرة في  20أغسطس  ،1120وعلى أثرها أدت إلى زيادة
عدد أفراد القوات المسلحة المصرية ،وادخال العديد من الدبابات ،وتحليق الطيران الحربي المصري وألول
مرة منذ  ،2505وأسفرت عن اعتقال  511شخص من التكفيريين ،وقتل  ،298واصابة  ،119وهدم
أغلب األنفاق الواصلة بين قطاع غزة وسيناء وعددها  088نفقاً ،منها  091نفقاً تم هدمها بالمعدات
الهندسية ،و 059تم غمرها بالمياه ،و 90نفقاً باستخدام المفرقعات ،وكذلك هدم  299خزاناً لتهريب
الوقود من مصر إلى غزة(علي)4104 ،

ويرى الباحث أن هناك قاعدة عامة كلما زادت التهديدات لألمن القومي المصري حدة وتعقدا وتأثي ار وتنوعا


زادت االختصاصات

التي يباشرها الجيش في التعامل مع تلك التهديدات وزادت أيضا أدوار

وصالحيات الجيش السياسية ،وهو ما يؤدى إلى زيادة أهمية وقوة المؤسسة العسكرية في التأثير في الحياة
السياسية.



الجيل الرابع من الحروب :هي الحروب التي تهدف إلى إفشال الدولة تمهيدا لسقوطها ،ثم فرض اإلرادة عليها في النهاية من قبل قوى تدير هذه
الحروب في الخفاء
** أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بإنشاء «مجلس األمن القومي برئاسته وعضوية  80مسئوال،ونصت المادة الثانية من
القرار على أن «يدعو الرئيس المجلس لالنعقاد مرة كل  2أشهر وكلما استدعت الضرورة ،ويحدد في الدعوة مكان االنعقاد ،وال يكون االنعقاد
صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه» ،ونصت المادة الثالثة على أنه «يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة واالختصاص لحضور
اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود» ،وحددت المادة الرابعة  1اختصاصات للمجلس ،أبرزها «إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البالد
واألهداف السياسية التخصصية في كل المجاالت لوزارات الدولة المختلفة ،واتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها
واستقاللها ومكانتها اإلقليمية والدولية ،ومواجهة العدائيات الداخلية» .كما أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  9لسنة  8811بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلح ة ،لتتوافق مع مواد الدستور المعدل ،ويشترط القرار
فيمن يعين وزيرا للدفاع أن «يكون خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة  0سنوات على األقل ،وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف
الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس األعلى للقوات المسلحة ،ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين ،اعتبارا من  81يناير
 ،0289وهو تاريخ العمل بالدستور.
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المطلب الثالث
 : 4.0.2.0المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة بعد ثورة  41يونيو4104
لقد حرص حكام مصر طوال الفترة الممتدة بين ثورتي  10يوليو  2591و 19يناير  ،1122واللتين
تفصل بينهما مسافة زمنية تصل إلى ستة عقود متتالية ،فلقد تعاقب الرؤساء جميعهم ذو خلفية عسكرية
على حكم مصر منذ ثورة يوليو  2591حتى ثورة  19يناير أمثال" :محمد نجيب"" ،وجمال عبد الناصر"،
"وأنور السادات" ،و"حسنى مبارك" ،وألن هؤالء الحكام جميعاً خرجوا من بين صفوف القوات المسلحة ،فقد
كان من الطبيعي أن تظل المؤسسة العسكرية المصرية هي القاسم المشترك ،والعنصر الثابت فى منظومة
الحكم والذي امتد لحوالي ستين عاماً ،وألن النظام السياسي الذي أرست ثورة يوليو دعائمه كان قد حرص
على تركيز السلطات كلها في يد شخص واحد ،هو رئيس الدولة ،فقد كان من الطبيعي أن يزداد دور
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ،وفى عملية صنع الق اررات السياسة مقارنة بالدور الذي تعين على
المؤسسات المنتخبة أن تلعبه (نافعة.)4104 ،
وعالوة على ذلك تم التعديل على خارطة الطريق في خطاب موجه للشعب المصري من الرئيس المؤقت
"عدلي منصور" يوم السبت  -11يناير ،1129-بإجراء االنتخابات الرئاسية أوالً على أن تليها االنتخابات
النيابية ،ومطالبة اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية لممارسة اختصاصاتها المنوطة بها طبقًا للقانون وفتح


باب الترشح لرئاسة الجمهورية على النحو الذي حددته المادة  101من دستور  1120المعدل ،واج ارء
التعديالت التشريعية الالزمة على تعديل قانون مباشرة االنتخابات السياسية واالنتخابية بما يتفق وأحكام
بناء علي الحوارات التي أجراها مع العديد من القوي الوطنية وممثلين عن األحزاب
الدستور ،الذي جاء ً

المدنية حول ترتيب استحقاقات خارطة الطريق ،والتي انتهت إلى مطالبة أغلبية كبيرة بعقد االنتخابات
الرئاسية كثاني استحقاقات بعد إقرار دستور مصر  1120وأن تأتي االنتخابات النيابية كثالث تلك

االستحقاقات)الجالي.)4102 ،
ويرى الباحث أن تعديل خارطة الطريق وتقديم موعد االنتخابات الرئاسية على النيابية قد فتح الباب مجدداً
الحتالل المؤسسة العسكرية صدارة المشهد السياسي وأعاد الطريق أمام النائب األول لرئيس الوزراء ووزير


تنص المادة  121من دستور  "1122على أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية او مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون ،على أن تبدأ إجراءات
االنتخابات األولى منها خالل مدة ال تقل عن ثالثين يوما وال تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور ،وفي جميع األحوال تبدأ اإلجراءات
االنتخابية التالية خالل مدة التتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور"
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الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لإلعالن عن ترشحه للرئاسة ،على أثر احتفاالت الذكرى السنوية
الثالثة لثورة  19يناير ،والتي خرج خاللها العديد من المواطنين حاملين صور السيسي ومرددين الهتافات
كمل جميلك" لجمع التوكيالت الخاصة لدعم السيسي
المؤيدة له وللمؤسسة العسكرية ،ومواصلة حملة " ِّ
لرئاسة مصر ،األمر الذي يعني امتالك المؤسسة العسكرية الدعم الشعبي الهائل والتي تمكن أي مرشح
منها على الفوز في سباق انتخابات الرئاسة .1129
وعلى هذا النحو فقد أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم االثنين  -10يناير 1129 -بقرار ترقية


الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى رتبة مشير  ،وهذه الترقية تمنح دائما بعد انتصار عسكري هام ،مما
يعني أن تفويض الشعب للمؤسسة العسكرية بمواجهة العنف والقضاء على اإلرهاب اعتب ار انتصا ار للمشير
السيسي على أرض معركة (الجالي.)4102 ،
ومع صدور بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة في  10ينايــر  ،1129والذي جاء على أثر الجلسة
ستعرض ما مرت به البالد في هذه األوقات التاريخية الحافلة باألحداث الكبرى
الطارئة للمجلس ،وذلك ال ا
منذ ثورة  19يناير ،1122وثورة  01يونيو  ،1120والمسئوليات الكبيرة التي تحملتها قوى الشعب والجيش
معاً في خندق واحد لتحقيق أهدافهما المشتركة لحفظ أمن الوطن واستق ارره ،فقد فوض المجلس األعلى
للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لخوض سباق الرئاسة في  ،1129حيث بررت المؤسسة
العسكرية ذلك حسب ما جاء في البيان " لم يكن في وسع المجلس األعلى للقوات المسلحة إال أن يتطلع
باحترام واجالل لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح المشير عبد الفتاح السيسي
لرئاسة الجمهورية وهى تعتبره تكليفاً والتزاماً ،وقد قرر المجلس األعلى للقوات المسلحة أنه للفريق أول/
عبد الفتاح السيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسئولية الواجب ،وخاصة أن الحكم فيه هو
صوت جماهير الشعب في صناديق االقتراع  ،وأن المجلس في كل األحوال يعتبر أن اإلرادة العليا


تعد رتبة المشير هى أسمى وأعلى رتبة عسكرية في القوات المسلحة وال يصل إليها إال القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و اإلنتاج
الحربي بعد توليه المنصب بفترة،حيث يتولى وزير الدفاع منصبه برتبة (الفريق أول) أوال ثم يتم ترقيته إلى رتبة (المشير) بموجب قرار
جمهوري من رئيس الجمهورية في حالة استمراره في المنصب ،وال يسمح أن يكون هناك أكثر من مشير واحد في الخدمة في نفس الجيش ،هذا ما
عليه الحال عادة في الدول العربية التي تعرف هذه الرتبة ،ويجوز أن يحملها أكثر من شخص في الخدمة في دول أخرى ،ولقد حصلت 8
شخصيات عسكرية مصرية على رتبة المشير على مر تاريخ مصر منذ قيام ثورة يوليو .8800

المشير عبد الحكيم عامر ، 1962 – 1954المشير أحمد إسماعيل على  ،8819 –8810المشير محمد عبد الغنى الجمسى ،8811 – 8819
الفريق كمال حسن على  ،8812 –8811المشير احمد بدوى  ، 8818 –8812المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة  ،8818 –8818المشير
محمد علي فهمي  ،8811-8810المشير محمد حسين طنطاوي  ،0280-8888عبد الفتاح السيسي هو المشير التاسع في تاريخ جمهورية مصر
العربية 0289
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لجماهير الشعب هي األمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف" )بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة،

.)4102
وتجدر اإلشارة إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي رفض قبوله بالترشح في سباق الرئاسة  1129إال
بعد تفويض الجيش والشعب معاً له ،كونه منتمياً للمؤسسة العسكرية من ناحية ،ومن ناحية أخرى أنه لن
يتخذ أي قرار إال بإرادة الشعب ،ومع نزول الشعب للشوارع احتفاالً بالذكرى الثالثة لثورة  19يناير
 ،1122فقد طالبه الشعب أيضاً بخوض انتخابات الرئاسة ،وجاء قرار المجلس األعلى للقوات المسلحة
في  10يناير  1129بتفويض السيسي لخوض انتخابات الرئاسة ،ليتحقق المطلبان معاً "للسيسي" لخوض
هذه االنتخابات.
واضافة إلى ذلك وفي يوم  -11مارس ،1129 -تقدم المشير "عبد الفتاح السيسي" باستقالته من و ازرة
الدفاع المصرية ،معلناً عزمه على الترشح النتخابات الرئاسة المصرية

(موقع

العربية.)4102 ،
ويرى الباحث أن انتخاب السيسي وتفويض المؤسسة العسكرية له لخوض سباق الرئاسة المصرية في عام
 ،1129أعاد من جديد دور المؤسسة العسكرية في التأثير في الحياة السياسية وممارسة دورها السياسي
من جديد كونها المؤسسة المصرية الوحيدة التي تتمتع بتوافق وطني.
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 : 1.2الخــالصــة
بات من الواضح أن أحداث  01يونيو وق اررات  0يوليو وما بعده وضعت مصر أمام الدخول في مرحلة
ثورة جديدة لتستكمل فيه ما بدأت مع ثورة  19يناير ،من خالل نزول غالبية الشعب المصري إلى ميادين
الجمهورية ،وأن الجيش لم يتول السلطة وحكم إدارة البالد؛ بل توالها رئيس مؤقت وهو رئيس المحكمة
الدستورية العليا نظ اًر لعدم وجود مجلس شعب ،فقد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وأزاح اإلخوان عن
حكم مصر ،مما يعني إعادة الجيش لقوته ،وتأثيره في الحياة السياسية في الدولة المصرية وممارسة دور
سياسي من جديد ،وأن ثورة  19يناير وضعت الصدام بين أكبر قوتين سياسيتين في مصر منذ ثورة يوليو
وهما المؤسسة العسكرية ،وجماعة اإلخوان المسلمين ،وفي ظروف مختلفة ،وانطالقاً من هذا األمر نجح
الجيش في إزاحة حكم اإلخوان المسلمين ليس من الحكم فقط ،وانما من المشهد السياسي ككل ،من خالل
حظر جماعة اإلخوان ونشاطاتها ،وعودة النخب العسكرية لممارسة دور سياسي جديد من خالل تفويض
الجيش ومطالبة الشعب للمشير "عبد الفتاح السيسي" لخوض االنتخابات الرئاسية .1129
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نتـائـج الـدراسـة
وفي ختام دراسة وتحليل ما انتهت الدراسة إليه ،في فصولها المتعددة ،فقد خلصت إلى العديد من النتائج
أهمها:
 أن تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في الحياة السياسية ونزوله إلى الشارع لم يكن بهدف
االستيالء على السلطة وال الوقوف ضد الحركة الوطنية الشعبية؛ ولكن الحفاظ على األمن القومي
المصري.
 وجود النخب العسكرية داخل بنية النظام السياسي جعل المؤسسة العسكرية تمارس التأثير على
الشأن السياسي المصري.
 أن استقاللية المؤسسة العسكرية في مؤسساتها وخاصة االقتصادية ،مكنها من التأثير في الحياة
السياسية المصرية.
 أن محاولة الرئيس السابق "مبارك" تمرير مخطط التوريث ولد بروز حالة السخط والغضب
الشعبي ،والتي كانت ستعرض األمن القومي المصري للخطر
 أن المؤسسة العسكرية المصرية لعبت دو اًر سياسياً في ثورة  19يناير  1122بانحيازها إلى
مطالب الشعب واجبار الرئيس السابق "مبارك" على التنحي.


أن المؤسسة العسكرية المصرية لعبت دو اًر في تصويب اتجاه الدولة من أخونة الدولة إلى
مؤسسات الدولة الوطنية من خالل ممارسة دو اًر سياسياً في ثورة  01يونيو .1120

 أن عزل الرئيس "محمد مرسي" وازاحة اإلخوان المسلمين عن حكم مصر أعادت نموذج جمهورية
يوليو  2591إلى المشهد السياسي المصري من جديد.
 أن مشروع الدستور المصري  1120عزز االمتيازات التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية ليضمن
استمرار دور الجيش المحوري في الحياة السياسية المصرية.
 ظهرت حرفية الجيش المصري بانحيازه للشعب في ثورتي  19يناير و 01يونيو ،وقدرته على
التعلم من أخطاء المراحل االنتقالية.
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 إن أحداث  01يونيو وق اررات  0يوليو  1120وما بعده وضعت مصر أمام الدخول في مرحلة
ثورية جديدة لتستكمل فيه ما بدأت مع ثورة  19يناير .1122
 قوة وهيبة المؤسسة العسكرية هي ضمان للحفاظ على تماسك الوطن وهيبة األمن القومي
المصري.
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الـمـصـادر والمـراجـع
أوالً  :الــكــتــب العربية
 الببالوي ،حازم ،1121 ،أربعة شهور في قفص الحكومة ،الطبعة األولى ،دار الشروق ،القاهرة.
 الباز ،محمد ،2012،سقوط اآللهة كيف انهار مبارك ورجاله..جنراالت وثوار الجيش والشعب من الوفاق إلى
الصدام ،مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة.
 الدلنجاوي ،عثمان ،1121 ،عام الثورة ،4100/دار الجمهورية للصحافة والنشر ،القاهرة.
 القاعود ،حلمي ،1122،تدبير المنزل ماقبل الثورة ،مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة.
 البسيوني ،رضا ،1122 ،كواليس الثورة ،الطبعة األولى ،دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،القاهرة.
 الجابري ،ستار جبار ،2011،الموقف األوروبي من الثورات الشعبية ،مركز الدراسات الدولية  ،بغداد.
 التكريتي ،بثينة  ،2002،جمال عبد الناصر -نشأة وتطور الفكر الناصري ،مركز دراسات الوحدة العربية،
الطبعة األولى ،بيروت.
 الخوري ،فؤاد اسحق ،1990 ،العسكر والحكم في البلدان العربية ،دار الساقي ،الطبعة األولى ،بيروت
 البشري ،طارق ،1987 ،الديمقراطية ونظام 23يوليو  ،1970– 1952مؤسسة االتحاد العربية ،الطبعة األولى.
 الرافعي ،عبد الرحمن ،1989 ،ثورة  23يوليو  1952تاريخنا القومي في سبع سنوات ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.
 الرافعي ،عبد الرحمن ،1964 ،مقدمات ثورة يوليو  ،1952مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الثانية ،القاهرة.
 الحديثي ،هاني ،1988 ،عملية صنع القرار السياسي الخارجي ،دار الرشيد ،بغداد.
 السادات ،أنور ،2006 ،ورقة أكتوبر ،1974هيئة االستعالمات المصرية ،القاهرة.
 السادات ،أنور ،2582 ،البحث عن الذات .. ..قصة حياتي  ،المكتب المصري الحديث ،القاهرة.
 العقاد ،صالح  ،1975،تطور النزاع العربية اإلسرائيلي(  )1968-1956معهد البحوث والدراسات العربية،
القاهرة.
 أبو الغيط  ،أحمد"،1121 ،شهادتي" السياسية الخارجية المصرية  ،4112-4100دار نهضة مصر للنشر،
القاهرة.
 أمين ،سمير ،2011 ،ثورة مصر وعالقتها باألزمة العالمية ،الطبعة األولى ،دار العين ،القاهرة
 أمين ،جالل ،1122 ،ماذا حدث للثورة المصرية ،دار الشروق ،القاهرة.
 أحمد  ،يوسف أحمد  :تحرير ،مسعد :نيفين ،2010 :كيف يصنع القرار في األنظمة العربية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.
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 أحمد ،إبراهيم خليل  ،2005،تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر ،دار ابن األثير للطباعة ،الموصل ،
الطبعة الثانية.
 إسماعيل ،محمد حافظ ،1987 ،أمن مصر القومي في عصر التحديات ،مركز األهرام للترجمة والنشر.
 إمام ،عبد اهلل  ،1999،صالح نصر يتذكر الثورة –المخابرات -النكسة ،دار الخيال القاهرة.
 إبراهيم ،سعد الدين ،1982 ،مصر والعروبة وثورة يوليو ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 بسيوني ،محمود شريف :هالل ،محمد ،2012 ،الجمهورية الثانية ،دار الشروق ،القاهرة.
 بدر الدين ،إكرام ،1122 ،الثورة المصرية ودراسة العلوم السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة
القاهرة.
 برنتون ،كرين1122 ،؛ ترجمة :فهمي ،عبد العزيز ،دراسة تحليلية للثورات ،مطبعة دار الكتب والوثائق القومية،
القاهرة.
 بكري ،مصطفى ،1129 ،سقوط اإلخوان ..اللحظات األخيرة بين مرسي والسيسي ،الدار المصرية اللبنانية،
القاهرة.
 بكري ،مصطفى ،1120 ،الجيش واالخوان ..أسرار خلف الستار ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.
 بكري ،مصطفى ،2011 ،الجيش والثورة .من الميدان الى االنتصار ،حلقات منشورة على مجلة األسبوع،
القاهرة ،العدد  ،091الحلقة  ،20-21عنوان الحلقة جمال مبارك يهدد باالنتحار اذا تم نقل االختصاصات
لعمرو سليمان ،تاريخ الحلقة .1122-21-10
 بكري ،مصطفى ،2011 ،الجيش والثورة .من الميدان الى االنتصار ،حلقات منشورة على مجلة األسبوع،
القاهرة ،العدد  ،091الحلقة  ،5عنوان الحلقة جمعة الرحيل ..وصحوة الضمير ،تاريخ الحلقة .1122-5-25
 بكري ،مصطفى ،2011،الجيش والثورة .من الميدان الى االنتصار -الحلقة االولى بعنوان الفرصة االخيرة،
العدد  ،091تاريخ الحلقة .1122- 8-11
 بيضون ،احمد ،2003 ،ثورة  23يوليو حصيلة ودروس ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.
 بيليافيف ،ايغور :بريماكوف ،افغيني ،ترجمة :الخميسي عبد الرحمن ،1975 ،مصر في عهد عبد الناصر ،
الطبعة األولى ،دار الطليعة للنشر ،بيروت.
 بيومي ،صالح ،2008،الديمقراطية والقرار السياسي بين عبد الناصر والسادات ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة.
 تمام ،حسام ،1120،اإلخوان المسلمين ..سنوات ماقبل الثورة ،دار الشروق ،القاهرة.
 تاج الدين ،أحمد 41 ،1122 ،يناير ثورة شعب ،الهيئة العامة لالستعالمات ،القاهرة ،مصر.
 تركي ،محمود ،1118 ،العالقات المصرية األمريكية  ،4110-0550مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة
الموصل ،العراق.
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 تركي ،محمود ،2004،العالقات المصرية األمريكية  ، 2001-1991مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة
الموصل.
 ثابت ،محمد ،2011،الحكام العرب :كيف سقطت العروش من المحيط الى الخليج ،دار الحياة للنشر والتوزيع،
القاهرة.
 جاسم ،السيد محمد ،1985 ،مقتل جمال عبد الناصر ،دار آفاق عربية ،بغداد ،الطبعة الثانية.
 حداد ،جمال 23 ،1983 ،يوليو أطول يوم في تاريخ مصر ،دار الهالل ،القاهرة.
 حمروش ،أحمد  ،1974،قصة ثورة  23يوليو -مصر والعسكريون ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الجزء
األول ،بيروت.
 خليل ،احمد ، 1121،ثورة يناير:وكيف يمكن لمصر ان تصبح دولة عظمى؟؟ ،مطبعة القرطاسية ،القاهرة.
 خضر ،هشام ،2002 ،األسرار الخفية للزعماء العرب ،مكتبة النافذة مصر ،الطبعة الثانية.
 داود ،ضياء الدين ،2558 ،مذكرات ضياء الدين داود-سنوات عبد الناصر -أيام السادات ،دار الخيال للطباعة
والنشر ،بيروت.
 رجب ،حسن ،2012 ،جمال عبد الناصر قائد ومسيرة ،دار الخلود للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 راتب ،عائشة ،1964 ،ثورة يوليو  ،1952الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة.
 رمضان ،عبد العظيم ،1997،الوثائق السرية لثورة يوليو  ،الجزء األول ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
 رمضان ،عبد العظيم ،1993،الصراع االجتماعي والسياسي في عصر مبارك  ،الهيئة المصرية لدار الكتاب،
القاهرة.
 رمضان  ،عبد العظيم ، 1977 ،الجيش المصري في السياسة( ،)1936-1882الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة.
 رمضان  ،عبد العظيم  ،1975،الصراع االجتماعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة  23يوليو  ،مؤسسة روز
اليوسف  ،القاهرة.
 زكريا ،طارق ،2011،ثورة شعب مصر ،طنطا بوك هاوس للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 سالمة ،غسان  ، 1999 ،المجتمع والدولة في الشرق العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الدوحة.
 زهران ،جمال ،2585 ،السياسة الخارجية لمصر ( ،)0510-0571مكتبة مدبولي ،القاهرة.
 سليمان،سامر،2011،خريف الديكتاتورية  ،مطبعة جامعة ستانفورد ،كاليفورنيا.
 سويد ،محمود  ،1979،من كامب ديفيد الى المعاهدة-خلفية القرار االسرائيلي ،مؤسس.ة الدراسات الفلسطينية،
بيروت.
 سويشر ،وكاليتون :ترجمة ،زيادة ،رضوان  ،2006،حقيقة كامب ديفيد ، ،الدار العربية للعلوم ،بيروت
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 شكري ،عز الدين ،2012،عين العاصفة ،مؤسسة قطر للنشر ،الدوحة.
 شهيب ،عبد القادر ،1122،الساعات األخيرة في حكم مبارك ،دار أخبار اليوم وقطاع الثقافة ،القاهرة
 شراب ،ناجي ،2558 ،التنمية السياسية ،مكتبة آفاق ،غزة ،فلسطين.
 صبري ،موسى،1974،وثائق حرب اكتوبر ،المكتب المصري الحديث ،القاهرة.
 طوسون ،عمر ،2005 ،صفحات من تاريخ محمد على"الجيش المصري" ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة،
الطبعة الثانية.
 طيبة ،مصطفى :تقديم ،عز الدين ،أمين  ،2581 ،هل انهار المشروع القومي؟رؤية جديدة للناصرية ،المركز
المصري العربي ،الطبعة األولى.
 عاشور ،سعيد عبد الفتاح( ،1965 ،ثورة شعب) ،دار النهضة القومية العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.
 عبد الجواد ،جمال،تحرير :عبد الرحمن ،عمرو" ،2011 ،الجيش في الدستور بعد الثورة" ،كتاب تحديات
التحول الديمقراطي في مصر خالل المرحلة االنتقالية ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة.
 عبد الرحمن ،عمرو ،2011 ،تحديات التحول الديمقراطي في مصر ،مركز القاهرة لحقوق اإلنسان.
 عبد العزيز ،هشام ،1121 ،موسوعة ثورة يناير ،الجزء األول ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
 عبد الفتاح ،السيد ،1122،ثورة التحرير اسرار وخفايا ثورة الشباب ،دار الحياة ،القاهرة.
 عبد اهلل  ،أحمد  ،1990،الجيش والديمقراطية في مصر  ،دار سينا للنشر  ،القاهرة.
 عبد اهلل ،ثناء ،2005 ،مستقبل الديمقراطية في مصر -مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 عبد الملك ،انور ،1971 ،الجيش والحركة الوطنية ،دار ابن خلدون للطباعة والنشر ،بيروت.
 عبد الناصر ،هدى جمال ،1987 ،الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية1936-1952
 عبد المحسن ،رباب ،2005،كامب ديفيد خروج مصر الى التيه ،مكتبة مدلولي  ،القاهرة.
 عرب ،محمد صابر ،2003 ،هجوم على القصر الملكي -حادث  4فبراير  ،1942مكتبة األسرة -القاهرة.
 على ،احمد ،2010 ،جمال عبد الناصر زعيم مصر والعروبة ،فاروس للنشر والتوزيع ،القاهرة
 عمر ،إيهاب ،1122 ،الثورة المصرية الكبرى ،دار الحياة للنشر ،الجيزة ،مصر.
 عيسى ،صالح ،2001 ،دستور في صندوق القمامة ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
 غرايبة ،عبد الكريم ،1948 ،تاريخ العرب الحديث ،األهلية لنشر والتوزيع ،بيروت.
 فهمي ،إسماعيل ، 2006،التفاوض من اجل السالم في الشرق األوسط ،دار الشروق.
 فهمي ،خالد ،2001 ،كل رجال الباشا -محمد على وجيشه وبناء مصر الحديثة ،دار الشروق ،الطبعة األولى.
 فوزي ،محمد ،1984،حرب الثالث سنوات ،1970/1967دار المستقبل العربي.
 كارنيجا ،تعريب ،حماد  ،خير ،1965 ،كيف نجح عبد الناصر ،دار المعارف ،القاهرة.
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 كامل ،محمد إبراهيم ،2003،مذكرات السالم الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد ،مركز األهرام للترجمة والنشر.
 كمال ،إيهاب ،1121 ،صناعة الطغاة ..ثورية البدايات والنهايات المؤلمة ،الطبعة الرابعة ،دار الكرنك للنشر
والتوزيع ،القاهرة.
 كوانت ،وليام ،1989 ،كامب ديفيد بعد عشر سنوات ،مؤسسة األهرام ،القاهرة.
 لوتسكي ،فالدمير :تحرير؛ البستاني ،عفيفة ،1980 ،تاريخ األقطار العربية الحديثة ،دار الفارابي ،بيروت.
 مائير،جولدا ،الحقد كتاب حياتي ،ترجمة  ،حيدر ،منير بهجت :أبو الهيجا ،سمية ،1988،مكتبة مدبولي ،القاهرة.
 محافظة ،محمد عبد الكريم ،2008،التاريخ السياسي واالقتصادي لدولة الوحدة المصرية -السورية (1961-
 ،)1958دار جرير للنشر ،عمان.
 محمد ،رمضان ،2011 ،ثورة 25يناير في اإلعالم الدولي ،الهيئة العامة لإلستعالمات ،القاهرة.
 مراد ،ربيع ،1121 ،الموقف اإلسرائيلي من ثورة  41يناير المصرية ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
بيروت ،لبنان.
 مشروع دستور  ،1129 ،4104و ازرة الشباب المصرية ،القاهرة.
 مندور ،مصطفى ،1122 ،حتى نجني ثمار الثورة ،مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة.
 منصور  ،احمد ،1990،جيهان السادات شاهدة على عصر السادات ،دار سينا للنشر ،القاهرة.
 مؤنس ،حسين ،1984 ،صورة مصر في عصرين ،الزهراء لإلعالم المصري ،الطبعة األولى.
 ناصف ،عماد ،1122،محاكمات الثورة ،المنظمة العربية لإلصالح الجنائي ،القاهرة.
 نور الدين  ،منال ،1997،ذكرى انتصار اكتوبر بطوالت وراء الستار ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة.
 هالل ،على الدين ،2006 ،تطور النظام السياسي في مصر ،2005-1805لجنة كتب عربية.
 هالل ،علي الدين :مسعد ،نفين 2012 ،النظم السياسية العربية :قضايا االستمرار والتغيير ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت.
 هيكل ،محمد حسنين ،1121 ،مبارك وزمانه ماذا جرى في مصر ولها ،دار الشروق ،القاهرة.
 هيكل ،محمد حسنين ،1121 ،مصر إلى أين؟ ما بعد مبارك وزمانه ،دار الشروق ،القاهرة.
 هيكل ،محمد حسنين 1997/1977 ،2000 ،حديث المبادرة ،دار الشروق ،القاهرة.
 هيكل ،محمد حسنين ،1990 ،االنفجار ،1967مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة.
 هيكل ،محمد حسنين ،1993 ،السالح والسياسة ،مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة.
 هيكل ،محمد حسنين ،1988 ،خريف الغضب . ..قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات ،مركز األهرام
للترجمة والنشر ،القاهرة ،الطبعة األولى.
 واين ،ويلتون  ،1959 ،عبد الناصر قصة البحث عن الكرامة ،ترجمة دار العلم ،بيروت ،الطبعة األولى.
 وحيدة ،صبحي ،1950 ،في أصول المسالة المصرية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.
 يحيى ،جالل  ،1964،أصول ثورة  ،1952الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة.
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 يحيى ،جالل ،1967 ،العالم العربي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية ،دار المعارف ،القاهرة.

ثـانـيـاً  :الـكـتـب األجـنـبـيـة
 Huntington,Samuel,1957 ,'The Soldier and The State: The Theory and Politics of
Civil Military Relations', (Massachusetts:The Belkanap Press of Harvard University
Press.

 Luttwak,Edward,1979, Coup d'Etat: A Practical Handbook,New York: Harvard
University Press.
 Carter, jimmy,1982 , memoirs of apresident, University of Arkansas
 Orenstien,Davied,1985, principles of sociology, West publishing company new York.
 Satloff,Robert B, Army and Politics in Mubarak's Egypt, 50 F St., N.W., Suite8800,
Washington, 2001.

ثالثاُ  :رسـائـل وأطـروحـات
 الرعود ،عبد اهلل ،2012 ،رسالة ماجستير بعنوان" دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في
تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين"،رسالة مقدمة إلى كلية اإلعالم بجامعة الشرق األوسط،
األردن.
 الجبوري ،يوسف ،التطورات السياسية في مصر ) ،)1981-1970دراسة تاريخية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الموصل.2004 ،
 الجمل ،مايسة  ،1998،النخبة السياسية في مصر-دراسة حالة النخبة الوزارية ،رسالة دكتوراه منشورة  ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 الشربيني ،وفاء ، 1996 ،رسالة دكتوراه بعنوان تكوين النخبة السياسية الحاكمة في مصر ، ،1970-1986
كلية االقتصاد والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة.
 دويكات ،برهان ،1120 ،رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان"الدولة المدنية عند اإلخوان المسلمين وأثرها على
شكل الدولة والنظام السياسي في مصر" ،رسالة مقدمة إلى قسم التخطيط والتنمية السياسية ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 عبد الحليم ،عبد اهلل ،1121 ،رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان" الواليات المتحدة األمريكية والتحوالت الثورية
في دول محور االعتدال العربي  "4100-4101رسالة مقدمة إلى قسم التخطيط والتنمية السياسية ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
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 عبد اهلل ،محمد ،2012 ،رسالة ماجستير بعنوان"دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في
الوطن العربي( الثورة المصرية نموذجاً)" ،رسالة مقدمة إلى قسم التخطيط والتنمية السياسية ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس فلسطين.
 عريبي ،عمر كيالن  ،2003 ،رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان اثر المتغير الشخصي في عملية صنع القرار
السياسي الخارجي ، ،مقدمة كلية العلوم السياسية ،جامعة صدام ،بغداد.
 فتحي ،شادية  ،1997،هل تمثل المؤسسة العسكرية عائقا للتطور الديمقراطي ،دراسة غير منشورة مقدمة إلي

مؤتمر مستقبل التطور الديمقراطي في مصر ،القاهرة.

رابعاً  :الـدوريـات والـمـجـالت
 الدخيل ،خالد ،1120 ،ما بعد اإلخوان :إعادة بناء جديد للعالقات المصرية -الخليجية ،مجلة السياسة الدولية،
مركز األهرام للدراسات ،القاهرة ،أكتوبر ،1120 /العدد  ،259المجلد .98
 الطويل ،أماني ،1120 ،معركة حكم المصريين بين الجيش واإلخوان ،مجلة سياسات عربية ،المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،سبتمبر ،1120/العدد .9
 العزباوي ،يوسف ،1120 ،ثورة  41يونيو.....تصحح المسار ،مجلة أحوال مصرية ،مركز األهرام للدراسات
اإلستراتيجية والسياسية ،القاهرة ،العدد  ،91السنة  ،21خريف.1120/
 العناني ،خليل ،1120 ،نقطة تحول :سقوط حكم اإلخوان ومستقبل اإلسالم السياسي ،مجلة السياسة الدولية،
أكتوبر ،1120 /العدد  ،259المجلد .98
 العوضي ،هشام ،1120 ،اإلسالميون في السلطة..حالة مصر ،مجلة المستقبل العربي ،يوليو ،1120/العدد
 ،920مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 البحيري ،والء ،يوليو ،1122/ثورة  41يناير وتغيير النظام السياسي في مصر..الطموحات والتحديات نحو
دستور جيد ،مجلة النهضة ،العدد ،0المجلد .2
 السيد ،سيد رجب ،أكتوبر ،1122/القواعد القانونية لمحاكمة رئيس الجمهورية ،مجلة الديمقراطية ،العدد.99
 البغدادي ،عبد اللطيف  ،1977،مذكرات مجلة روز اليوسف ،مصر ،السنة  ،53العدد  ، 2576ص . 20
 أبو سكين ،حنان ،1121 ،الصعود السياسي لإلخوان المسلمين في االنتخابات البرلمانية ،مجلة الديمقراطية،
مركز األهرام ،القاهرة ،يناير ،1121 /العدد .99
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 أبو عامود ،محمد ،يناير ،1121/االنتخابات واالنتقال للديمقراطية ،مجلة الديمقراطية ،مركز األهرام ،القاهرة،
العدد 99
 أبو عامود ،محمد  ،1988،صنع القرار السياسي في الحقبة الساداتية ،مجلة المستقبل العربي ،ص.116
 أبو دوح ،خالد ،يناير ،1121/الممارسة االنتخابية فيما بعد الثورة ،مجلة الديمقراطية ،مركز األهرام ،القاهرة ،
العدد .99
 أحمد ،يوسف أحمد،تسوية الصراع العربي-اإلسرائيلي على ضوء حركة التسويات اإلقليمية ،السياسة الدولية،
العدد  ،95يناير  ،1989ص .150-154
 إبراهيم ،حسنين ،1120 ،الرهانات المتباينة :قراءة في الموقفين التركي واإليراني تجاه  41يونيو ،مجلة
السياسة الدولية ،أكتوبر ،1120 /العدد  ،259المجلد .98
 إبراهيم ،شادية" ،العالقات المدنية  -العسكرية والتحول الديمقراطي :دراسة تحليلية في االتجاهات النظرية
المعاصرة ،مجلة النهضة :المجلد السابع ،العدد الرابع ،أكتوبر  ،1111ص.11-91
 جاد ،عماد ،1120،الفرص الضائعة :حسابات إسرائيل وحماس في مرحلة ما بعد اإلخوان ،مجلة السياسة
الدولية ،أكتوبر ،1120 /العدد  ،259المجلد .98
 جميل ،سيار ،العولمة:1997 ،اختراق الغرب للقوميات األسيوية :متغيرات النظام القادم :رؤية مستقبلية ،مجلة
المستقبل العربي  ،العدد .17
 حسين ،السيد حسين ،2012،معاهدة السالم المصرية -اإلسرائيلية  1979وأثرها على دور مصر اإلقليمي،
حزيران ،مجلة دراسات تاريخية جامعة دمشق  ،كلية العلوم السياسية ،العدد .118-117
 دياب ،أحمد ،1120 ،المواقف المتراوحة :المأزق الدولي تجاه مصر بعد عزل مرسي ،مجلة السياسة الدولية،
أكتوبر ،1120 /العدد  ،259المجلد .98
 ربيع ،عمرو ،2000،رجال المال وتشريعات الخصخصة ،قضايا برلمانية ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية
باألهرام ،العدد.40
 زياد ،حافظ ،2011 ،ثورة يناير في مصر :تساؤالت الحاضر والمستقبل ،مجلة المستقبل العربي ،مارس ،العدد
.385
 سالمة ،حسن،ابريل ،1122 /مستقبل بناء النظام الديمقراطي على ضوء التعديالت الدستورية ،مجلة
الديمقراطية ،العدد .91
 سالمة ،معتز 41 ،1120 ،يونيو واعادة االكتشاف اإلقليمي ،مجلة السياسة الدولية ،أكتوبر ،1120 /العدد
 ،259المجلد .98
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 سالمة ،معتز ،1129 ،الدور السياسي للنخبة العسكرية في مصر الثورة ،مجلة الديمقراطية ،العدد  ،90يناير/
.1129
 سليم ،محمد السيد ،2010 ،الوطن العربي وموازين القوى اإلقليمبة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،179المجلد
.45
 سليمان،عادل،يناير ،1120 /الجيش وثورة  41يناير ،مجلة الديمقراطية ،العدد .95
 شحاتة ،دينا؛ وحيد ،مريم ،محركات التغيير في العالم العربي ،السياسة الدولية،أبريل ،2011 /العدد ،184
المجلد .46
 شكر ،عبد الغفار ،1129 ،القوى السياسية وتعديل دستور ،4104مجلة الديمقراطية ،مركز األهرام ،القاهرة،
يناير ،1129 /العدد .90
 شلش ،زكريا ،يوليو ،2012/دور المحكمة الدستورية العليا في المرحلة االنتقالية،مجلة الديمقراطية ،مركز
األهرام ،القاهرة ،العدد.47
 عارف ،نصر ،1120 ،الدائرة الجبرية :نهاية اإلسالموية الحداثية لإلخوان المسلمين ،مجلة السياسة الدولية،
أكتوبر ،1120 /العدد  ،259المجلد .98
 عبد الحي ،أحمد ،2000 ،آليات صنع السياسة الخارجية في مصر ،السياسة الدولية عدد ،139ص.70
 عبد السالم ،محمد ،2010 ،حرب الحوثيين..فرص الحسم العسكري ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،179المجلد
.45
 عبد الفتاح ،بشير ،نيسان"،2011/األدوار المتغيرة للجيوش في مرحلة الثورات العربية" ،مجلة السياسة الدولية،
ملحق (تحوالت إستراتيجية) العدد.184
 عبد الفتاح ،بشير،يوليو ،1121/الرئيس والجيش في الجمهورية الثانية ،مجلة الديمقراطية ،مركز األهرام،
القاهرة  ،العدد .90
 عبد المجيد ،وحيد ،1120 ،مقدمات ثورة  41يونيو ،مجلة أحوال مصرية ،العدد  ،91السنة ،21
خريف.1120/
 عبد الملك ،أنور ،1980،احتجاب مصر واطاللة على المستقبل ،المستقبل العربي،العدد  ،18ص ،16مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 عبد الوهاب ،أيمن ،ابريل ،1121/المجتمع المدني وتحدي اإلصالح ،مجلة الديمقراطية ،العدد .91
 عجور ،محمود ،ابريل ،1122/الموقف اإلسرائيلي من ثورة  41يناير ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،289
المجلد .91
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 علوي ،مصطفى ،1120 ،الجيش بين الثورة والسياسة  :حالة مصر ،مجلة الديمقراطية ،مجلة الديمقراطية،
يناير ،1120 /العدد .91
 علوي ،مصطفى،ابريل ،2011/كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية ،مجلة السياسة الدولية،العدد ،184
المجلد .46
 فهمي ،شيرين ،أكتوبر ،1122/ثورة  41يناير قراءة أولى ،مجلة النهضة ،العدد  ،9المجد .21
 فهمي ،طارق ،ابريل ،1121/الرؤية اإلسرائيلية للثورات العربية ،مجلة الديمقراطية ،العدد .91
 قشقوش ،محمد ،1129 ،الدور االقتصادي للجيوش ،مجلة الديمقراطية ،يناير ،1129/العدد .90
 قشقوش ،محمد ،1120 ،حدود الدور السياسي للجيوش ،مجلة الديمقراطية ،مجلة الديمقراطية ،أكتوبر،1120 /
العدد .91
 قشقوش ،محمد،يناير ،2012/العالقات العسكرية المدنية :اإلشكاليات السبع التي تواجه الجيوش في مرحلة ما
بعد الثورات العربية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،188المجلد.47
 قطب ،عالء الدين ،يوليو ،1121/الرئيس في الدساتير المصرية ،مجلة الديمقراطية ،العدد .90
 كوك ،ستيفن ،1121 ،إقالة مرسي لقادة الجيش وانعكاسات ذلك على العالقات بين القاهرة وواشنطن ،ملف
قراءات أجنبية ،أكتوبر ،1121 /العدد .98
 محمد ،عبد العليم ،1121 ،مصر والبحث عن هوية جديدة ،مجلة الديمقراطية ،يوليو ،1121/العدد.90
 مركز بيو لألبحاث ،1122،المصريون يتقبلون قادة الثورة واألحزاب الدينية والجيش أيضاً ،ترجمات مهمة من
مجلة المستقبل العربي ،العدد ،088يونيو، 1122/مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 نوير ،عبد السالم ،1120 ،تكييف  41يونيو في سياق الحالة الثورية العربية ،مجلة السياسة الدولية ،أكتوبر/
 ،1120العدد  ،259المجلد .98
 واكد ،لطفي ،حركة الضباط األحرار..جذورها الفكرية والتاريخية ،مجلة الكاتب،تصدر عن دار التحرير للطبع
والنشر ،القاهرة ،السنة  ،14العدد .1974 ،160
 يونس  ،محمد  ،يناير ، 2013/دور العسكريين في التنمية وأثره على التحول السياسي  ،مجلة السياسية
الدولية  ،العدد .191
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خامساً  :الـتـقـاريـر والـوثـائـق الـمـنـشـورة
 أكليمندوس ،توفيق ،2011 ،نحو دستور مصري جديد تجارب ورؤى  -الجيش والدستور في مصر المعادلة
الحالية ،تقرير صادر عن منتدى البدائل العربي للدراسات ،القاهرة.
 تقدير موقف ،مايو ،1121/الموقف اإلسرائيلي من إلغاء صفقة الغاز المصري :تداعيات ودالالت ،المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
 تقرير استراتيجي رقم  1صادر عن مركز الحضارة للدراسات السياسية-القاهرة ، 2011،الدور السياسي للجيش
ما بعد  25يناير الواقع والمنتظر.
 تقرير البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  ،1121-1122و ازرة المالية المصرية.
 تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان حول المحاكمات العسكرية ،2001 ،القضية رقم  18لسنة ، 1999
(المعروفة باسم قضية النقابات المهنية)  ،القاهرة.
 تقرير مجموعة من األزمات ،2012 ،رقم  121حول الشرق األوسط /شمال أفريقيا 24 ،ابريل ،1121/ص
.10
 عزام ،مها ،مايو ،2012/المجلس العسكري واالنتقال الى الديمقراطية  ،برنامج دراسات الشرق األوسط  ،مذكرة
إحاطة .2/2012
 كولومبيه ،فيرجيني ،1122 ،مستقبل العالقات المدنية -العسكرية ،تقرير صادر عن منتدى البدائل العربي
للدراسات ،القاهرة.
 وثيقة شؤون عسكرية ،القوات المسلحة ،تأسيسها ودورها السياسي  ،م .)0110/0-الدار العربية للوثائق

القومية ،ملف العالم العربي ،القاهرة.
سادساً  :الـمـوسـوعـات
 الكيالي ،عبد الوهاب ،1993،موسوعة السياسة ،الجزء الرابع ،الموسوعة العربية للدراسات والنشر،بيروت،
ص.108
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سابعاً  :الـمـواقـع االلـكـتـرونـيـة
 السناوي ،عبد اهلل ،1129 ،الرئاسة والجيش  ..تساؤالت ضرورية ،مجلة الديمقراطية ،1129-2-1 ،آخر
مشاهدة .PM 21.01 ،1129-2-29
http://democracy.ahram.org.eg/News/570/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%
D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-.aspx
 الدخاخني ،فتحية ،1120 ،قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة ،
جريدة المصري اليوم ،القاهرة ،1120-21-5 ،آخر مشاهدة . AM21.11 ،1120-21-01
http://www.almasryalyoum.com/news/details/327255
 الجالي ،محمد ،1129 ،رئيس الجمهورية :يعلن إجراء االنتخابات الرئاسية أوالً ،جريدة اليوم السابع-2-11 ،
 ،1129آخر مشاهدة .AM 2.11 ،1129-2-10
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1474828&SecID=12&IssueID=0#.UuWKg
9KEbIW
 الجالي ،محمد ،1129 ،قرار جمهوري بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرتبة مشير ،جريدة اليوم السابع،
 ،1129-2-10آخر مشاهدة .AM 2.11 ،1129-2-18
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1476429#.UudPB9KEbIU
 المبيض ،اشرف ،2013 ،المصالحة الفلسطينية ما بين رئاسة مبارك ومرسي ،وكالة معاً اإلخبارية-9-9 ،
 ،1120آخر مشاهدة.AM 2.11 ،1129-21-10 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=592248
 العربي ،محمد ،1120 ،أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد  41يونيو ،السياسة الدولية ،تحليالت-0-9 ،
 ،1120آخر مشاهدة .PM 21.11 ،1120-21-19
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/3169/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8
A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%7C%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%8A%D9%88.aspx
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 آخر مشاهدة،1121-21-19 ، قالوا نعم للدستور%64  لجنة االنتخابات المصرية،1121 ، العربية نت
.AM 22.19 ،1120-21-11
http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/25/256943.html

PM 0011 ،1122-2-18 ، السيسي يستقيل ويعلن ترشحه للرئاسة،1122 ، العربية نت
http://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/egypt/2014/03/26/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9.html
 مركز الجزيرة،كيف يصحح الخلل ويتحقق التوازن:  العالقات المصرية األمريكية،2011 ، منار، الشوربجي
.AM 21.01 ،1120-21-11  آخر مشاهدة،1122-21-20 ،للدراسات
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118884513495568.htm
-1-9  آخر مشاهدة،1122-21-12 ، موقع جدلية،2011 ، الجيش واالقتصاد في مصر، محمد، الخلصان
.PM 8.11 ،1121
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B
4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
 جريدة، السيسي حين طلب تفويضاً لم يكن هذا مقترناً بتوقيت.. المتحدث العسكري،1120 ، سلمى، الزهيري
.AM 21.12 ،1120-21-18 ،1120-8-1 ، القاهرة،الدستور
http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82
%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/249646%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%8B%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
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 السني ،سعيد% 98 ،1129 ،من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد ،موقع العربية نت-2-28 ،
 ،1129آخر مشاهدة .PM 8.01 ،1129-2-11
http://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/egypt/2014/01/18/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D
8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
 السني ،سعيد ،1120 ،خبراء :إعالن اإلخوان منظمة إرهابية محصن من رقابة القضاء ،موقع العربية نت،
 ،1120-21-11آخر مشاهدة .PM 21.09 ،1129-2-29
http://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/egypt/2013/12/26/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.html
 السيد ،إحسان" ،1120 ،االنفراد..بالصوت ..ننشر الحلقة األولى من أخطر تسجيل لـ"عمر سليمان" حول مبارك
واإلخوان واإلرهاب ..اعترف بـ" 41يناير" ..وأكد:الثورة لها إيجابيات لكن مش هننسى تاريخنا..والمتطرفون
الهاربون يكفرون المجتمع"،جريدة اليوم السابع ،القاهرة. PM 1.01 ،1120-22-11 ،1120-22-25،
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1352402&SecID=12#.UpSUNdKGpdY
 الشاعر ،يحيى ،1118 ،حديث المشير أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة المصرية حول بعض جوانب
حرب أكتوبر ،موقع شئون مصر والمصريين ،1118-0-0،آخر مشاهدة .AM 2.00 ،1121-21-02
http://www.egyptiantalks.org/invb/?showtopic=52204
 الموقع الرسمي للرئيس الراحل محمد أنور السادات ،2500 ،كلمة الرئيس محمد أنور السادات أمام الكنيست
اإلسرائيلى فى 40نوفمبر  ،0577آخر مشاهدة.AM 21.01 ،01.21.1121،
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http://sadat.bibalex.org/speeches/browser.aspx?SID=650
 الموقع الرسمي للكنيسة القبطية األرثوذكسية ،1122،بيان الكنيسة القبطية حول ثورة  41يناير ،اإلسكندرية،
مصر.PM 1.11 ،1120-21-9 ،1122-21-29 ،
http://st-takla.org/News/Holy-Synod-Statements/2011-02-15--January-25-2011Revolution_.html
 الصحيفة اإللكترونية العربية اليومية إيالف ،2010 ،عدد .14
.www.elaph.com/web/news/2010/12/618184.html
 أحمدوف ،فالديمير ،2012 ،الجيش وآفاق التحول الديمقراطي في البلدان العربية ،معهد الربيع العربي-29 ،
 ،1121-9آخر مشاهدة .AM 21.91 ،1121-0-8
http://www.arabsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1949:2013-0218-10-50-17&catid=96:2012-04-14-15-42-14&Itemid=117
 أمين ،محمد ،1122،اللواء ممدوح شاهين :المجلس استمد شرعيته من الشعب والثورة والدستور ،موقع
مصرس ،مصر ،1122-0-11 ،آخر مشاهدة .AM 21.11 ،1122-22-01
http://www.masress.com/october/111647
 اإلمام ،صالح 8 ،2013 ،يناير ..1977انتفاضة الخبز ،صحيفة المصريون االلكترونية ،1120-2-20 ،آخر
مشاهدة .PM 22.01 ،1120-1-11
http://almesryoon.com/permalink/81695.html
 بهولي ،لبنى  ،2012 ،األدوار المتغيرة للمؤسسة العسكرية في الثورات العربية ،موقع المجلة األفريقية للعلوم
السياسية ،1121-21-22 ،آخر مشاهدة .PM 21.01 ،1120-21-1
http://www.bchaib.net/mas/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id
=62:-r-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10
 بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة ،1129 ،بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة يوافق على ترشح
السيسي رغبة للجميع.1129-2-10 ،
https://www.youtube.com/watch?v=Y14VUeNnyVM
 جبيل ،سيد :نجيب ،أمنية ،2013 ،وثائق خطيرة ل CIAعن كواليس توقيع معاهدة كامب ديفيد-22-29 ،
 ،1120آخر مشاهدة .PM 9: 50 ،1120-21-21
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http://www.elwatannews.com/news/details/355858
 جريدة الشرق األوسط ،1120 ،جيش مصر يمهل القوى السياسية يومين لتحقيق مطالب الشعب وسط استنفار
المعارضة والتيار اإلسالمي ،1120-0-1 ،آخر مشاهدة  ،1129-2-29آخر مشاهدة .AM 21.19
http://arabic.news.cn/arabic/2013-07/02/c_132503570.htm
 جريدة الشروق المصرية ،1129 ،بدء انتشار رجال القوات المسلحة لتأمين عملية االستفتاء على الدستور،
 ،1120-0-1آخر مشاهدة .PM 2.01 ،1120-0-01
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012014&id=bf266b35-cc6342eb-83bf-78086c25a71f
 حسن ،صالح الدين ،1120 ،مذكرات الفريق سامي عنان عن أسرار ثورة  41يناير ،بوابة الوطن االلكترونية،
القاهرة.PM8.11 ،1120-21-21 ،1120-15-18 ،
http://www.elwatannews.com/news/details/331085
 خصروف ،محسن ،2009 ،الظاهرة العسكرية في الوطن ،مركز منارات للدراسات التاريخية واستراتيجيات
المستقبل ،اليمن،1115-0-10 ،آخر مشاهدة.PM1.01 ،1121-21-22
http://www.felixnews.com/news-1087.html
 خليفة ،عزمي ،1120 ،قيد التشكيل..الدور السياسي الجديد للجيش المصري ،المركز اإلقليمي للدراسات
اإلستراتيجية ،القاهرة ،1120-5-21 ،آخر مشاهدة.PM 1.11 ،1129-2-2
http://rcssmideast.org/reviews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8
%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
 خليل ،فاتن 4104 ،ملف المياه خرج من إدارة وزارتي الري والخارجية وكان يخضع إلشراف هيئة األمن
القومي ،1120-1-9 ،آخر مشاهدة .PM 21.01 ،1120-1-9
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098551&SecID=12&IssueID=168#.Ut2C9tK
EbIU
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 خليل ،فاتن ،1120 ،مبارك أسند ملف المياه للواء عمر سليمان فى السنوات األخيرة من حكمه،1120-1-9 ،
.PM 8.11 ،1120-22-1
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098551&SecID=12&IssueID=)#.Ut2CrdKEbI
U
 خليل ،فاتن،2013،النص الكامل لوثائق ويكيلكس حول خطة مبارك لمواجهة سدود أثيوبيا ،جريدة اليوم السابع،
،1120-1-9آخر مشاهدة .PM 8.11 ،1120-22-1
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098551&SecID=12&IssueID=168
 خليل ،فاتن، 2013،النص الكامل لوثائق ويكيلكس نقالً عن مصدر دبلوماسي" :أن الحكومة المصرية يئست
من البشير ،وهو مضطرب ومهووس بالسلطة ويريدنا التدخل إلنقاذه من أزمة انفصال الجنوب"-1-9 ،
،1120آخر مشاهدة .PM 8.11 ،1120-22-1
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098551&SecID=12&IssueID=168
 خنافر ،محمد،1122،أعضاء المجلس األعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر ..سير ذاتية ،موقع قناة
المنار ،لبنان ،1122-0-2 ،آخر مشاهدة .1122-22-01
=http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=2&cid=38&frid=21&seccatid=38&eid
13973
 دورسي ،جيمس ،تناقضات موروثة ...إشكالية عالقة الجيش واإلخوان ما بين

 0514و ،4104المركز

اإلقليمي للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،1120-8-0 ،آخر مشاهدة .PM 1.01 ،28.2.1129
http://rcssmideast.org/reviews/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8
%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AB%D8%A9.html
 دياب ،خالد ،1120 ،التداعيات اإلقليمية لــــ 41يونيو ،مركز األهرام للدراسات السياسية ،1120-0-29 ،آخر
مشاهدة .PM 0.09 ،1120-1-9
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1340092&eid=2924
 ربيع ،عمرو ،1120،رئيس الجمهورية في الدستور المصري ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية،
 ،1120-5-29آخر مشاهدة .PM 1.09 ،1120-22-01
http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=115
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مصر نموذجاً ..ربيع عسكري ،مجلة العرب
 زادة ،رانيا ،1120 ،دور الجيوش العربية في الحياة السياسية..
َ
الدولية ،الرياض ،السعودية ،1120-5-9 ،آخر مشاهدة .PM 5.35 ،1129-2-2

http://www.majalla.com/arb/2013/09/article55247626
 زايد ،هاني ،1120 ،مرسي واإلخوان إلى القفص ،موقع الوطن اون الين ،1120-22-9 ،آخر مشاهدة -19
.PM 0.11 ،1120-21
http://www.alwatan.com.sa/politics/News_Detail.aspx?ArticleID=166224&CategoryID=1
 سالم ،حمدي ،2012،اإلصالح السياسي يبدأ بدمقرطة المؤسسة العسكرية،الحوار المتمدن ،مواضيع سياسية،
العدد.PM 10.00 ،8-2-2013، 3632
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=294564
 سالم ،عالء ،1122 ،ثورة  41يناير وارتباك الموقف األمريكي ،ملف األهرام االستراتيجي ،مركز األهرام
للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،1120-21-9 ،آخر مشاهدة PM 12.00 ،1120-2-9
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=611583&eid=584
 سامي ،محمد ،1120 ،محاكمة القرن الثانية في انتظار مرسي واخوانه ،بوابة الوطن االلكترونية-22-0 ،
 ،1120آخر مشاهدة .PM 0.11 ،1120-21-19
http://www.elwatannews.com/hotfile/details/439
 سعدي ،يونس ،1122 ،إبعاد السياسة عن الجيش وابعاد الجيش عن السياسة ،موقع الجزائر نيوز،
 ،2.21.1122آخر مشاهدة .PM 22.01 ،5.21.1121
http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/29325-2011-10-01-21-1913.html

 سالمة ،معتز ،1120 ،إعادة بناء العالقات المصرية -الخليجية بعد عزل مرسي ،مجلة السياسة الدولية،
تحليالت،1120-0-21 ،آخر مشاهدة .PM 1.01 ،1129-2-9
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/3211/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8
A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.aspx
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ضمت اإلخوان إلى معسكر اإلرهاب ،جريدة الشروق،
 سليم ،ياسمين ،1120 ،النص الكامل لمذكرة البرعى التي ّ
 ،1120-21-01آخر مشاهدة .PM 21.01 ،1129-2-29

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30122013&id=c68caa41-973a-4474-84d2295cd36d172b

 سليمان ،عادل ،1120 ،الجيش المصري والتحول الديمقراطي ،مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية-21-0 ،
 ،1120آخر مشاهدة .AM0.11 ،1120-21-22
http://digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=1491455&archid=17
 شافعي ،بدر ،1122 ،الواليات المتحدة والثورة المصرية-تحديات الواقع وآفاق المستقبل ،دراسة منشورة على
موقع الهيئة العامة لالستعالمات المصرية،بدون تاريخ.PM1.01 ،1120-21-9 ،
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/7.htm
 شراب ،ناجي ،2011 ،في تفسير دور المؤسسة العسكرية ،جريدة الموقف االلكترونية-0 ،1122-1-11 ،
.AM 2.11 ،1121-0
http://almawqef.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=2472
 شربل،غسان ،1120،شفيق :اتصل عمر سليمان بمبارك طالباً تنحيه وقال له «البلد حتولع» (الحلقة
الثانية(،دار الحياة ،الرياض ،السعودية.AM 9.01 ،1120-8-11 ،1120-9-21 ،
http://alhayat.com/Details/512651
 شنح ،محمد ،2013 ،السادات حرك الجيش ردا على اهانة العمالة المصرية بليبيا -ومرسي ال يحرك ساكناً،
صحيفة الوطن االلكترونية.AM 8.11 ،1120-8-9 ،1120-0-0 ،
http://www.elwatannews.com/news/details/141006
 شهاب الدين ،أحمد ،2012 ،االقتصاد المدني للجيش المصري منذ عهد عبد الناصر إلى ما بعد ثورة 25يناير،
الحوار المتمدن،العدد .AM 5.91 ،1121-1-9 ،1121-1-9 ،3621
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293966
 طنطاوي ،محمد ،1120 ،السيسي يمهل الرئاسة والمعارضة أسبوعا للتوصل إلى مصالحة شاملة ،جريدة اليوم
السابع ،القاهرة ،1120-1-10 ،آخر مشاهدة .PM 22.11 ،1129-2-29
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1128936#.UtZapdJdV0w
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 عاطف ،إيمان :عبد الوهاب ،لبنى ،1120 ،تداعيات  41من يونيو :قراءة في المواقف اإلقليمية والدولية من
تحوالت المشهد السياسي المصري ،موقع المعهد المصري الديمقراطي ،أوراق تحليلية ،1120-0-29 ،آخر
مشاهدة .PM 21.11 ،1129-1-9
http://egyda.org/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA30-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5/
 عامر ،عادل، 2012،القوة االقتصادية للجيش المصري ومشروعاته التنموية ،موقع منبر القضية الفلسطينية،
 ،1121-9-5آخر مشاهدة .PM 22.11 ،1120-0-8
http://www.falasteen.com/spip.php?article630
 عبد الجواد ،محمد ،1120 ،ما بعد احتجاجات  01يونيو ..موجة ثانية للثورة أم انقالب عسكري؟ ،موقع المعهد
المصري الديمقراطي ،أوراق تحليلية ،1120-0-29 ،آخر مشاهدة .PM 21.11 ،1129-1-9
http://egyda.org/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%9F/
 عبد الحليم ،إيمان ،1120 ،كيف تعاملت مصر مع التهديدات الغربية بقطع المساعدات؟ ،مجلة السياسة
الدولية ،تحليالت ،1120-8-18 ،آخر مشاهدة .PM 1.11 ،1129-2-9
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/3257/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8
A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D9%
8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1.aspx
 عبد الفتاح ،بشير ،1121 ،األدوار المتغيرة للجيوش في مرحلة الثورات العربية ،مجلة السياسة الدولية،
تحليالت،1120-21-22 ،آخر مشاهدة .PM 8.11 ،1129-1-8
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/106/1582/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8
A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%
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A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
 عبد الوهاب ،أيمن ،2005 ،التفريق بين رئاستي الجمهورية والحزب الحاكم مطلب إصالحي ،مركز الجزيرة
للدراسات ،المعرفة ،1120-22-28 ،آخر مشاهدة .AM 12:35 ،1120-21-01
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/76343970-1569-43cc-95c7-325da3e2e677
 عبد الحليم ،محمد ،1129 ،الدالالت السياسية لنتائج استفتاء  4102على دستور ،موقع المركز اإلقليمي
للدراسات اإلستراتيجية ،القاهرة ،1129-2-25 ،آخر مشاهدة PM 22.29 ،1129-1-11
http://rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B
9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%8030%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88.html
 عبد الرازق ،محمد ،1120 ،محاكمة مرسي و 02اخوانياً في أحداث االتحادية ،جريدة اليوم السابع-22-9 ،
 ،1120آخر مشاهدة .PM 1.09 ،1120-21-19
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1327158#.UuYZ4dKEbIU
 عبد الرحيم ،أحمد ،1121 ،األزهر وثورة  41يناير :رصد توثيقي وقراءة موضوعية ،معهد العربية
للدراسات،الرياض .PM2.11 ،1120-21-1121،9-21-29،
http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/15/243828.html
 عثمان ،داليا ،1129 ،السيسي :مرسي رفض إجراء استفتاء على بقائه ..وتدخلنا عندما سحب الشعب
شرعيته ،جريدة المصري اليوم ،1120-0-29 ،آخر مشاهدة.PM 0.29 ،1129-0-1 ،
http://www.almasryalyoum.com/news/details/235363
 عقل ،زياد ،1120 ،أهم مالمح المرحلة االنتقالية الجديدة في مصر ،مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية
والسياسية ،1120-0-21 ،آخر مشاهدة .PM 5.01 ،1129-2-0
http://acpss.ahramdigital.org.eg/Review.aspx?Gd=false&Serial=131
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 علي ،أحمد محمد ،1120 ،بالفيديو ..المتحدث العسكري يكشف حقيقة ''حرب الجيل الرابع'' وآخر تطورات
سيناء ،موقع مصراوي ،1120-21-18 ،آخر مشاهدة.PM 4.40 ،1129-2-9 ،
http://www.masrawy.com/news/Cases/General/2013/December/28/5792049.aspx

 عمار ،رضوي ،1120 ،تأثيرات األزمة المصرية فى موازين القوى اإلقليمية ،مجلة السياسة الدولية ،تحليالت،
 ،1120-8-19آخر مشاهدة .AM 21.01 ،1129-2-9،
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/3250/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8
A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A
6%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.aspx
 فرج ،فتحي ،1115 ،الحكومات العسكرية في العالم العربي ،الحوار المتمدن ،العدد،1115-9-10 ،1119
آخر مشاهدة .PM22.11 ،1120-21-9
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=169709
 فوزي ،محمد ،1120 ،األمن الوطني :مكتب اإلرشاد كلف مرسي بالتحريض على العنف في خطاباته-21 ،
 ،1120-21موقع قناة  ENNاإلخبارية ،آخر مشاهدة  ،1129-2-0آخر مشاهدة 8.11 ،1129-2-11
.PM
http://egyptiannews.net/2013/10/16/912494.html#sthash.knRs9wBJ.dpbs
 فوزي ،سامح ،1120 ،حكم اإلخوان:عادت السلطة مؤسسات الدولة وأجهزتها السيادية ،مجلة العرب الدولية،
الرياض ،السعودية ،1120-8-0 ،آخر مشاهدة .PM 9.11 ،1120-21-19
http://www.majalla.com/arb/2013/08/article55247103
 قاسم ،إبراهيم ،1121 ،فوز مرسى برئاسة مصر بنسبة  ،%10.74اليوم السابع،1121-1-19 ،آخر مشاهدة
.PM21.01 ،1120-21-21
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=714678#.Uq9OX9JdV0w
 كامل ،منصور:عثمان،داليا؛ وآخرون 411 ،1129 ،ألف ضابط وجندي لتأمين االستفتاء ،جريدة المصري
اليوم ،القاهرة ،1129-2-21 ،آخر مشاهدة .PM 2.91 ،1129-2-20
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=409795
 كلفت ،خليل ،1121،احتماالت الصراع الحالي بين المجلس األعلى للقوات المسلحة واإلخوان المسلمين
 ،الحوار المتمدن ،العدد  ،1121-21-20 ،0598آخر مشاهدة .AM8.11 ،1120-21-9
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339061
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 كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ،1120-0-2 ،1120 ،آخر مشاهدة .PM 22.11 ،1120-8-11
https://www.youtube.com/watch?v=SDnMfE2RYX4
 كمال ،محمود ،1120 ،ملفات اإلخوان في ملفات عمر سليمان :الحلقة الثالثة ،عنوان الحلقة :هيالري كلينتون
أمرت طنطاوي بتنصيب مرسي للحكم ،موقع الدستور االلكتروني ،1120-21-02 ،آخر مشاهدة ،2.2.1129
.PM 7.15
http://dostor.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/343529%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
 محمد ،وليد 41 ،1120 ،يونيو .ثورة كاملة أم موجة ثورية أم انقالب؟ ،مركز األهرام الرقمي،1120-8-2 ،
آخر مشاهدة .PM 1.19 ،1129-2-9
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1383376&eid=2255
 محمد ،رمضان  ،2011،الجيش المصري وثورة  25يناير نموذج المؤسسة الوطنية ،الهيئة العامة
لالستعالمات ،القاهرة ،1120-22-19 ،آخر مشاهدة .AM 1.00 ،1129-2-11
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/4a.htm
 مركز األهرام الرقمي ،1120 ،النص الكامل لخارطة الطريق ،1129-2-1،آخر مشاهدة ،1129-2-11
..PM 0.11
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1337440
 موقع المركز اإلقليمي للدراسات اإلستراتيجية بالقاهرة ،1120 ،اإلخوان تتبنى األرض المحروقة والسلطة ترد
بخطط الردع ،موقع المصري اليوم ،1120-8-20 ،آخر مشاهدة .PM 21.11 ،1120-5-11
http://www.almasryalyoum.com/news/details/250482
نموذجا  ،القاهرة-22-22،
 موقع المركز العربي للدراسات السياسية ،1120 ،الجيوش ودورها السياسي ..مصر
ً
 ،1120آخر مشاهدة .PM 8.11 ،1120-21-11
http://www.arabcenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=125
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 موقع المصري اليوم ،1120 ،قوات األمن تفض اعتصام أنصار مرسي ،1120-9-28 ،آخر مشاهدة -01
.PM 0.21 ،1120-21
http://www.almasryalyoum.com/news/details/249163
 موقع المعهد الدولي للتقييم السنوي للقدرات العسكرية واالقتصاد والدفاع ،االتحاد األوروبي ،1122 ،تقرير
التوازن العسكري...التقييم السنوي للقدرات العسكرية العالمية واالقتصاد الدفاع  ،1120-5-9آخر مشاهدة
.AM 8.00 ، 1120-21-11
http://www.iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/the-military-balance2012-77da
 موقع الهيئة العامة لالستعالمات المصرية ،1122 ،العسكرية المصرية..خير أجناد األرض ،آخر مشاهدة -8
 ،1121-21آخر مشاهدة .pm 9.01 ،1129-2-11
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2490#.UukiDT1_t0
w
 موقع الهيئة العربية للتصنيع ،1120 ،المشروعات والمنتجات الحربية للهيئة ،1120-21-01 ،آخر مشاهدة،
. AM 21.01 ،1129-2-9
http://www.aoi.com.eg/aoiarab/military/mil_pro.html
 موقع جريدة الرأي المصرية ،1120 ،مرسي رفض بيان الجيش ،العدد  ،1120-0-0 ، 21911آخر مشاهدة
.PM 0.11 ،1129-2-25
http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=448050
 موقع قناة  ،1120 ،BBCالجيش المصري يكلف رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للبالد ،1120-0-0 ،آخر
مشاهدة .PM 8.11 ،1120-5-11
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/07/130703_egypt_futuremap_new.shtml
 موقع لجنة االنتخابات الرئاسية المصرية ،1120 ،قرار جمهوري بتشكيل لجنة الخمسين يضم لجنة العشرة،
آخر مشاهدة .AM 21.11 ،1129-2-29
https://www.elections.eg/2-uncategorised?date=1990-3-1&start=4
 نافعة ،حسن ،1121 ،وضع المؤسسة العسكرية في النظام السياسي لمصر الجديدة ،جريدة المصري اليوم،
 ،1121-0-02آخر مشاهدة .PM 5.11 ،1129-2-11
http://www.almasryalyoum.com/news/details/53618
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 نشوى ،الحوفي ،1120 ،اإلعالن الدستوري ..مصلحة الجماعة فوق الوطن ،بوابة الوطن االلكترونية ،القاهرة
 ،1120-11-20،آخر مشاهدة . PM 8.29 ،1120-21-1
http://www.elwatannews.com/news/details/199928
 نظير ،مروة ،1120 ،بين الصعود واالنزواء ....مالمح التحوالت في النخبة المصرية بعد  41يونيو ،المركز
اإلقليمي للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،1120-22-20 ،آخر مشاهدة .PM 1.01 ،28.2.1129
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D
8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A1.ht
ml
 يونس ،محمد ،1120 ،دالالت تدخل المؤسسة العسكرية إلنهاء األزمة في مصر ،المركز اإلقليمي للدراسات
اإلستراتيجية ،القاهرة ،1120-0-1،آخر مشاهدة .PM 8.01 ،1120-21-22
http://rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%
A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html

ثامناً  :الـصـحـف والـجـرائـد
 أبو العال ،ماضي ،جريدة العرب ،30.11.2006 ،ص.6
 محمد ،عبد السالم  ،2012،الجيش والسياسة في مصر الجديدة ،جريدة األيام ،العدد  ،5889األربعاء 2-5-
.2012

 جريدة الشرق األوسط ،الصفحة األولى ،مصر على طريق التغيير.1122-1-0 ،
 جريدة األهرام المصرية ،1122-1-21 ،السنة  ،209العدد ،99098ص.0
 جريدة األهرام المصرية7 ،أغسطس  ، 2012الصفحة األولى ،السنة  135العدد . 45900
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تاسعاً  :الـتقـاريـر والـوثـائـق الـمـنـشـورة بـالـلـغـة االنـجـلـيـزيـة
 Springborg ,Robert,1991, The President and the Field Marshal: CivilMilitary Relations in Egypt Today, Middle East Information Center,Middle East
Report, No. 147, Egypt's Critical Moment (Jul.-Aug., 1987).

عاش ارً  :بـيـانـات ورسـائـل الـمـجـلـس األعـلـى للـقـوات المسلحة خالل ثورة  41يناير
 البيان رقم  1للمجلس األعلى للقوات المسلحة -29 ،يناير.1122-
 البيان رقم  0للمجلس األعلى للقوات المسلحة -01 ،يناير.1122-
 البيان رقم  9المجلس األعلى للقوات المسلحة -2 ،فبراير.1122-
 بيان تنحي الرئيس السابق مبارك-22 ،فبراير.1122-
 اإلعالن الدستوري للمجلس رقم -20 ،9فبراير.1122-
 إعالنا دستوريا مكمالً للمجلس األعلى للقوات المسلحة ،لإلعالن الصادر في  01مارس .1122
 اإلعالن الدستوري الصادر يوم  20فبراير .1122

أخي ارً  :بـرامـج تـلـفـزيـونـيـة
 الفقي ،مصطفى ،1121 ،الجنراالت الثالثة ،برنامج سنوات الفرصة الضائعة ،قناة  CBCالمصرية-9-21 ،
.1121
 العصار ،محمد ،1121 ،المؤسسة العسكرية المصرية وتسليم وتسلم السلطة ،برنامج بهدوء ،تقديم :أديب،
عماد الدين ،قناة  CBCالمصرية.1121-11-10 ،
 اليزل ،سامح ،1120 ،حقيقة العالقة بين اإلخوان وحماس ومرسي ،برنامج  51دقيقة ،تقديم :السهلي ،ريهام،
قناة المحور المصرية.1120-21-0 ،
 حجازي ،محمود ،1121 ،لماذا وقف الجيش مع الثورة ،برنامج بهدوء ،تقديم :أديب ،عماد الدين ،قناة CBC
المصرية.1121-21-0 ،
 حجازي ،محمود ،1121 ،المؤسسة العسكرية المصرية وتسليم وتسلم السلطة ،برنامج بهدوء ،تقديم :أديب،
عماد الدين ،قناة  CBCالمصرية.1121-11-10 ،
 على ،عبد الرحيم ،1129 ،برنامج الصندوق األسود ،عنوان الحلقة تقارير المخابرات الحربية والمؤسسة
العسكرية ،قناة القاهرة والناس المصرية.21.2.1129 ،
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 على ،عبد الرحيم ،1120 ،برنامج الصندوق األسود ،عنوان الحلقة شهادة قائد الحرس الجمهوري ووزير
الداخلية في أحداث قصر االتحادية ،قناة القاهرة والناس المصرية.1.22.1120 ،
 عبد الحليم ،احمد ،1120 ،عالقة الجيش بالسلطة منذ ثورة يوليو ،برنامج بهدوء ،تقديم :أديب ،عماد الدين،
قناة  CBCالمصرية.1120-19-22 ،
 نافعة ،حسن ،1120 ،عالقة الجيش بالسلطة منذ ثورة يوليو ،برنامج بهدوء ،تقديم :أديب ،عماد الدين ،قناة
 CBCالمصرية.1120-19-22 ،
 هيكل ،محمد حسنين ،1120 ،مصر أين والى أين ،تقديم :الحديدي ،لميس ،قناة  CBCالمصرية-0-9 ،
.1120
 هيكل ،محمد حسنين ،1120 ،مصر أين والى أين ،تقديم :الحديدي ،لميس ،قناة  CBCالمصرية-0-12 ،
.1120
 هيكل ،محمد حسنين ،1120 ،مصر أين والى أين ،تقديم :الحديدي ،لميس ،قناة  CBCالمصرية-5-11 ،
.1120
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