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إعداد الطالب
ياسػ ػ ػ ػر محم ػ ػ ػد عمي لكز

إشػػػػػػػػػػػػػراؼ
د .زىيػ ػػر إبراىيـ المص ػ ػػرم

أستاذ مساعد في التاريخ الحديث كالمعاصر
كرئيس قسـ التاريخ كالعمكـ السياسية كمنسؽ برنامج
دراسات الشرؽ األكسط ػ ػ ػ جامعة األزىر

د .عبد الناصر محمد س ػػركر

أستاذ مشارؾ في العمػ ػػكـ السياسيػ ػػة
جامعػ ػ ػػة األقصػ ػ ػ ػػى

قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في
دراسات الشرؽ األكسط -كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية بجامعة األزىر – غزة.
ُّْْىػَُِّ-ـ

ي رفَ ِع اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمنْ ُكم والَّ ِذين أُوتُوا الْعِلْم َدرج ٍ
ات َواللَّهُ بِ َما تَ ْع َملُو َن َخبِ ٌير  المجادلة أية ُُ.
َ ََ
َ َ
َْ
َْ َ

َ وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن اللَّ ِه النحل أية .53

وقل رب زدني علماطه أية .114

ب

ج

إهــداء
إىل من سهز انهيايل يف تزبيتي ورعايتي؛ أبي وأمي رمش انعطـاء.
إىل أو أبنائي وشزيكت حياتي سوجتي رمش انىفاء.
إىل أوالدي ميار وأمحد وحممد األحبــــــاء.
إىل بهدي انغانيت فهسطني ,وانقدص األسرية ,وشعبنا انفهسطيني املعطـــاء.
إىل جماهدينا األبطال وأسزانا انبىاسم وشهدائنا انعظماء.
إىل انبهد انذي احتضنني وعهمني وجنسني؛ مصز نه مني انشكز وانثنــاء.
إىل إخىتي وأههي األعشاء ,وكم أصدقائي األوفيــــاء.

د

شكــر وتقديـر
قاؿ تعالى ولَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم ََلَ ِزي َدنَّ ُك ْم  إبراىيـ آية "ٕ".
 أتكجو بخالص الشكر كالدعاء هلل الكاحد القي ػار الذم كىبني نعمػ ػة العقؿ كالبحث كالتفكيػ ػ ػر ككفقني
في ىذه الدراسة.
كؿ الشكر كاالحتراـ كالتقدير كأخص
 كما أ قدـ عظيـ الشكر كاالمتناف إلى أساتذتي بالجامعة؛ فميـ ٌ
بالذكر الدكتكر /زىير إبراىيـ المص ػ ػرم ك الدكتكر /عبد الناصر محمد سػ ػ ػ ػ ػركر المذيف تكرما باإلشراؼ
عمى رسالػ ػتي بسعة الصدر كقدما لي النصح كاإلرشاد كمتابعتيـ لمبحث في تسمسؿ مراحمو كاعداده؛ مما
كاف لو األثر الطيب في إخراجو بيذه الصكرة .
ضكل لجنة المناقشة :األستاذ الدكتكر/
 كأتقدـ بالشكر كاالمتناف كاالحتراـ لؤلستاذيف الكريميف يع ٍ
أسامة محمد أبك نحؿ ,كالدكتكر /سامي يكسؼ أحمد ,عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة.

 كما كأقدـ الشكر إلى مدققي المغة العربية ,الذيف راجعك المادة العممية ,كساىمكا بإخراجيا بأفضؿ
صكرة ليغكية األستاذ /محمكد بعمكشة ,كاألستاذ /عبد المطيؼ سعد الديف ,كاألستاذ /عطاؼ انعيـ,
كالمربي الفاضؿ الدكتكر /محمد صالحة.

ه

ممخص الدراسة
تناكلت الدراسة دكر المؤسسة العسكرية في ثكرة ِٓ يناير َُُِـ ,كبيدؼ رصد كتتبع كتقييـ

كاستشراؼ ىذا الدكر جاءت الدراسة في ستة فصكؿ كخاتمة كتكصيات .حيث تناكؿ الفصؿ األكؿ,

اإلطار العاـ لمدراسة ,كالذم اشتمؿ عمى المقدمة ,كالمشكمة ,كأىمية الدراسة ,كأىدافيا ,كتساؤالتيا,
كفرضياتيا ,كمنيجيتيا ,كالدراسات السابقة.
أما الفصؿ الثاني ,فقد ركز عمى الثكرة ,مف حيث المفيكـ كالتعريؼ ,ثـ ا ستعرض نماذج عمى
الثكرات الشعبية العالمية غير المسمحة ,كنماذج أخرل عمى ثك ارت مسمحة ,بيد أف الفصؿ الثالث,
استعرض نشأة كتطكر المؤسسة العسكرية في مصر (تأصيؿ تاريخي) ,كاشتمؿ عمى ثبلثة مباحث ,ىي

التككيف األكؿ لمجيش المصرم الحديث ,كتطكر المؤسسة العسكرية في العيد الممكي ,كأخي نار الجيش في
العيد الجميكرم.

كجاء الفصؿ الرابع ,ليتناكؿ األسباب الداخمية كالخارجية لثكرة ِٓ يناير ,كسمكؾ المؤسسة
العسكرية تجاىيا ,ىذا كقد استعرض الفصؿ ,يكميات الثكرة كدكر المؤسسة العسكرية.
كركز الفصؿ الخامس ,عمى أثر المؤثرات الداخمية كالخارجية عمى دكر المؤسسة العسكرية تجاه

الثكرة .كأخي نار تناكؿ الفصؿ السادس ,رصد كتحميؿ دكر المؤسسة العسكرية ,كعممية التحكؿ الديمقراطي
في العيد الجميكرم كما بعد الثكرة .
كقد اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج لمتحميؿ ,ىي المنيج التاريخي ,كالمنيج الكصفي التحميمي,
كمنيج تحميؿ النظـ ,كالمنيج المقارف .
كأثبتت الدراسة ,عدـ صحة الفرضية القائمة " قد تؤثر عبلقة الرئيس بقائد القكات المسمحة ,عمى
مكقؼ المؤسسة العسكرية مف ثكرة ِٓ يناير" ,حيث إ ننا نجد أف المؤسسة العسكرية ,أعمنت انضماميا
لمشعب كتخمت عف الرئيس ,رغـ جميع الركابط كالعبلقات التي تربطيما ببعض ,كاستطاع قادة الجيش

أف يفصمكا مصيرىـ عف مصير رئيس الجميكرية ,كما أثبتت صحة فرضية "كمما زادت سيطرة المؤسسة

العسكرية عمى شؤكف الدكلة ,أصبح مف المتعذر تحقيؽ الديمقراطية" ,حيث إنو ال يمكف تحقيؽ عممية
التحكؿ الديمقراطي ,إال بتقميؿ نفكذ العسكر في الدكلة كأف يككف اقتصاد الجيش ضمف اقتصاد الدكلة.
كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف القضاء عمى النظاـ السياسي ,ليس فقط بالقضاء عمى

رأس النظاـ كرمكزه ,بؿ ىناؾ أحزاب كمؤسسات حككمية كأىمية كاعبلمية كأصحاب مصالح ,قد تشكؿ ثكرة
مضادة لعكدة النظاـ ,كرغـ مغادرة مبارؾ لممشيد السياسي إال أف تركيبة النظاـ التي أرساىا ما زالت قائمة.

كأكصت الدراسة بضركرة التقميؿ مف ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى االقتصاد ,كجعؿ اقتصادىا

ضمف اقتصاد الحككمة ,حتى ال تككف دكلة داخؿ الدكلة ,كضركرة عكدة المؤسسة العسكرية المصرية
إلى كظيفتيا ,في حماية البمد ,كبعدىا عف الصراعات كالتجاذبات السياسية.
و

Abstract
The study discussed the role of the military institution in the revolution of
25th January,2011. The study consists of many chapters, conclusion and
recommendations in order to monitor, follow , evaluate and explore this role.
The first chapter deals with the general overview of the study, which included
the introduction ,importance , objectives , questions , hypotheses, methodology
and previous studies.
The second chapter has focused on the concept and the definition of the
revolution , then it represented models on non-armed

popular

global

revolutions and other models on the armed revolutions. The third chapter has
reviewed the evolution and development of the military institution in Egypt
(historic rooting).It has included three parts  ؛these are: the initial formation
of the modern Egyptian army, and the development of the military institution
in the royal era, and finally the army in the Republican era.
The fourth chapter discussed the internal and external reasons for the
revolution of 25th January and the reaction of the military institution towards
it. This chapter has reviewed the Daily events of the revolution and the role of
the military institution.
The fifth chapter has focused on the impact of internal and external
influences on the role of the military towards the revolution. Finally, the sixth
Chapter has monitored and analyzed the role of the military institution and
the democratization process in the Republican era and after the revolution.
The study was based on several methods of analysis ؛These are : the
historical approach , descriptive analytical approach ,system analysis approach
and comparative approach.

ز

The study proved the invalidity of the hypothesis " the relationship
between the president and commander of the army may affect the attitude of
the military institution regarding the 25th January revolution ". what we notice
is the support of military institution to the people and abandonment to the
President. All this happened despite all the links and relationships between
them and so military commanders were able to separate their fate from the fate
of their leader .The study proved the validity of the hypothesis :"If military
control increased, it would

become impossible to achieve democracy . it is

impossible to achieve the democratization process without

reducing

the

influence of the military institution on the state and without involving the
economy of the army within the economy of the state.
The study found several results including: the elimination of the political
system only doesn't mean the elimination of the regime and its symbols , but
there are parties and governmental, civil ,media institutions, and others who
have advantages may make a counter-revolution aims for the return of the x
regime although Mubarak had left the political scene,

his

system still

present.
The study has recommended : the importance to reduce the dominance of
the military institution on the economy and make its economy part from the
governmental economy in order not to be a state within a state, and the need of
returning the Egyptian military institution to its original goal in protecting the
country and keeping it away from political disputes.
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فيرس الموضوعات
رقـ الصفحة

المكضكع
إىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداء.

ج

شكػ ػ ػر كتقدي ػ ػ ػ ػر.

د

ممخص الدراسة.
Abstract
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الفصؿ األوؿ :اإلطار العاـ لمدراسة

المػ ػ ػ ػقدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

ّ

مشكمػ ػ ػ ػ ػة الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

ٓ

أىػ ػ ػ ػداؼ الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

ٓ

أىميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الدراس ػ ػ ػ ػ ػة.

ٓ

تسػػاؤالت الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

ٔ

فرضيات الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

ٔ

منيجيػ ػ ػ ػة الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

ٕ

حدكد الدراسة( الزمنية كالمكانية).

ٕ

الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات السابقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

ٖ

تعقيب عمى الدراسات السابقػ ػ ػة.

َُ

مصطمح ػ ػ ػ ػػات الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

ُُ

تقسيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

ُْ

الفصؿ الثاني :الثكرة تعريفيا كأنكاعيا كنماذج عمييا "تأصيؿ نظرم".
ُٔ

المبحث األوؿ :الثورة تعريفيا وأنواعيا.
اكالن :مفيكـ الثكرة كالثكرة المضادة كالفكضى الخبلقة .
ثانينا :الفرؽ بيف الثكرة كاالنقبلب.

ثالثنا :أنكاع الثكرات.

المبحث الثاني :نماذج عمى الثورات الشعبية العالمية (غير المسمحة).
أكالن :ربيع براغ ُٖٔٗـ.

ثانيان :الثكرة الطبلبية في فرنسا في (أيار /مايك ُٖٔٗـ).
ثالثنا :انتفاضة الخبز في مصر عاـ ُٕٕٗـ.

رابعان :ربيع بكيف كأحداث ساحة تياف أف مف ُٖٗٗـ.
ط

ُٔ
ُٗ
ُٗ
ُِ
ُِ
ِِ
ِْ
ِٔ

خامسنا :رياح التغيير في ألمانيا الشرقية ُٖٗٗـ.

المبحث الثالث :نماذج عمى الثورات الشعبية والعسكرية (المسمحة).
ال :ثكرة الضباط األحرار ُِٓٗـ.
أك ن

ِٖ
َّ
َّ

ثانيان :الثكرة اإليرانية ُٕٗٗـ.

ّّ

الفصؿ الثالث :نشأة كتطكر المؤسسة العسكرية في مصر ".تأصيؿ تاريخي"
المبحث األوؿ :نشأة المؤسسة العسكرية المصرية.
ال :التككيف األكؿ لمجيش المصرم الحديث.
أك ن
ثانينا :التككيف األكؿ لمقكة البحرية المصرية.

المبحث الثاني :تطور المؤسسة العسكرية في العيد الممكي.
أكالن :المؤسسة العسكرية في ظؿ االحتبلؿ البريطاني.
ثانيان :التككيف األكؿ لمقكة الجكية المصرية.

ثالثنا :المؤسسة العسكرية كدكرىا في الحرب العالمية الثانية.

المبحث الثالث :تطور المؤسسة العسكرية ومكوناتيا في العيد الجميوري.
أو ًل :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر.
ُ -تطكر القكات المسمحة المصرية.

ّٕ
ّٕ
ْٓ
ْٔ
ْٔ
ْٕ
ْٗ
َٓ
َٓ
َٓ

ِ -كصكؿ العسكرييف لحكـ مصر.

ُٓ

ّ -المؤسسة العسكرية كمشركع تأميـ قناة السكيس.

ِٓ

ْ -المؤسسة العسكرية كاتماـ الكحدة المصرية السكرية.

ْٓ

ٓ -المؤسسة العسكرية كحرب حزيراف /يكنيو عاـ ُٕٔٗـ.

ٓٓ

ٔ -إستراتيجية الرئيس عبد الناصر بعد ىزيمة عاـ ُٕٔٗـ.

ٕٓ

ثانياً :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس محمد أنور السادات.
ُ -ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى مقاليد السمطة.

َٔ
َٔ

ِ -العبلقات الخارجية لممؤسسة العسكرية المصرية.

ُٔ

ّ -المؤسسة العسكرية المصرية كقرار خكض الحرب ضد إسرائيؿ.

ِٔ

ْ -المؤسسة العسكرية كمعاىدات السبلـ مع إسرائيؿ.

ّٔ

ٓ -اغتياؿ الرئيس السادات.

ْٔ

ثالثاً :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ.
ُ -تطكر القكة العسكرية في عيد الرئيس مبارؾ.

ِ -سٌاسةالرئٌسحسنًمباركتجاهالمإسسةالعسكرٌة.
ي

ٓٔ
ٓٔ
ٔٔ

ٕٔ

ّ -معاىدات السبلـ مع إسرائيؿ كنياية حكـ الرئيس مبارؾ.
رابعاً :الشخصيات العسكرية المؤثرة في الجيش المصري والمؤسسة العسكرية.

ٖٔ

الفصؿ الرابع :ثكرة ِٓ يناير َُُِـ كدكر المؤسسة العسكرية تجاىيا.
ّٕ

المبحث األوؿ :أحداث ثورة  52يناير 5022ـ.

ّٕ

ال :أسباب ثكرة ِٓ ينايرَُُِـ.
أك ن

ّٕ

 األسباب الداخمية.

ٕٕ

 األسباب الخارجية.
ثانيان :بداية انفجار ثكرة ِٓ ينايرَُُِـ كسمكؾ المؤسسة العسكرية تجاىيا.
ثالثان :محاكالت النظاـ التضييؽ عمى اإلعبلـ كاالنترنت خبلؿ الثكرة كمكقؼ

ٕٗ
الجيش.

َٖ

المبحث الثاني :يوميات الثورة ودور المؤسسة العسكرية تجاىيا.

ِٖ

ال :يكميات الثكرة المصرية كدكر المؤسسة العسكرية فييا.
أك ن

ِٖ

ثانيان :المؤسسة العسكرية كتشكيؿ المجمس العسكرم األعمى.

ِٗ

ثالثنا :اآلثار المترتبة عمى تدخؿ المؤسسة العسكرية بالثكرة.

ٔٗ

الفصؿ الخامس :انعكاس المؤثرات الداخمية كالخارجية عمى دكر المؤسسة العسكرية تجاه الثكرة.
ٖٗ

المبحث األوؿ :المؤثرات الداخمية.
أو ًل :عبلقة المؤسسة العسكرية مع الرئيس مبارؾ.

ثانياً :خصوصية المؤسسة العسكرية المصرية:

ٖٗ
ََُ

أ -المؤسسة العسكرية وىيمنتيا عمى القتصاد.

ََُ

ب -المؤسسة العسكرية وامتيازاتيا بالدستور.

َُِ

ُ -إعبلف االستفتاء الشعبي عمى الدستكر.

َُّ

ِ -إعبلف الدستكر المكمؿ.

َُّ

ثالثاً :عبلقة المؤسسة العسكرية بجماعة اإلخكاف المسمميف.

َُٓ

رابعاً :مكقؼ المؤسسة العسكرية تجاه األحداث الداخمية.
ُ -حادثة تفجير كنيسة االسكندرية.

َُٕ
َُٕ

ّ -أحداث شارع محمد محمكد كأحداث العباسية.

َُُ

ٓ -حؿ مجمس الشعب.

ُُُ

ِ -أحداث "مكقعة الجمؿ" ,أحداث ماسبيرك..
ْ -أحداث مجمس الكزراء.
ٔ -محاكمة مبارؾ.

َُٖ
ُُُ
ُُّ

ك

ُُْ

المبحث الثاني :المؤثرات الخارجية.
أكالن :عبلقات المؤسسة العسكرية مع الدكؿ العربية.

ُُْ

ثانينا :عبلقة المؤسسة العسكرية مع المجتمع الغربي.

ُُٓ

ثالثنا :عبلقة المؤسسة العسكرية مع إسرائيؿ أثناء الثكرة كبعدىا.

ُُٖ

أ -مكقؼ إسرائيؿ مف الثكرة المصرية.

ُُٖ

ب -اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية.

َُِ
ُِِ

ج  -حادثة قتؿ الجنكد برفح.
الفصؿ السادس :المؤسسة العسكرية المصرية كدكرىا في عممية التحكؿ الديمقراطي.

المبحث األوؿ :المؤسسة العسكرية والعممية الديمقراطية في العيد الجميوري.
أكالن :مفيكـ الديمقراطية كالدكتاتكرية كالفرؽ بينيما.

ثانينا :معكقات التحكؿ الديمقراطي في مصر.

ثالثنا :العكامؿ المشجعة لتطبيؽ الديمقراطية في مصر.

رابعنا :مدل تطبيؽ الديمقراطية في مصر خبلؿ الفترة (َُُُِِٓٗ-ـ)

المبحث الثاني :المؤسسة العسكرية والتحوؿ الديمقراطي بعد ثورة 5022ـ.
أكالن :المؤسسة العسكرية كاالنتخابات التشريعية .

ُِٓ
ُِٓ
ُِٕ
ُِٗ
َُّ
ُّْ
ُّْ

ثانينا :المؤسسة العسكرية كاالنتخابات الرئاسية المصرية.

ُّٕ

ثالثان :تقميص دكر العسكر كىيمنة مؤسسة الرئاسة عمى المؤسسة العسكرية.

ُِْ
ُْْ

الخاتمة .

ُْٓ

نتائج الدراسة.

توصيات الدراسة.

ُْٕ

قائمة الخرائط.

ُْٔ

ُْٗ

المالحؽ.

ُٓٔ

قائمة المراجع.
ُ -الكتب العربية.

ُٓٔ
ُٗٔ

ِ -الكتب المترجمة.

ّ -الرسائؿ العممية غير المنشكرة.

ُٗٔ

ٓ -الصحؼ.

َُٕ

َُٕ

ْ -الدكريات كالمجبلت كالتقارير.

ُُٕ

ٔ -الكتب كالمقاالت اإلنجميزية.

ُُٕ

ٕ -المكاقع اإللكتركنية.

ل

فهرس الجداول
أسم الجدول

رقم الجدول

رقم الصفحة

جدكؿ رقـ (ُ)

األسراب الجكية المصرية عاـ ُّٖٗـ.

ص ْٖ

جدكؿ رقـ (ِ)

الكتؿ الحزبية الرئيسية قبؿ االنتخابات التشريعية َُُِـ.

صُّٔ

جدكؿ رقـ (ّ)

أسماء المرشحيف رسمينا لمنصب رئيس الجميكرية َُِِـ.

صُّٕ

جدكؿ رقـ (ْ)

نتائج االنتخابات الرئاسية في الجكلة األكلى َُِِـ.

صُّٖ

فهرس الخرائط
رقم الخريطة

تفاصيل الخريطة

الخارطة رقـ (ُ) خارطة تقسيـ الشرؽ األكسط الجديد لبرنارد لكيس
الخارطة رقـ(ِ)

خارطة تقسيـ مصر لبرنارد لكيس

رقم الصفحة
صُْٔ
صُْٔ

فهرس المالحق
أسم المالحق

رقم الملحق

رقم الصفحة

ملحق رقم 1

البياف رقـ (ُ) لمقكات المسمحة بتاريخ ِٗ كانكف الثاني /يناير َُُِـ.

ص149

ملحق رقم 2

البياف رقـ (ِ) لمقكات المسمحة بتاريخ ِٗ كانكف الثاني /يناير َُُِـ.

ص149

ملحق رقم 3

البياف رقـ (ّ) لمقكات المسمحة بتاريخ َّ كانكف الثاني /يناير َُُِـ.

ص149

ملحق رقم 4

البياف رقـ (ْ) لمقكات المسمحة بتاريخ ُّ كانكف الثاني /يناير َُُِـ.

ص155

ملحق رقم 5

البياف رقـ (ٓ) لمقكات المسمحة بتاريخ ُ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص155

ملحق رقم 6

البياف رقـ (ٔ) لمقكات المسمحة بتاريخ ِ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص151

ملحق رقم 7

البياف رقـ (ُ) لممجمس األعمى لمقكات المسمحة بتاريخ َُ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص151

ملحق رقم 8

البياف رقـ (ِ) لممجمس األعمى لمقكات المسمحة بتاريخ ُُ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص151

ملحق رقم 9

البياف رقـ (ّ) لممجمس األعمى لمقكات المسمحة بتاريخ ُُ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص152

ملحق رقم 15

البياف رقـ (ْ) لممجمس األعمى لمقكات المسمحة بتاريخ ُِ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص152

ملحق رقم 11

البياف رقـ (ٓ) لممجمس األعمى لمقكات المسمحة بتاريخ ُّ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص153

ملحق رقم 12

البياف رقـ (ٔ) لممجمس األعمى لمقكات المسمحة بتاريخ ُْ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص154

ملحق رقم 13

نص خطاب األكؿ لمرئيس حسف مبارؾ بتاريخ ِٖ كانكف الثاني /يناير َُُِـ.

ص155

ملحق رقم 14

نص الخطاب الثاني لمرئيس حسني مبارؾ بتاريخ ُ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص157

ملحق رقم 15

كممة لمرئيس حسني مبارؾ مساء يكـ الخميس َُ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص159

ملحق رقم 16

نص بياف التنحي الذم ألقاه السيد عمر سميماف بتاريخ ُُ شباط  /فبراير َُُِـ.

ص162

ملحق رقم 17

نص اإلعبلف الدستكرم لمرئيس محمد مرسي ,الصادر بتاريخ ِِ تشريف الثاني /

ص162

نكفمبر َُِِـ.
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الفصػػػؿ األوؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
 المقػ ػ ػ ػدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
 مشكمػ ػة الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
 أىػ ػ ػداؼ الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
 أىمي ػ ػ ػة الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
 تسػاؤالت الدراسػ ػ ػ ػ ػة.
 فرضيػ ػات الدراسػ ػ ػ ػة.
 منيجيػ ػ ػ ػة الدراسػ ػ ػ ػ ػة.
 ح ػدكد الدراسة(الزمنية كالمكانية).
 الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات السػ ػ ػ ػ ػ ػابق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
 تعقيب عمى الدراسات السابق ػ ػ ػ ػة.
 مصطمحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
 تقسيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
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 1.1المقدمة:
بل
قؿ أف نجد لو مثي ن
إف لممؤسسة العسكرية المصرية ,نفكذنا كمكقعا مؤث نار داخؿ الدكلة المصريةٌ ,
عمى مستكل دكؿ العالـ ,كجذكر المؤسسة العسكرية المصرية ,تمتد إلى الحضارة الفرعكنية في ما قبؿ
الميبلد ,ككاف ليا الدكر المؤثر ,حيث حققت العديد مف اإلنجازات قديمان كحديثنا ,فمنذ القدـ تمكف "مينا"

أف يكحد القطريف (مممكتي الشماؿ كالجنكب) ,حكالي عاـ ََِّ ؽ.ـ ,كتمكف "أحمس" بجيشو أف يطرد
(ُ)
اليكسكس عاـ َُٓٓ ؽ.ـ .
كفي العصكر اإلسبلمية ,كاف لممؤسسة العسكرية المصرية الدكر المؤثر ,فمنذ الفتح اإلسبلمي
لمصر ,استعاف "صبلح الديف" بالجيش المصرم ,كتمكف مف تحرير ببلد المسمميف مف الصمبييف ,في
معركة حطيف عاـ ُُٕٖـ ,كاستطاع "قطز" بالجيش المصرم ,أف ينتصر عمى التتار ,في معركة عيف
جالكت عاـ َُِٔـ ,ثـ تصدت المؤسسة العسكرية المصرية لمحمبلت الفرنسية عاـ ُٖٕٗـ كقاكمت
(ِ)
االحتبلؿ البريطاني عاـ ُِٖٖـ .
بل " :إف مصر ىي أىـ بمد في الدنيا" (ّ) ,كؿ
كامتدح ممؾ فرنسا " نابميكف بكنابرت" مصر ,قائ ن

ىذا جعؿ لمصر مكانة ىامة بالمنطقة العربية كاإلسبلمية كالعالـ؛ كتطكرت المؤسسة العسكرية المصرية

في عيد محمد عمي باشا ,الذم ييعد مؤسس الدكلة الحديثة في مصر ,حيث إنو عقد العزـ عمى
النيكض بمصر ,كبناء الدكلة عمى النمط الحديث ,كككف الجيش البرم كالبحرم عمى النمط الحديث,
كتككنت النكاة األكلى لمقكة الجكية المصرية بالعيد الممكي.

كنتيجة لمكانة مصر الجيكسياسية ,فإف عدـ استقرارىا ,سيؤثر عمى الشرؽ األكسط بأكممو ,كقد
تعرضت مصر لثكرتيف بعد منتصؼ القرف العشريف ,األكلى في تمكز /يكليك عاـ ُِٓٗـ ,كالثانية في
شير كانكف الثاني /يناير عاـ َُُِـ ,كىاتاف الثكرتاف الشييرتاف أدخمتا مصر ,عيدنا جديدنا سياسيا

كاقتصاديان كاجتماعينا ,ككاف لممؤسسة العسكرية ,الدكر البارز في كمتا الثكرتيف ,كفي ىذه الدراسة ,نحف

بصدد تناكؿ دكر المؤسسة العسكرية في ثكرة يناير َُُِـ.

فالجيش في مصر ,ىك العمكد الفقرم لمدكلة ,حيث إ ف لو مكانة مرمكقة بالدكلة؛ ألنو يسيطر
عمى مقاليد األمكر ,كيفرض ىيمنتو عمى االقتصاد ,كلو امتيازات بالدستكر ,كؿ ىذا زاد مف نفكذ
المؤسسة العسكرية في مصر مما أفرز نتيجة ,كىي الصراع بيف مؤسسة الرئاسة كالمؤسسة العسكرية,

كيختمؼ ىذا الصراع مع اختبلؼ الرئيس ,كىذا ما ستبينو الدراسة.

) )1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,مٌنافرعون,
)http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7_(%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
))2محمدفتحًالقرش,ثورةٌ25ناٌر(,القاهرة:مكتبةمدبولى2111,م),ص.32
) )3محمدحسنٌنهٌكل,حربالثالثٌنسنة,الجزءاألولسنواتالؽلٌان(,القاهرة:مركزاألهرامللترجمةوالنشر1811,م),ص.33

-3-

كمف الطبيعي أف المؤسسة العسكرية ,مرت بالعديد مف المحطات منذ النشأة كحتى كقتنا
الحاضر ,فبلبد مف تكضيح ىذه المحطات ,كالكقكؼ عمييا ,كتحميميا كربطيا بالبيئة الداخمية كالبيئة
الخارجية ,حيث تعتبر العبلقة بيف العسكر كالرئيس ,أحد أىـ المعضبلت التي تكاجو الدكؿ النامية في

القرف الحالي ,كيفترض أف تككف المؤسسة العسكرية ,تابعة لممؤسسة السياسية ,كيككف كامؿ كالء
المؤسسة العسكرية لمسمطة المدنية ,كمف المبلحظ تزايد االنقبلبات العسكرية في العديد مف الدكؿ
النامية ,بقيادة المؤسسة العسكرية.
كغالبان ما تدخمت المؤسسة العسكرية في بعض الدكؿ ,إما لحماية العممانية مف المد اإلسبلمي,
كىذا ما حدث بتركيا سابقنا ,ككذلؾ تدخمت في مصر ,لحماية الدكلة مف نظاـ فشؿ في إدارة مشاكمو

الداخمية كالخارجية ,مثؿ النظاـ الممكي عندما قامت بثكرة ِّ تمكز /يكليك عاـ ُِٓٗـ ,أك لحماية
الثكرة ,كعدـ االنجرار كراء الحرب األىمية ,مثمما تدخمت بثكرة ِٓ كانكف الثاني /يناير َُُِـ ,كتتخذ
المؤسسة العسكرية لنفسيا مبررات تجعؿ تدخميا لمصالح العاـ كلمحماية مف التيديد كاألخطار الداخمية
كالخارجية .
إف العديد مف األسباب تدفع المؤسسة العسكرية في مصر إلى التدخؿ ,كمف ضمنيا أف ىذه

المؤسسة العسكرية ,ىي األكثر قكة كتنظيمنا كمعرفة بأحكاؿ الببلد؛ كتسيطر عمى جزء مف االقتصاد,
كما أف ليا عبلقات داخمية كخارجية ,كلضماف االستقرار في الببلد ,كعدـ اندالع الفكضى كاالنجرار إلى

حرب أىمية ,كلمكقكؼ ضد أية أطماع أجنبية في الببلد ,أك محاكلة تقسيميا.
كجاء اىتمامي كباحث بيذا المكضكع ,ألف استقرار مصر سينعكس إيجابان عمى منطقة الشرؽ

األكسط عمكمان ,كالقضية الفمسطينية عمى كجو الخصكص ,كلتسميط الضكء عمى العبلقة بيف المؤسسة
العسكرية كالمؤسسة السياسية ,كمدل التحكؿ الديمقراطي.
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 1.2مشكمة الدراسة:
تكمف إشكالية الدراسة ,في تدخؿ المؤسسة العسكرية في شؤكف الدكلة السياسية ,كاألصؿ في
العبلقة تبعية المؤسسة العسكرية لمسمطة المدنية المنتخبة؛ فيؿ تدخؿ المؤسسة العسكرية ,سيعيؽ
التحكؿ الديمقراطي بمصر ,أـ سيساعد في عممية التحكؿ الديمقراطي بمصر؟

 1.3أىداؼ الدراسة:
سعت الدراسة لتحقيؽ عدة أىداؼ ,ىي :
ُ -استعراض نشأة المؤسسة العسكرية المصرية كتطكرىا ,خاصة ما بعد النصؼ الثاني مف القرف
العشريف.
ِ -إبراز أىـ المحطات التاريخية لممؤسسة العسكرية المصرية ,عمى الصعيديف :الداخمي كالخارجي.
ّ -تحميؿ تأثير البيئتيف الداخمية كالخارجية ,عمى دكر المؤسسة العسكرية المصرية ,خبلؿ ثكرة

َُُِـ.

ْ -تكضيح دكر المؤسسة العسكرية في ثكرة ِٓ كانكف و
ثاف /يناير َُُِـ.
ٓ -تسميط الضكء عمى العبلقة بيف المؤسسة العسكرية كالمؤسسة السياسية ,كمدل التحكؿ الديمقراطي.

 1.4أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في الجكانب اآلتية:
ُ -تسميط الضكء عمى العبلقة بيف المؤسسة العسكرية المصرية كالمؤسسة السياسية.
ِ -تناكؿ دكر المؤسسة العسكرية في ثكرة َُُِـ ,كىي فترة معاصرة لـ تخضع لمدراسة ,إال في ضكء
عدد محدكد مف الدراسات كالمقاالت .
ّ -إفادة الباحثيف كالمتخصصيف في العمكـ السياسية ,بقدر مف المعمكمات حكؿ دكر المؤسسة

العسكرية ,في عممية التحكؿ الديمقراطي بمصر.
ْ -إضافة مادة عممية حديثة لممكتبة العربية.
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 1.5تساؤلت الدراسة:
مف ذلؾ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس اآلتي:
ما أثر دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورة 5022ـ؟
كيتفرع مف ىذه التساؤؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة ,ىي:
ُ -كيؼ تطكرت المؤسسة العسكرية في مصر تاريخيان؟
ِ -ما الفرؽ بيف الثكرة كاالنقبلب كالفكضى الخبلقة؟
ّ -ما الدكر الذم قامت بو المؤسسة العسكرية ,في ثكرة ِٓ كانكف الثاني /يناير َُُِـ؟
ْ -كيؼ أدارت المؤسسة العسكرية قضايا المرحمة االنتقالية ؟
ٓ -ما مدل تأثير البيئتيف الداخمية كالخارجية ,عمى دكر المؤسسة العسكرية المصرية؟
ٔ -كيؼ انعكست العبلقة بيف المؤسسة العسكرية كمدنية الدكلة ,عمى عممية التحكؿ الديمقراطي؟

 1.6فرضيات الدراسة:
حاكلت الدراسة إثبات صحة الفرضيات التالية.
ُ -ىناؾ تبايف في دكر المؤسسة العسكرية المصرية ,في ثكرة ُِٓٗـ ,كثكرة َُُِـ .
ِ -أف كقكؼ المؤسسة العسكرية بجانب الثكرة الشعبية ,انعكس إيجابينا لصالح الثكرة المصرية.
ّ -قد تؤثر عبلقة الرئيس مع قائد القكات المسمحة ,عمى مكقؼ المؤسسة العسكرية مف ثكرة ِٓ يناير.
ْ -كمما زادت سيطرة المؤسسة العسكرية عمى شؤكف الدكلة ,أصبح مف المتعذر تحقيؽ الديمقراطية
كالعكس صحيح.
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 1.7منيجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى أربعة مناىج ,ىي:
ُ -المنيج التاريخي :يعتمد المنيج التاريخي عمى ما تناكلتو الكتب كالكثائؽ ,كالدراسات السابقة,
كاألبحاث العممية كالمقاالت ,حكؿ المؤسسة العسكرية كنشأتيا في مصر ,كدكرىا الداخمي

كالخارجي ,كباألخص منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف.

ِ -المنيج الوصفي التحميمي :لكصؼ المؤسسة العسكرية المصرية ,كمعرفة مككناتيا الداخمية,
كاستعراضيا بشكؿ كاضح كمممكس ,كعرض خصائصيا كأبعادىا ,مف خبلؿ تحميؿ البيانات,
لمكصكؿ إلى العكامؿ التي تتحكـ فييا ,كالتي ساىمت في تشكيميا ,كبالتالي استخبلص نتائج ,يمكف
االستفادة منيا.

ّ -المنيج المقارف :إلظيار الفرؽ ,كأكجو التشابو بيف المؤسسات السياسية المختمفة ,كأنماط السمكؾ
السياسي ,كيساعد التحميؿ المقارف ,عمى إثراء المعارؼ النظرية كالكاقعية ,بأنظمة الحكـ كالسياسة
في العالـ الذم نعيش فيو ,كتقييـ الخبرات كالمؤسسات ,كالتنبؤ باألحداث كاالتجاىات ,كتحديد
أنظمة الحكـ األكثر كفاءة .

ْ -منيج تحميؿ النظـ :ىذا المنيج الذم طكره كؿ مف  ,أيستكف ,برتيشر ,كغيرىما مف عمماء العبلقات
الدكلية ,كيستند ىذا المنيج عمى (مدخبلت -عمميات  -مخرجات).

 1.8حدود الدراسة:
ُ -الحدود الزمنية :تشمؿ الدراسة تطكر المؤسسة العسكرية منذ بناء الدكلة الحديثة في مصر ,كتركز
عمى تحميؿ كتفصيؿ األحداث منذ ثكرة ِٓ كانكف و
ثاف  /يناير َُُِـ ,كحتى نجاح االنتخابات

المصرية ,كتقميص دكر المؤسسة العسكرية ُِ آب /أغسطس َُِِـ.
ِ -الحدود المكانية :أل ف الحديث في الدراسة عف المؤسسة العسكرية المصرية فإف الدراسة سكؼ
تقتصر عمى المؤسسة العسكرية في جميكرية مصر العربية.
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 1.9الدراسات السابقة:
كاجو الباحث العديد مف الصعكبات ,في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالمشكمة البحثية ,لما
تتسـ بو الدراسة مف الحساسية ,كالحداثة ,باإلضافة إلى صعكبة الكصكؿ إلى بعض الشخصيات
السياسية كالعسكرية كاألمنية ,فانعكس ذلؾ عمى عدد كمستكل الدراسات ,التي تناكلت ىذا المكضكع ,إال
أف الباحث حاكؿ االستفادة مف بعض الدراسات ,التي تطرقت لمكضكع البحث ,كىي عمى النحك اآلتي:

ُ -دراسة نجوى حسانيف عبد المطيؼ حسانيف ,بعنواف :الجيش المصري في السياسة مف (-2651
2693ـ) ,رسالة ماجستير غير منشكرة بجامعة عيف شمس كمية اآلداب لعاـ ََِْـ ,حيث
تناكلت فييا مراحؿ تطكير الجيش المصرم منذ ُِْٗـ إلى عاـ ُّٔٗـ كذكرت كسائؿ تحسيف

الجيش المصرم كارساؿ البعثات العسكرية إلى الخارج كميزانية البعثات الخارجية ,كتطكر البحرية
المصرية كالبعثة المصرية البحرية إلى بريطانيا عاـ ُِّٗـ ,كانشاء المدرسة البحرية عاـ ُِٔٗـ,
ككيفية إنشاء الطيراف المصرم؛ ككيفية زيادة قكة سبلح الطيراف؛ كعيكب سبلح الطيراف عند إنشائو
كأحكاؿ الضباط المصرييف في سبلح الطيراف المصرم كالحديث عف أزمة الجيش المصرم كمسألة

التأميف عمى الطياريف؛ كتطكر الجيش المصرم في ضكء معاىدة عاـ ُّٔٗـ .كتكصمت الدراسة
كبير في السياسية المصرية خاصة في معاىدة
إلى عدة نتائج ,كىي :أف لمجيش المصرم دك انر
ان

ُّٔٗـ ,كأف البعثات العسكرية لمخارج ساىمت بشكؿ كبير في تطكير الجيش المصرم ,كذكرت
الدراسة أف كسائؿ تحسيف الجيش المصرم كانت تنحصر في تربيتو العسكرية كتسميحو كاجراء ذلؾ

بطرؽ عممية كعممية.
ِ -دراسة عبد الوىاب بكر محمد ,بعنواف :الجيش المصري 2625-2693ـ ,رسالة دكتكراه غير
منشكرة ,بجامعة عيف شمس كمية اآلداب قسـ التاريخ الحديث ,تناكؿ فييا الجيش المصرم في

المفاكضات المصرية البريطانية ,كمشركعات كمراحؿ تطكير كتعزيز الجيش المصرم ,كجذكر

الكجكد البريطاني في الجيش المصرم ثـ تناكلت مبحثنا جديدنا بعنكاف الجيش المصرم بيف النظرية

كالتطبيؽ ,كاألحكاؿ الداخمية لمجيش المصرم؛ حيث تناكلت فيو شكمية االستعدادات لحرب فمسطيف
كنتائج الحرب ,كأسباب الفشؿ ,كالمحاكالت المصرية لمنيكض بالجيش المصرم ,مثؿ :إعادة
التنظيـ ,كقضية التسميح ,كالمؤثرات السياسية في الجيش المصرم ,كالعمؿ السياسي في الجيش

المصرم ,كذكرت الدراسة أف فترة ُّٔٗ ُٗٓٔ-ـ قد تميزت باحتكائيا عمى أحداث ضخمة لمغاية
كاف ليا أثرىا في مصير الببلد حيث عقدت فييا معاىدة ُّٔٗـ البريطانية المصرية ,كفي تمؾ

الفترة اندلعت الحرب العالمية الثانية ,كفييا عرفت مصر حقيقة االستقبلؿ الذم منحتو بريطانيا ليا,
كفييا بعثت مصر بجيشيا إلى فمسطيف ,كفييا عرفت طعـ اليزيمة كأخي انر قامت الثكرة .
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ّ -دراسة فاطمة محمود أحمد أبو زيد ,بعنواف ,عالقات وتفاعالت الثورة في النظاـ السياسي
المصري ,تعديؿ الدستور المصري  5004-5002نموذجاً سنة 5022ـ ,رسالة ماجستير غير

منشورة جامعة القاىرة قسـ العموـ السياسية  ,حيث تناكلت مستقبؿ عبلقات القكة في النظاـ
السياسي المصرم بعد ثكرة ِٓ يناير كتفكؾ آليات القكة في النظاـ المصرم كتكصمت الدراسة أف
تحييد الجماىير ىي القاعدة التي أرسى عمييا النظاـ المصرم دعائمو ,كتعاممت السمطة مع الثكرة

بمحاكلة إحبلؿ الجيش محؿ األجيزة األمنية ,كفشمت السمطة في استمالة الجيش لصفيا كأداة أمنية
بديمة ,كاستخدامو في قمع المتظاىريف ,كاضطر الجيش تحت ضغط التظاىرات الشعبية في جميع
أنحاء الببلد كنتيجة االعتصاـ كاالحتجاج إلى تأييد قكة الجماىير ,كأف ىناؾ تراجعنا كاضحنا لدكر
شعبية األحزاب القائمة مف مرحمة ما قبؿ الثكرة بمختمؼ تكجياتيا .

ْ -دراسة قاسـ طاىر المصري ,بعنواف :نظاـ مجمس الشورى في مصر تكوينو واختصاصاتو دراسة
مقارنة ,رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة القاىرة كمية الحقوؽ ,حيث تناكؿ فييا التعديؿ
الدستكرم لعاـ ََِٕـ ,مجمس الشكرل المصرم بعد ثكرة ِٓ ينايرَُُِـ ,كمجمس الشكرل في
مرحمة تعطيؿ دستكر ُُٕٗـ ,مجمس الشكرل في ضكء اإلعبلف الدستكرم في َّ مارس َُُِـ
حيث جاءت نص المادة ّٕ منو عمى ,مشركع الخطة العامة لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية,
كمشركعات القكانيف التي يحيميا إليو رئيس الجميكرية ,ثـ تناقش الباحث عف كضع مجمس الشكرل

المصرم.
ٓ -دراسة أسماء محسف عوض طمبة ,بعنواف :دور ثورة  52يناير في تفعيؿ المشاركة في برامج
األحزاب السياسية دراسة عمى بعض األحزاب السياسية في محافظة السماعيمية ,رسالة ماجستير
غير منشكرة ,جامعة قناة السكيس كمية اآلداب قسـ االجتماع ,كركزت ىذه الرسالة عمى دكر

األحزاب السياسية بمحافظة اإلسماعيمية ,خاصة بعد ثكرة ِٓ كانكف الثاني /يناير َُُِـ.

ٔ -دراسة عمي محمد الصغير أحمد ,بعنواف :أثر ثورة  52يناير عمى التفاقات الدولية بيف مصر
واسرائيؿ ,رسالة دكتوراه ,غير منشورة في جامعة بني سويؼ ,كمية الحقوؽ ,قسـ القانوف
الدولي ,كتناكؿ فييا أثر ثكرة ِٓ كانكف الثاني /يناير عمى اتفاقية كامب ديفيد كاتفاقيات السبلـ مع
إسرائيؿ ,كاستعرض تطكر العبلقات المصرية اإلسرائيمية خبلؿ الفترة السابقة لمعاىدة السبلـ ,ككذلؾ
تناكؿ الفترة البلحقة لمعاىدة السبلـ كمدل حرص مصر كاسرائيؿ عمى استمرار عممية السبلـ .

-8-

 1.10تعقيب عمى الدراسات السابقة :
إ ف الدراسات السابقة التي تناكلت دكر الجيش المصرم متعددة ,فنجد في دراسة نجكل حسانيف
أنيا تناكلت تطكر الجيش المصرم خبلؿ الفترة (ُُِّْٗٗٔ-ـ) ,حيث تناكلت فييا الجيش المصرم
خبلؿ ىذه الفترة بشكؿ ك و
اؼ؛ بينما تناكلت دراسة عبد الكىاب بكر محمد فترة الحقة مف مراحؿ تطكر
الجيش المصرم؛ حيث تحدثت عف الجيش المصرم خبلؿ الفترة(ُُِّٔٗٗٓ-ـ) كتعمؽ خبلؿ
الدراسة بمدل تطكر الجيش المصرم حتى ُِٓٗـ ,بينما دراسة عمي محمد الصغير تناكؿ فييا أثر
ثكرة ِٓ يناير عمى االتفاقات الدكلية بيف مصر كاسرائيؿ ,كدراسة قاسـ طاىر المصرم تحدث عف نظاـ
مجمس الشكرل في مصر تككينو كاختصاصاتو دراسة مقارنة خاصة بعد ثكرة ِٓ يناير َُُِـ.

مف المبلحظ أف جمي ع ىذه الدراسات تناكلت الجيش المصرم خبلؿ فترات قديمة كلـ تتناكؿ دكر

المؤسسة العسكرية المصرية في المرحمة المعاصرة كباألخص في ثكرة ِٓ يناير ,ربما كاف السبب كراء
عدـ تعمؽ الدراسات بمدل تأثير المؤسسة العسكرية كىيمنتيا عمى االقتصاد كالدكلة كذلؾ بسبب طبيعة
الحكـ كنظامو الذم كاف ال يسمح بالتعرؼ إلى تفاصيؿ المؤسسة العسكرية كيعتبرىا معمكمات

إستراتيجية كذات طابع سرم ال يفصح عنيا لئلعبلـ؛ كلذلؾ يككف البحث فييا صعبنا كحساسنا.

كمف ىنا تأتي فائدة ىذه الدراسة حيث إنو يمتاز البحث فييا بالصعكبة ,كتيدؼ إلى إفادة الباحثيف

في معرفة الدكر المؤثر الذم لعبتو المؤسسة العسكرية في ثكرة ِٓ يناير ,كمدل تأثير البيئتيف الداخمية
كالخارجية عمى دكرىا ,ككيؼ استطاعت أف تخرج عف طكع الرئيس كتنحاز إلى الشعب كمدل النفكذ
كالقكة التي تتمتع بيا ىذه المؤسسة كىؿ ستسعى لتحقيؽ كطف ديمق ارطي؟ ,كمدل طبيعة العبلقة بيف
مؤسسة الرئاسة كالمؤسسة العسكرية خبلؿ عيد الرئيس مبارؾ كالرئيس مرسي.
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 1.11مصطمحات الدراسة:
انتشرت أثناء الحرؾ الشعبي في بمداف الدكؿ العربية "الربيع العربي" العديد مف المصطمحات التي
انتياء بالمفكر كالمحمؿ السياسي,
ظيرت عمى ألسنة كفكر الناس كافة,
ابتداء برجؿ الشارع البسيط ,ك ن
ن
فيذه المصطمحات اتسمت بسمة خاصة ,كتميزت بمدلكالت فريدة ,تكحي بخصكصية ىذه الثكرات

كتفردىا عف غيرىا في الشكؿ كالمضمكف ,كمنيا:

 -2الثورة:
وىي الخروج عف الوضع الراىف ,سواء إلى حالة أفضؿ ,أو أسوأ ,وليا تعريفاف (:)2
أ .التعريؼ التقميدم القديـ الذم كضع مع انطبلؽ الثكرة الفرنسية ,كىي :قياـ الشعب بقيادة نخب
كطبلئع مف مثقفيو ,لتغيير نظاـ الحكـ بالقكة ,كطٌكر الماركسيكف ىذا المفيكـ ,بتعريفيـ لمنخب كالطبلئع
المثقفة ,بطبقة قيادات العماؿ التي أطمؽ عمييـ "البركليتاريا".

ب .التعريؼ المعاصر كاألكثر حداثة ,ىك التغيير الذم يحدثو الشعب ,مف خبلؿ أدكاتو (كالقكات

المسمحة) ,أك مف خبلؿ شخصيات تاريخية لتحقيؽ طمكحاتو في تغيير نظاـ الحكـ كتحقيؽ اإلصبلحات.

 -5الثورة المضادة:
كؿ ثكرة حدثت في التاريخ قامت ضدىا حركة مضادة لمقضاء عمييا ,بيدؼ اإلبقاء عمى

األكضاع القائمة ,كيطمؽ عمى ىذه الحركة المضادة ,اسـ "الثكرة المضادة" ,كتتككف عناصرىا عادة مف
أصحاب المصالح ,الذيف يستشعركف الضرر الذم يحتمؿ أف يصيبيـ جراء الثكرة ,سكاء في القريب
العاجؿ ,أك عمى المدل البعيد ,كدائما ما تمقي الثكرة المضادة تأييدنا كتشجيعنا مف قكل خارجية تتفؽ

معيا عمى مستكل المصالح كاألىداؼ.

 -9الفوضى الخالقة:
ىي حالة سياسية أك إنسانية يتكقع أف تككف مريحة ,بعد مرحمة فكضى متعمدة األحداث ,كيذكر
الكاتب يكسؼ المصرم ,أف ىذا المصطمح كجد في أدبيات الماسكنية القديمة ,كأشار إليو الباحث

األمريكي "داف براكف" ,كينسب إلى األب "ديؼ فميمنج" بكنيسة المجتمع المسيحي بمدينة بتيسبرج

ببنسمفانيا (ِ).

))1صالحاإلمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م),ص.8
)ٌ)2وسؾحسنالمصري,أسرارالثوراتالعربٌةوالفوضىالخالقةمخططتؽٌٌرالشرقاألوسط(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2112,م),
ص.231
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كجاء ىذا المصطمح ,عمي لساف كزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندالي از رايس ,في حديث ليا
مع صحيفة "الكاشنطف بكست" في ٗ نيساف /أبريؿ ََِٓـ قائمة " :إف الفكضى التي تفرزىا عممية
التحكؿ الديمقراطي في البداية ,ىي مف نكع الفكضى الخبلقة التي قد تنتج في النياية ,كضعنا أفضؿ مما

تعيشو المنطقة حاليان " (ُ).

 -1الربيع العربي:
أطمؽ ىذا المصطمح عمى الثكرات ,التي حدثت في الدكؿ العربية ,منذ نياية عاـ ََُِـ ,كحتى
عاـ َُِّـ ,كىي عبارة عف ىبة شعبية عفكية ,لـ يكف ليا قائد محدد يقكدىا ,كىي نتيجة عيكد طكيمة

مف القير كاالستبداد ,يدفعيا كعي جماىيرم ,ينشد رؤية أفضؿ لمستقبؿ ببلده ,كأحياننا يحدث صداـ بيف
الشباب الثائر كالنظاـ المحتضر ,كىك ما يعرؼ ب ػ "صراع مف أجؿ البقاء".

 -2الخريؼ اإلسالمي:
أطمؽ عمى الفترة التي أعقبت الثكرات العربية ,حيث بدأ كصكؿ التيارات اإلسبلمية إلى سدة الحكـ
في عدة دكؿ عربية ,كذلؾ ألنيا األكثر تنظيمان ,كليا خبرات سابقة ,حيث شاركت في انتخابات سابقة,

كليا عبلقاتيا الداخمية كالخارجية؛ فاستطاعت كسب الرأم العاـ ,بالكعكد في اإلصبلح كالنيكض

بالدكؿ ,كحصمت عمى أعمى األصكات في االنتخابات األخيرة في تكنس كمصر.

 -3الدولة المدنية:
مصطمح ليس بالجديد في الفكر السياسي أك الثكرم عمكمان ,لكنو برز كبقكة في ربيع الثكرات

العربية المعاصرة ,كتبنتو كؿ القكل العممانية ,في محاكلة لبللتفاؼ عمى مصطمح "عممانية الدكلة",

ترحيبا في أكساط الجماىير العربية ,كاف ىذا المفيكـ ىك أ قرب لمفيكـ الدكلة
ال كال
كالذم ال يمقى قبك ن
ن
العممانية ,التي ت حصر الديف فقط في الشعائر الدينية (ِ).
 -4الفموؿ:
ىـ أتباع النظاـ الدكتاتكرم المتياكم ,كىـ مف شريحة رجاؿ السمطة كالثركة ,أصحاب النفكذ في
غالبا بكجاىة إعبلمية ,كيقكدكف حممة خفية منظمة إلجياض
النظاـ المصرم السابؽ ,كال يتمتعكف ن
الثكرة ,ينفقكف عمييا الغالي كالنفيس ,كأساليبيـ متنكعة في ذلؾ مف التحريض عمى أفعاؿ تخريبية؛ أك
دعـ قنكات إعبلمية ,كاالستقكاء باألنظمة الخارجية ,التي ال ِّ
ترحب باالنتفاضة الثكرية الكطنية (ّ).

))1

ٌوسؾحسنالمصري,أسرارالثوراتالعربٌةوالفوضىالخالقة,مصدرسابق,ص.242
))2جرٌدةالقدسالعربً,األربعاء16تشرٌنالثانً/نوفمبر2111م,السنةالثالثةوالعشرون,العدد,6875ص.17
))3جرٌدةالقدسالعربً,األربعاء16تشرٌنالثانً/نوفمبر2111م,مصدرسابق,ص.17
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 -5عسكرة الثورة:
مصطمح ثكرم؛ القصد منو تحكيؿ مسار الثكرة ,مف النيج السممي إلى الخيار العسكرم ,كحمؿ

السبلح ,كىذا النمط يككف المجكء إليو في حاالت خاصة؛ عندما يتخذ النظاـ الدكتاتكرم سياسة األرض
المحركقة ,كيشحذ كؿ طاقاتو القتالية كالعسكرية في مكاجية شعب أعزؿ؛ كمثاؿ عمى ذلؾ ,الحالة الميبية

ككذلؾ السكرية (ُ).

 -6الحكومة النتقالية والمجمس العسكري األعمى:
ظيرت ىذه المصطمحات ,نتيجة غياب السمطة الحاكمة ,فكاف البد مف سمطة تدير الببلد حتى

إجراء االنتخابات الرسمية النزيية ,كتسمى أيضنا حككمة تصريؼ األعماؿ ,كىي الحككمة تتكلى زماـ
السمطة بعد الثكرة لحيف انتخاب حككمة رسمية ,بانتخابات شعبية نزيية ,كىي في الغالب حككمة

ضعيفة ,ىشة في ق ارراتيا ,لذلؾ فيي ال تحظى برضا جماىيرم كامؿ ,خاصة كأف معاناة المكاطف ال
تحتاج ليذا التراخي(ِ).

))1جرٌدةالقدسالعربً,مصدرسابق,ص.17
))2المصدرنفسه,ص.17
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 1.12تقسيمات الدراسة :
الفصؿ األوؿ :اإلطار العاـ لمدراسة كيشمؿ :مقدمة الدراسة ,كالمشكمة ,كأىميتيا ,كأىدافيا ,كتساؤالت
الدراسة ,كفرضياتيا ,كمنيجيتيا ,كحدكد الدراسة ,كالدراسات السابقة ,ثـ التعقيب عمى الدراسات السابقة,
كتقسيمات الدراسة ,ككذلؾ مصطمحات الدراسة.
الفصؿ الثاني :تطرؽ إلى مفيكـ الثكرة كالثكرة المضادة ,كالفرؽ بيف الثكرة كاالنقبلب العسكرم ,كأنكاع
الثكرات ,الحضارية ,كالسياسية ,كاالجتماعية ,كثكرات التحرر الكطني ,باإلضافة إلى ذلؾ إعطاء نماذج
عف الثكرات الشعبية غير المسمحة في العالـ ,ككذلؾ نماذج عف الثكرات المسمحة في العالـ.
الفصؿ الثالث :تناكؿ ىذا الفصؿ التككيف األكؿ لمجيش المصرم الحديث ,كالتككيف األكؿ لمقكة البحرية
المصرية ,كالتككيف األكؿ لمقكة الجكية المصرية ,كتناكلت الدراسة بيذا الفصؿ تطكر المؤسسة العسكرية
بل منذ عيد محمد عمي باشا مؤسس مصر الحديثة مرك نار بالعيد الممكي ,ثـ بالعيد الجميكرم
متسمس ن
زمف الرئيسيف جماؿ عبد الناصر كمحمد أنكر السادات ,كحتى عيد الرئيس حسني مبارؾ ,كالتأثيرات
الداخمية كالخارجية عمى أداء المؤسسة العسكرية.
الفصؿ الرابع :تحدث عف ثكرة ِٓ كانكف الثاني /يناير َُُِـ كأسباب قياميا الداخمية كالخارجية ,ثـ
بداية انفجار الثكرة كسمكؾ المؤسسة العسكرية تجاىيا ,ثـ تناكؿ المبحث الثاني يكميات الثكرة ,كمكقؼ
المؤسسة العسكرية فييا ,كتشكيؿ المجمس العسكرم ,كما اآلثار المترتبة عمى تدخؿ الجيش في الثكرة.
الفصؿ الخامس :ناقش المبحث األكؿ المؤثرات الداخمية التي أثرت عمى أداء المؤسسة العسكرية
المصرية ,كعبلقتيا مع الدستكر كجماعة اإلخكاف كالرئيس ككيفية مكاجية المشاكؿ الداخمية ,كتناكؿ
المبحث الثاني المؤثرات الخارجية التي أثرت عمى سياسة المؤسسة العسكرية المصرية ,مع تكضيح
عبلقاتيا مع الدكؿ العربية كالمجتمع الغربي كاسرائيؿ.
كضح المبحث األكؿ مفيكـ الديمقراطية كالدكتاتكرية كالفرؽ بينيما ,كمعكقات التحكؿ
الفصؿ السادسٌ :

الديمقراطي ,كالعكامؿ المشجعة لتطبيؽ الديمقراطية في مصر ,كمدل تطبيؽ الديمقراطية في مصر
خبلؿ الفترة (َُُُِِٓٗ-ـ) ,كدكر المؤسسة العسكرية في إتماـ التحكؿ الديمقراطي ,كاشرافيا عمى
االنتخابات المصرية التشريعية كالرئاسية ,كأخي نار ىيمنة مؤسسة الرئاسة كتقميص دكر المؤسسة
العسكرية.
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الفصػػػؿ الثاني
الثورة تعريفيا وأنواعيا ونماذج عمييا (تأصيؿ نظري).
 المبحث األوؿ :الثورة تعريفيا وأنواعيا.
بلقة.
ال :مفيكـ الثكرة كالثكرة المضادة كالفكضى الخ ٌ
 أك ن ثانينا :الفرؽ بيف الثكرة كاالنقبلب. -ثالثنا :أنكاع الثكرات.

 المبحث الثاني :نماذج عمى الثورات الشعبية العالمية (غير المسمحة).
 -أكالن :ربيع براغ ُٖٔٗـ.

 ثانينا :الثكرة الطبلبية في فرنسا في (أيار -مايك ُٖٔٗـ). -ثالثنا :انتفاضة الخبز في مصر ُٕٕٗـ.

 رابعنا :ربيع بكيف كأحداث ساحة تياف أف مف ُٖٗٗـ. -خامسنا :رياح التغيير في ألمانيا الشرقيةُٖٗٗـ.

 المبحث الثالث :نماذج عمى الثورات الشعبية والعسكرية (المسمحة).
 أكالن :ثكرة الضباط األحرار ُِٓٗـ. -ثانينا :الثكرة اإليرانية ُٕٗٗـ.
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المبحث األوؿ :الثورة تعريفيا وأنواعيا.
إف مصطمح الثكرة ,كالثكرة المضادة ,كالفكضى الخبلقة ,مصطمحات يشكبيا الغمكض ,فالبعض
ينظر لممظاىرات داخؿ البمد ,عمى أنيا ثكرة ,كالبعض اآلخر يرل أنيا حالة مف الشغب ,كالبعض
يعتبرىا انقبلبنا عمى الشرعية ,لذلؾ عمد الباحث في ىذا المبحث ,لتكضيح تعريؼ الثكرة ,كالثكرة
المضادة ,كابراز الفرؽ بينيما ,ككذلؾ تعريؼ الفكضى الخبلقة .

أولً :مفيوـ الثورة والثورة المضادة والفوضى الخالاقة.
أ -مفيوـ الثورة:
لقد عرفٌت "المكسكعة السياسية" الثكرة ,بأنيا تستخدـ لمداللة عمى (ُ):
ُ .تغيرات فجائية كجذرية ,تتـ في الظركؼ االجتماعية كالسياسية؛ أم عندما يتـ تغيير حكـ قائـ,

فالنظاـ االجتماعي كالقانكني المصاحب لو ,يتغير بصكرة فجائية ,كأحياننا عنيفة بحكـ آخر.
ِ .تغييرات ذات طابع جذرم "راديكالي" (ِ)غير سياسية ,حتى كا ف تمت ىذه التغيرات ببطء كدكف
عنؼ ,كما ىك الحاؿ عندما نقكؿ ثكرة عممية كثكرة فنية كثكرة ثقافية ,فإف ىذه التغيرات المعاصرة,
تستخدـ لكصؼ تغيرات شاممة في مجاالت متعددة مف الحياة.

 الثكرة في " لساف العرب" :الثكرة مف ثار الشيء ,ثك نار ,بمعنى (ىاج) ,كالثائر (الغضباف) (ّ).
 الثكرة في "المعجـ الكسيط" " :بأنيا تغيير أساسي في األكضاع السياسية كاالجتماعية ,يقكـ بو
الشعب في دكلة ما"(ْ).
 كالثكرة عند "الطبرم" :الثكرة مف ثار ,يثكر ,ثكراننا ,إذا ( انتشر الشيء في األفؽ).

كذكرت "المكسكعة العربية الميسرة" ,أف الثكرة تغيير جكىرم في األكضاع السياسية كاالجتماعية
لدكلة معينة ,ال تتبع في أحداثو الكسائؿ المقررة لذلؾ ,في النظاـ الدستكرم لتمؾ الدكلة ,كيفرؽ بعضيـ
بيف الثكرة كبيف قمب نظاـ الحكـ ,عمى أساس أف األكلى يقكـ بيا الشعب بنفسو ,بينما يقكـ باالنقبلب

كيبيف آخركف ىذه التفرقة ,عمى أساس أف اليدؼ مف الثكرة ,ىك إحداث تغيرات
بعض رجاؿ الحكـ؛ ٌ
جكىرية في النظاـ السياسي أك االجتماعي ,بينما ييدؼ قمب نظاـ الحكـ إلى مجرد إعادة تكزيع السمطة
السياسية بيف ىيئات الحكـ المختمفة ,أك األشخاص القائميف بو ,كيترتب عمى نجاح الثكرة ,سقكط
الدستكر ,كانييار النظاـ الحككمي القائـ ,كلكنيا ال تمس شخصية الدكلة ,كال تؤدم إلى سقكط التزاماتيا

الدكلية ,كما ال تؤدم إلى انتياء العمؿ بالتشريعات السابقة عمييا (ٓ).

))1عبدالوهابالكٌالً,الموسوعةالسٌاسٌةج(,1بٌروت:المإسسةالعربٌةللدراسات1884,م),ص.171
)")2الراديكالية" وهًتساويفًالمعنىالجذرٌةنسبةإلىجذورالشًوالرادٌكالٌونهوالذٌنٌرٌدونتؽٌٌرالنظاممنجذورهوٌطلقتعبٌر
الرادٌكالٌةالٌومعلىالمتطرفٌننحوالٌسارؼالباً,لمزٌدٍمنالتفاصٌلٌرجىاالطالععلىالموسوعةالسٌاسٌة,ج,2ص.712
))3
 طارقفرٌد,تصحٌحمنهجٌةثورةلمتنجزبعد(,القاهرة:مطابعاألهرامالتجارٌة2112,م),ص.115
))4د.إبراهٌمأنٌس,وآخرون,المعجمالوسٌط(,تركٌا:دارالدعوة1811,م),ص.112
) )5محمدشفٌقؼربال,مشرؾعلىالموسوعةالعربٌةالمٌسرة(,القاهرة:دارالشعبللطباعة1865,م),ص.513

-16-

كما كيعرفيا "معجـ العمكـ االجتماعية"" ,بأنيا تغيير نكعي عميؽ في تطكر ظاىرة ما في
الطبيعة ,أك المجتمع ,أك المعرفة ,كذلؾ كالثكرة الجيكلكجية ,كالصناعية ,كالعممية ,كالتكنيكية ,كالثقافية,
كالثكرة في الفيزياء ,كفي الفمسفة ...الخ" ,كيدؿ المصطمح خاصة عمى الثكرة االجتماعية كالثكرة كانقطاع
في التدرج كق فزة نكعية تتميز عف التطكر التاريخي كعف االصبلح (ُ).
كعرٌفيا البعض " بأنيا الخركج عف الكضع الراىف ,سكاء إلى كضع أفضؿ أك أسكأ مف الكضع القائـ
كيقسميا إلى تعريفيف ,تقميدم كمعاصر" (:)5
ُ .التعريؼ التقميدم القديـ الذم كضع مع انطبلؽ الثكرة الفرنسية ,كىك :قياـ الشعب بقيادة نخب
طكر الماركسيكف ىذا المفيكـ ,بتعريفيـ لمنخب
كطبلئع مف مثقفيو ,لتغيير نظاـ الحكـ بالقكة ,ك ٌ
كالطبلئع المثقفة بطبقة قيادات العماؿ ,التي أطمؽ عمييـ "البركليتاريا" (ّ).

ِ .التعريؼ المعاصر كاألكثر حداثة ,ىك التغيير الذم يحدثو الشعب ,مف خبلؿ أدكاتو (كالقكات
المسمحة) ,أكمف خبلؿ شخصيات تاريخية ,لتحقيؽ طمكحاتو لتغيير نظاـ الحكـ .

ميمة .الركف األوؿ :أف يككف ليا عنكاف رئيسي
كالبعض حدد لمثكرة ثبلثة أركاف أك عناصر ٌ
ً
تتفرع الجز ٌئيات الثانكية .والركف الثاني :أف يككف لتمؾ الثكرات فبلسفة
(فكرة) ,كمف ذلؾ العنكاف ٌ
و
ثـ
كمنظٌركف يصكغكف عناكينيا
يتقبمكىا كييضمكىا ,كمف َّ
بأسمكب سمس ,لكي يتسٌنى لعامة الثائريف أف ٌ
الدفاع عنيا كعف مكتسباتيا .والركف الثالث :أف يككف لتمؾ الثكرات قادة أك مجمس قيادة ,لدييـ ببلغة
معينة ,يستطيعكف مف خبلليا ,إقناع الجماىير الثائرة
في التعبيرات الثكريةٌ ,
كيتبنكف ًفك نار أك أيديكلكجيا ٌ
ثـ الفبلسفة كالمنظٌريف ثانينا (ْ).
الَّ ,
أك ن

كتعرؼ الدارسة الثكرة ,بأنيا "تغيير جذرم في مختمؼ األكضاع السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية كالثقافية ,نتيجة لغضب الشعب كسخطو عمى كضع ما ,مما يؤدم إلى انفجاره عمى
األكضاع القائمة ,كقد تككف سممية ال تستخدـ العنؼ ,كأحياننا تنجر إلى العنؼ كالصداـ".

ب -مفيوـ الثورة المضادة:

كيعرٌفيا معجـ العمكـ االجتماعية " المقاومة الضاربة لمثورة ,صراع الطبقات الرجعية ضد الثورة
بيدؼ القضاء عمييا ,وتصفية إنجازاتيا ,والعودة إلى أوضاع ما قبؿ الثورة" (ٓ).

))1

المرجعالسابق,ص.1334,
))2صالحاالمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م),ص.8
)")3البروليتاريا" وهًتعنً:الطبقةالدنٌاالبائسةوالمعدومةمنالمجتمعتلكالطبقاتالتًالتملكشٌئاًوالتستطٌعأنتستمرفًالحٌاةإال
بعملها,وٌقولماركسأنالبرولٌتارٌاهًالطبقةالتًتتحملكلأعباءالمجتمعبدونانتتمتعبؤٌةمٌزة,لمزٌدٍمنالتفاصٌل,أنظر
الموسوعةالسٌاسٌة,ج,1ص.533
))4
أسامةأبونحل,الحِراكالعربًالمعاصردراسةسٌاسٌةسوسٌولوجٌة( ,بٌروت:مركزباحثللدراساتالفلسطٌنٌةواالستراتٌجٌة
2113,م),ص.5
))5ناتالٌاٌفرٌموفا,توفٌقسلوم,معجمالعلوماالجتماعٌة,مصطلحات:روسً-إنجلٌزي-عربً(,موسكو:دارالتقدم1881,م),ص .241
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كتعرؼ المكسكعة السياسية الثكرة المضادة ,بأنيا " :تطمؽ عمى القكل السياسية العسكرية ,التي

تحمؿ السبلح في كجو ثكرة سبقتيا؛ بيدؼ القضاء عمى إنجازاتيا ,عف طريؽ إعادة إحياء المؤسسات

السياسية كاالقتصادية ,التي كانت قائمة قبؿ الثكرة ,كاسترداد االمتيازات االجتماعية ,التي كانت تتمتع
بيا الطبقات المييمنة" ,كذلؾ ضمف الحدكد التي تسمح بيا الظركؼ المستجدة؛ كمف أشير األمثمة عمى

الثكرة المضادة في التاريخ القريب ,حركة الردة التي عرفتيا إنجمت ار عاـ َُٔٔـ ,كالردة البكربكنية التي
عرفتيا فرنسا في ُُُُْٖٖٓ-ـ (ُ) كالثكرة المضادة ( )CONTRAضد الثكرة الساندينية في نيكاراغكا,

كالتي نجحت عاـ ُٕٗٗـ (ِ).

نستخمص مما سبؽ ,أف الثكرة المضادة ,حركة سياسية تيدؼ إلى جمع كؿ المتضرريف مف

الثكرة ,سكاء عمى المستكل الداخمي ,أك المستكل االقميمي ,أك المستكل الدكلي في دائرة كاحدة ,ثـ تسعى
لمتقميؿ مف نتائج الثكرة ,كتحاكؿ االنقضاض عمى الثكرة ,إلفشاؿ النظاـ الجديد ,كالعكدة لمنظاـ السابؽ,

كالبد لئلشارة ,إلى أف لكؿ ثكرة ,ثكرة مضادة ليا.
القة:
ج -الفوضى الخ ا

ٌيعرؼ المنجد الفكضكية ,بأنيا نظاـ سياسي كاجتماعي ,ينشأ فيو الفرد متحر نار مف كؿ سمطة
حككمية ,حالة شعب ال رأس لو يعطمت عنده السمطة الحككمية (ّ).
بل" :إنيا فمسفة اجتماعية ,أك شكؿ
كما ٌعرؼ معجـ عمـ االجتماع المعاصر "الفكضكية" ,قائ ن
مف أشكاؿ التنظيـ االجتماعي ,المتضمف غياب الدكلة ,أك الحككمة الرسمية ,كتككف مستندة عمى
عقيدة ,تشير إلى أف المجتمع المثالي ,يمكف إدارتو كادارة شؤكنو ,بدكف أم استخداـ لمقكة ,كحتى بدكف

كجكد ضركرة لككاالت رسمية ,تقكـ بإصدار السمطة ,أك استخداـ القكة ,فيي نقيض االشتراكية "

()1

.

كتعرؼ المكسكعة السياسية الفكضكية" :إنيا تصكر سياسي ,يرمي إلى إلغاء الدكلة ,كاستبعاد كؿ
ٌ
سمطة مف داخؿ المجتمع ,تممؾ حقنا قسرينا عمى الفرد ,إنيا إذف حركة أفكار ,كممارسة تطرح كؿ قسر

خارجي عمى اإلنساف ,كترمي إلى بناء حياة مشتركة ,عمى أساس اإلدارة الفردية المستقمة"

(ٓ)

.

كيذكر الكاتب يكسؼ المصرم ,أف الفكضى الخبلقة ,ىي" :حالة سياسية أك إنسانية ,يتكقع أف
تككف مريحة بعد مرحمة فكضى متعمدة اإلحداث" ,كأضاؼ :أف ىذا المصطمح كجد في أدبيات
الماسكنية القديمة ,كأشار إليو الباحث األمريكي "داف براكف" ,كينسب إلى األب "ديؼ فميمنج" بكنيسة
المجتمع المسيحي ,بمدينة بتيسبرج ببنسمفانيا (ٔ).
))1الموسوعةالسٌاسٌة,ج,1مرجعسابق,ص.827
))2عبدالناصرسرور,محاضرةفًتارٌخأمرٌكاالالتٌنٌة,محاضراتألقٌتلطالبقسمالتارٌخ,المستوىالثالث,جامعةاألقصى,ؼزة.
))3المنجدط(,34بٌروت:دارالمشرق1884,م),ص.588
))4
 معٌنخلٌلالعمر,معجمعلماالجتماعالمعاصر(,عمان:دارالشروقللنشروالتوزٌع2111,م),ص.118
))5الموسوعةالسٌاسٌة,ج,4ص.632
)ٌ)6وسؾحسنالمصري,أسرارالثوراتالعربٌةوالفوضىالخالقةمخططتؽٌٌرالشرقاألوسط,مرجعسابق,ص.231
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كجاء ىذا المصطمح ,عمى لساف كزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندالي از رايس ,في حديث ليا
مع صحيفة "الكاشنطف بكست" في ٗ نيساف /أبريؿ ََِٓـ ,قائمة " :إف الفوضى التي تفرزىا عممية
التحوؿ الديمقراطي في البداية ,ىي مف نوع الفوضى الخالقة ,التي قد تنتج في النياية وضعاً أفضؿ,

مما تعيشو المنطقة حالياً "

(ُ)

كلذلؾ يرل كثير مف المفكريف كالمحمميف ,أف الربيع العربي في المنطقة

العربية ,سياسة أمريكية لتحقيؽ فكضى بالمنطقة ,كيستشيدكف بتصريح كزيرة الخارجية األمريكية األسبؽ
ككندالي از رايس ,لصحيفة " الكاشنطف بكست" ,كيرل الباحث ,أف مف الطبيعي أف يككف لمكاليات المتحدة
دكر في الربيع العربي ,حيث إف أم تغيير بالمنطقة ,سيؤثر عمى مصالحيا السياسية كاالقتصادية معنا.

ثانياً :الفرؽ بيف الثورة والنقالب.
ثمة ثالث مالحظات لمتفريؽ بيف الثورة والنقالب ,وىي:
 المبلحظة األكلى :أف الثكرة يقكـ بيا الشعب كعامة الناس ,نتيجة لشعكرىـ بالظمـ كالسخط عمى
النظاـ القائـ ,بينما االنقبلب يككف مف أحد قيادات الجيش ,أك تنظيـ مسمح ,ضد النظاـ القائـ,

كيؤكد الدكتكر إبراىيـ أبراش " :أف النقالب العسكري تحرؾ فوقي لنخبة عسكرية ,تكوف متواطئة
أحياناً مع بعض رموز السمطة ,لتغيير الحكومة أو النظاـ القائـ" (ِ).

 المبلحظة الثانية :أف الثكرة إذا نجحت ,تؤدم إلى تغيير كامؿ لمدكلة في جميع جكانب الحياة
تغيير في شكؿ النظاـ
نا
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ,عمى عكس االنقبلب ,الذم يعني فقط

السياسي مع بقاء كؿ األحكاؿ االجتماعية ,كتحدد "المكسكعة العربية الميسرة" "أف اليدؼ مف الثورة
ىي إحداث تغيرات جوىرية في النظاـ السياسي أ و الجتماعي بينما ييدؼ قمب نظاـ الحكـ إلى

مجرد إعادة توزيع السمطة السياسية ,بيف ىيئات الحكـ المختمفة ,أو األشخاص القائميف بو" (ّ).

بل ,حتى يجنى ثمارىا كتظير نتائجيا ,بينما االنقبلب
 المبلحظة الثالثة :أف الثكرة تستغرؽ كقتان طكي ن
قد يككف لمدة قصيرة جدنا ,كتستقر األمكر بعدىا بسيطرة االنقبلبييف ,أك فشميـ كالعكدة لما سبؽ.

ثالثاً :أنواع الثورات.
أ-الثورات الحضارية:

كيقصد بيا التغيرات كالتحكالت التي طرأت عمى الحياة اإلنسانية ,كعمى مسار تطكر البشرية مثؿ :الثكرة
الزراعية ,كالثكرة الصناعية ,كالثكرة التكنكلكجية ,كالثكرة المعمكماتية (ْ).

))1المرجعالسابق,ص.242
))2
 إبراهٌمأبراش,علماالجتماعالسٌاسًمقارنةابسمولوجٌة ودارسةتطبٌقٌةعلىالعالمالعربً(,ؼزة:دارالمنارة2111,م),ص.275
))3محمدشفٌقؼربال,مرجعسابق.513,
) )4إبراهٌمأبراش,علماالجتماعالسٌاسً,مرجعسابق,ص.266

-18-

ب-الثورات السياسية والجتماعية:
يذكر الدكتكر إبراىيـ أبراش " :أف الثكرات السياسية ,ىي تحرؾ الجماىير الحاشدة احتجاجان عمى

أكضاع اجتماعية كاقتصادية كسياسية سيئة كمرفكضة ,كتتسـ ىذه الثكرات ,بأنيا تسعى إلحداث تحكالت
جذرية في حياة الشعكب ,كبعض ىذه الثكرات تحقؽ أىدافيا ,كبعضيا يفشؿ ,كأخرل يتـ حرفيا عف
مسارىا" ,كمف األمثمة عمى الثكرات السياسية كاالجتماعية في العالـ:
ُ -الثكرة
ِ -الثكرة
ّ -الثكرة
ْ -الثكرة
ٓ -الثكرة

البريطانيةُٖٖٔـ كقامت ضد حكـ آؿ ستيكارت.
األمريكية ُُّٕٕٕٖٔ-ـ كىي ثكرة اجتماعية كتحررية في الكقت نفسو.
الفرنسية ُُٖٕٕٗٗٗ-ـ.
اإليطالية ُْٖٖـ.
البمشفيةُُٕٗـ ضد الحكـ القيصرم.

ٔ -الثكرة الصينية ُْٗٗـ ضد حكـ شياغ كام شيؾ.
ٕ -ثكرة الضباط األحرار ُِٓٗـ ,كىي محؿ جدؿ بيف ال يكتاب ,فمنيـ مف يراىا ثكرة ,كآخركف
يركنيا انقبلبان عسكرينا.
ٖ -الثكرة الككبيةُٗٓٗـ كقادىا فيدؿ كاسترك ضد حكـ الدكتاتكر باتستا.

ٗ -الثكرة اإليرانية ُٕٗٗـ ,التي أسقطت الشاه محمد رضا بيمكم.
َُ -ثكرات شعكب أكركبا الشرقية منذ ُٖٗٗـ التي أطاحت باألنظمة الشيكعية.
ُُ -الثكرة البرتقالية في أككرانيا ََِْـ.

كنستخمص مما سبؽ ,أف الثكرة االجتماعية ,ىي تغيير نكعي في جميع نكاحي الحياة

االقتصادية ,كالسياسية ,كالفكرية ,داخؿ المجتمع ,كما كتؤدم النييار نظاـ قديـ بأكممو ,كبناء نظاـ
جديد أكثر تقدمان كقدرةن ,عمى مكاجية المشاكؿ .
أ -ثورات التحرر الوطني:

كيعرفيا الدكتكر إبراىيـ أبراش ,بأنيا "ثكرة الشعكب الخاضعة تحت االحتبلؿ ,ضد الجيكش
المحتمة" ,كظير ىذا المصطمح مع الحرب العالمية األكلى مع تفكؾ اإلمبراطكريات ,كظيكر مبدأ حؽ
الشعكب في تقرير مصيرىا ,ثـ انتشر مع تبني األمـ المتحدة لمبدأ تصفية االستعمار بعد الحرب
العالمية الثانية ,كقد تـ إطبلؽ صفة الثكرة عمى كؿ حركة تحرر ضد االستعمار.
كشيدت آسيا كأ فريقيا كأمريكا البلتينية سمسمة مف الثكرات التحررية ,كمف أشيرىا ثكرة الشعب في

جنكب إفريقيا ,كالثكرة الجزائرية ,كالثكرة الفيتنامية ,كالثكرة اليندية ,كالثكرة الفمسطينية التي ما زلت مستمرة
حتى اآلف ,كثكرة الشعب الميبي ضد االحتبلؿ اإليطالي ,كفي مصر حدثت عدة ثكرات ,مثؿ :ثكرة أحمد
عرابي ُُٖٖـ ,كثكرة مصطفى كامؿ ,كثكرة سعد زغمكؿُُٗٗـ (ُ).

))1المرجعالسابق,ص.268
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المبحث الثاني :نماذج عمى الثورات الشعبية العالمية (غير المسمحة).
في ىذا المبحث ,استعرضت الدراسة نماذج عمى االحتجاجات الشعبية في بعض المناطؽ

بالعالـ ,ككيؼ تعاممت معيا الحككمات ,كمنيا ربيع براغ عاـ ُٖٔٗـ  ,كالثكرة الطبلبية في فرنسا عاـ
ُٖٔٗـ ,كانتفاضة الخبز في مصر ,كربيع بكيف ,كأحداث ساحة تياف آف مف ُٖٗٗـ ككذلؾ رياح
التغيير في ألمانيا الشرقية عاـ ُٖٗٗـ.
أولً  :ربيع براغ 2635ـ.
ال لمحزب الشيكعي
في كانكف الثاني /ينايرُٖٔٗـ ,انتخب ألكسندر دكبتشيؾ سكرتي نار أك ن

التشيككسمكفاكي ,كقد استطاع دكبتشيؾ الذم ارتبط اسمو بربيع براغ ,أف يصؿ إلى السمطة ,نتيجة
تحالؼ قكل المعارضة داخؿ الحزب "السمكفاكييف" ,الذيف أثاركا قضية الحقكؽ القكمية مف جية,
كالمجمكعة الداعية لئلصبلح االقتصادم مف جية أخرل ,كقد خمؼ دكبتشيؾ نتيجة ليذا التكتؿ أنطكف
نكفكتني في رئاسة الحزب ,ككاف نكفكتني قد تعرض في آكاخر أيامو إلى انتقاد شديد شاركت فيو القكل

المؤيدة لبلتحاد السكفياتي ,ككاف ا لطبلب في المنطقة التشيكية قد بدأكا في أكاسط الستينيات يطالبكف
بإنياء سيطرة الحزب عمى اتحاد الكتاب ,كىاجمت الشرطة تظاىرة طبلبية سارت احتجاجنا عمى رداءة
اإلمدادات الكيربائية ,فأدل ذلؾ إلى حدكث اضطرابات؛ فعمد الطبلب إلى احتبلؿ المباني احتجاجنا

عمى ىذه الحادثة ,كبعد انتخاب دكبتشيؾ بدا كاضحنا أف ىناؾ تغي نار ىامان سيحدث في قيادات الحزب
كأف القيادة الجديدة لـ ً
تأت بسياسة كاضحة في الفترة ما بيف يناير – كأبريؿ ُٖٔٗـ .فبالنسبة لدكبتشيؾ
كاف ىذا التحرؾ الجماىيرم ,الذم استغمتو ببراعة بعض القكل اليمينية كاألجنبية؛ مما دفع كؿ الدكؿ

األعضاء في "حمؼ وراسو" ( )2إلى اتخاذ مكاقؼ معادية لو ,كلـ يكف بكسع مجمكعة دكبتشيؾ تطميف
االتحاد السكفييتي بضرب ىذه التحركات الشعبية ,ألنيا كانت الضماف الكحيد ,لتثبيت سيطرتيا كقيادتيا
لذلؾ ,كفي الكقت نفسو الذم كانكا يظيركف فيو كالءىـ لحمؼ كارسك كلبلتحاد السكفييتي ,اتخذ
الدكبتشكيكف إجراءات خطيرة ,مثؿ :تطيير أجيزة األمف مف أنصار نكفكتني كاالتحاد السكفييتي ,كلـ

يكف ىذا اإلجراء ,إال ليزيد الريبة في عكاصـ أكركبا الشرقية األخرل (ِ).

كىكذا ففي ُِآب /أغسطس ُٖٔٗ ـ ,اجتاحت دبابات حمؼ كارسك العاصمة براغ ,كقد شاركت

في ىذا اليجكـ قكات خمس دكؿ أعضاء في حمؼ كارسك ,بما فييا ألمانيا الديمقراطية ,كلـ تصدر عف
الجيش التشيككسمكفاكي أية مقاكمة لميجكـ ,الذم جرل تحت شعار إعادة سمطة الحزب كالشرعية ,كقد
))1

حلف وراسو  :هوعبارةعنمعاهدةجماعٌةللضمانالجماعًالعسكريبٌندولأوروباالشرقٌةاالشتراكٌةبزعامةاالتحادالسوفٌٌتً,
وأبرمتفًوراسوعاصمةبولنداوٌضماالتحادالسوفٌٌتًوبولنداوتشٌكوسلوفاكٌاوالمجرورومانٌاوبلؽارٌاوألبانٌاوٌوؼسالفٌا,ولمزٌدٍمن
التفاصٌل,أنظرالموسوعةالسٌاسٌة,ج,7ص.241
))2عبدالوهابالكٌالً,الموسوعةالسٌاسٌةج,1مرجعسابق,ص.515
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تعرضت حككمة دكبتشيؾ بعد دخكؿ جيكش حمؼ كراسك ,إلى تطيير فكرم كأعيد تنظيـ الحزب,

كألغيت ق اررات المؤتمر الرابع عشر ,بمكافقة القادة الدكبتشيكييف أنفسيـ (ُ).

كفي تشريف الثاني /نكفمبرُٖٔٗـ ,احتؿ الطبلب بدعـ مف عدة منظمات عمالية كثي نار مف

المباني ,كقامت عدة تظاىرات احتجاجية ,عندما جرت محاكلة إلقصاء صديؽ دكبتشيؾ ,جكزيؼ
سمرككفسكي عف رئاسة الجمعية الفيدرالية ,كفي ُٔ كانكف ثاني /ينايرُٗٔٗـ انتحر الطالب" باف باالخ"

في ساحة عامة في براغ ,تاركنا رسالة يطالب فييا بإنياء الرقابة ,كيحرض عمى إعبلف اضراب عاـ (ِ).

كفي نياية أيار /مارس ُٗٔٗـ ,حمت محؿ القيادة الدكبتشكية قيادة حزبية جديدة يترأسيا

"غكستاؼ ىكساؾ"  ,كقد جرت إثر ىذا األمر ,حممة تطيير كاسعة ,كأسفرت عف طرد حكالى نصؼ
مميكف عضك مف الحزب ,كأعيدت الرقابة ,كتـ حؿ جميع المنظمات الجماىيرية المستقمة ,التي تشكمت
خبلؿ ربيع براغ ,كأىـ انعكاسات أحداث ربيع براغ ,ىك كقكؼ عدد مف األحزاب الشيكعية كاألكركبية,

مكقؼ المعارض لمتدخؿ السكفياتي كادانتيا لما حدث .ككذلؾ بركز عدد مف االعتراضات داخؿ األحزاب
الشيكعية الح اكمة في دكؿ حمؼ كارسك ,باإلضافة إلى االستغبلؿ الكاسع في كسائؿ اإلعبلـ الغربية ليذه
األحداث ,كبركز ما سمي آنذاؾ بمبدأ السيادة المحدكدة ,أك مبدأ بريجنيؼ (ّ).

خطر عمى الدكؿ االشتراكية ,كييدد
كيرل الباحث ,أف االتحاد السكفيتي اعتبر أف ربيع براغ
ه
مصالحيا؛ لذلؾ بدأ التدخؿ بالقكة العسكرية فك نار لمقضاء عمى ىذه الحركة ,كقمعيا بالقكة كاستعاف بقكات
حمؼ كراسك لتحقيؽ ىذه اليدؼ ,كما أصدر مبدأ السيادة المحدكدة ,المعركؼ باسـ " مبدا بريجينؼ".

ثانياً :الثورة الطالبية في فرنسا في (أيار -مايو 2635ـ).
بدأت األحداث العنيفة فيُٖآذار /مارسُٖٔٗـ ,عمى شكؿ ىجكـ عمى المؤسسات األمريكية
في باريس ,فقبضت السمطات عمى خمسة مف المشاركيف ,األمر الذم أدل إلى احتجاجات طبلبية
كاسعة النطاؽ ,بقيادة "ككىف بنديت"  ,كسرعاف ما لقيت ىذه الحركة (حركة ِِ آذار /مارس) ,مساندة
قكية مف "التيارات التركتسكية"

(ْ)

كمنظمات اليسار الجديد ,أما سر قكة اندفاع ىذه التيارات ,فكاف

التبلقي بيف رغبة الطمبة في االحتجاج عمى نظاـ كظركؼ التعميـ في فرنسا ,كرغبة فئات غير طبلبية,

في االحتجاج عمى ظمـ مجتمع البلمساكاة الرأسمالي في فرنسا ,كقد أ دت استعانة إدارة الجامعات
))1المرجعالسابق,ج,1ص.515
))2عبدالوهابالكٌالً,الموسوعةالسٌاسٌةج,1مرجعسابق,ص.516
))3المرجعالسابق,ص",516مبدأ بريجنيف" :وهومبداالسٌادةالمحدودةعلىلسانالزعٌمالسوفٌٌتًلٌونٌدبرٌجٌنؾوهو"حقالدول
االشتراكٌةفًالتدخلعندماتتعرضاألنظمةاالشتراكٌةاوالنظامنفسهللخطر,وأصدربعدتدخلقواتحلؾوارسوفًتشٌكوسلوفاكٌافً
أؼسطس1861م,لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرعلىالموسوعةالسٌاسٌة,ج3ص.362
)")4التيارات التروتسكية":هًالمعارضةالٌسارٌةلستالٌن,وقدنجحستالٌنفًنفًتروتسكً,لمزٌدٍمنالتفاصٌلٌ,رجًاالطالععلى,
الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا./http://ar.wikipedia.org/wikihgr,
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بالبكليس ,إلى تكسيع قاعدة المشاركة الطبلبية في حركة االحتجاج ,كىكذا شارؾ عشرات اآلالؼ في
المظاىرات كالصدامات مع البكليس ,مف ٔ إلى ُّ أيار  /مايك ُٖٔٗـ؛ حيث لجأ الطبلب إلى بناء
الحكاجز كالخنادؽ ,كتحكلت بعد العاشر مف شير مايك ,بفضؿ مشاركة اليسار الجديد كالتركتسكييف,
إلى حركة سياسية ىدفيا اإلطاحة بحكـ الجنراؿ ديغكؿ كالنظاـ الرأسمالي (ُ).

كفي ليمة َُ ُُ-أيار /مايكُٖٔٗـ ,أصيب المئات مف البكليس كالثائريف بجراح ,كفي تمؾ
الميمة عاد رئيس الكزراء (بكمبيدك) إلى الببلد ,ككاف الجنراؿ ديغكؿ غائبان أيضنا ,كأعمف رئيس الكزراء

تجاكبو مع مطالب الطبلب ,بضركرة إصبلح النظاـ التعميمي ,كلكف اندفاع األحداث ,كاف قد تخطى
ذلؾ ,إلى ما يشبو الثكرة ,إلى درجة أف العماؿ كالمكظفيف ,أخذكا يشارككف في اإلضرابات ,كالمصادمات

مع السمطة ,كفي ُّ أيار  /مايك ,تظاىر ََٖ ألؼ طالب كعامؿ في شكارع باريس ,كاستكلى الطمبة
عمى الجامعات ,كأعمف الطمبة السكفييت الديمقراطية المباشرة ,كأخذ العماؿ يستكلكف عمى المصانع
كيديركنيا بأنفسيـ ,كعندئذ أخذ الحزب الشيكعي الفرنسي يتخمى عف سياستو ,في معارضة الحركة,
خكفان عمى مكانتو بيف الطبقة العاممة ,فدعا إلى تحسيف ظركؼ العمؿ ,كزيادة األجكر لمعماؿ

(ِ)

.

كاعتبا نار مف ُٓ أيار /مايك ُٖٔٗـ أعمف إضراب شبو عاـ ,كلـ ينتو ,إال بقرار الجنراؿ ديغكؿ

بحؿ الجمعية الكطنية ,في رسالة بثتيا اإلذاعة لمدة ثبلث دقائؽ ,كأف قسمنا كبي نار مف البكرجكازية ,أخذ

مكقفان إيجابينا تجاه الطبلب ,ألف عددان مف أبنائيا كاف معنينا بيذه المطالب ,كألنيا لـ تدرؾ الطابع غير

المرتد ,لمتحكؿ االجتماعي كاالقتصادم لمبمد (ّ).

كفي ِِ أيار  /مايك ,كاف تسعة مبلييف مف العماؿ يشارككف في اإلضراب بينما برزت قيادات
طبلبية قديرة ككاضحة كقادرة عمى تكجيو األحداث ,فبدا ككأف السمطة قد انتقمت مف البرلماف كالحككمة
إلى الشكارع  ,كشمؿ اإلضراب عماؿ اإلذاعة كالتمفزيكف (الحككمييف) ,ثـ أقدـ الجنراؿ ديغكؿ عمى تنفيذ

خطة مضادة ,فأعمف استجابتو لمطالب العماؿ برمتيا فعزؿ الطبلب كأخذت الثكرة بالتبلشي تدريجينا (ْ).

كحققت ثكرة أيار /مايك الطبلبية في فرنسا بعض اإلصبلحات الجامعية ,كمطالب عمالية ,شممت

ارتفاعنا في األجكر تراكح بيف ّٓ إلىَٕ  ,%إال أنيا فشمت في تغيير النظاـ لقكة ديغكؿ ,كقكة الطبقة

الكسطى ,كمعيا مكقؼ الحزب الشيكعي الفرنسي لمثكرة ,كالتزامو بالتغيير البرلماني ,كالتدريجي ,إلى
جانب صعكبة إيجاد أرضية مشتركة ,كتحالؼ ثابت بيف األحزاب الثكرية كاليسار الجديد (ٓ).

))1عبدالوهابالكٌالً,مرجعسابق,ص.816
))2المرجعالسابق,ص.817
))3فرنسواجورجدرٌفوس,وآخرون,تارٌخأوروباالعاممنذ1718إلىأٌامانا",ترجمة"حسٌنحٌدر,ج(,3بٌروت:منشوراتعوٌدات,
طبعةأولى1885,م),ص.414
))4الكٌالً,مرجعسابق,ص.817
))5المرجعنفسه,ص.817
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ثالثاً :انتفاضة الخبز في مصر عاـ 2644ـ:
إف سياسة االنفتاح التي تكجيت نحك تحقيؽ النمك ,قد حكلت مصر إلى مجتمع استيبلكي متخمؼ

مف الناحية االقتصادية ,مع تزايد حدة التفاكت االجتماعي ,فقد أخذت اليكة االجتماعية تتسع يكمان بعد
يكـ ,إذ زاد األغنياء غنى ,كتدفقت أمكاليـ إلى الخارج ,في الكقت الذم أضحى فيو الفقراء أكثر فق نار

(ُ)

.

كمما زاد الغضب الشعبي ,إعبلف رئيس الكزراء لمشئكف المالية كاالقتصادية الدكتكر عبدالمنعـ
القيسكنى في بياف لو أماـ مجمس الشعب ,يكـ ُٕ كانكف الثاني  /يناير ُٕٕٗـ ,مجمكعة مف الق اررات
االقتصادية الصادمة ,كمنيا رفع الدعـ عف مجمكعة مف السمع األساسية ,كذلؾ برفع أسعار الخبز
َٓ ,%كالسكرِٓ ,%كالشام ّٓ ,%ككذلؾ األرز ,كالزيت ,كالبنزيف ,كِٓ سمعة أخرل (ِ).

كبحمكؿ عاـ ُٕٕٗـ ,كاف صبر الجماىير قد بدأ ينفذ ,إزاء كعكد السادات إياىـ بحياة أفضؿ,
كخرج المتظاىركف إلى شكارع مصر في ُٖكُٗ كانكف الثاني  /يناير ُٕٕٗـ ,يرددكف أكثر الشعارات
داللة عمى فشؿ سياسة السادات التنمكية" أيف خبزنا يا بطؿ العبكر ؟"

(ّ)

.

ككانت شعارات المكاطنيف في انتفاضة الخبز " ي اساكنيف القصور الفقرا عايشيف في قبور,...
ياحاكمنا في عابديف فيف الحؽ وفيف الديف ,...سيد مرعى يا سيد بيو كيمو المحمة بقى بجنيو,...
عبد الناصر ياما قاؿ خموا بالكـ مف العماؿ ,...ىو بيمبس آخر موضة واحنا بنسكف عشرة في

أوضة ,...بالطوؿ بالعرض حنجيب ممدوح األرض ,...ل إلو إل اهلل السادات عدو اهلل .)1( "...

كا ٌف أحداث الشغب تمؾ ,ىي أعنؼ كأكسع األحداث التي شيدتيا مصر ,منذ حريؽ القاىرة عاـ
ُِٓٗـ ,كأسفرت عف مقتؿ ٕٗ شخصنا ,كاصابة ما بيف ََٖ كَََُ آخريف بجراح ,كألقي القبض
عمى نحك ََٓٔ شخص ,كنزلت قكات الجيش إلى الشكارع لقمع ىذه األحداث ,كأحاطت دباباتو بمقر
إقامة السادات لحمايتو ,ككانت داللة ذلؾ ,أف السادات قد كصؿ إلى الحد ,الذم أصبح فيو بحاجة إلى

قكة جيشو ,كي تحميو مف الجماىير ,كقد اضطر السادات إلى إلغاء القرار ,بإنياء دعـ السمع الغذائية
األساسية ,كىك القرار الذم أصدره في اليكـ السابؽ عمى اندالع أحداث الشغب ,تنفيذنا لتكجييات

حرضت
صندكؽ النقد الدكلي ,كقد داف السادات عمننا ىذه األحداث ,ككصفيا بأنيا "انتفاضة حراميةَّ ,

عمييا مجمكعة مف الخكنة اليسارييف"  ,كىي محاكلة منو لمتقميؿ مف شأف ىذه األحداث ,عمى المستكل

الرسمي ,ككصفيا بأنيا "مجرد مؤامرة يسارية" (ٓ).

) )1ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,مرجعسابق,ص.113
))2لمزٌدِمنالتفاصٌل,أنظر,رٌاضحسنمحرم,الحوارالمتمدن-العدد16:24-11/1/2111-3242:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=241223
))3
 ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,ص.113
) )4لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,انتفاضة_الخبز__1877مصر/ http://ar.wikipedia.org/wiki
))5ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,ص.113
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كخرجت الصحؼ الثبلث الكبرل في مصر(األخبار ,كاألىراـ ,كالجميكرية) ,تتحدث عف مخطط
شيكعي إلحداث بمبمة كاضطرابات في مصر ,كقمب نظاـ الحكـ ,كقامت الشرطة بإلقاء القبض عمى

الكثير مف النشطاء ,كزاد العنؼ في ذلؾ اليكـ ,ثـ أعمف في نشرة أخبار الثانية كالنصؼ ظي نار عف إلغاء

الق اررات االقتصادية ,كنزؿ الجيش المصرم لقمع المظاىرات ,كأعمنت حالة الطكارئ ,كحظر التجكؿ مف

مساء حتي السادسة صباحنا (ُ).
السادسة
ن

كينقؿ ضياء الديف داكد عف ىيكؿ إحصائية االعتقاالت زمف الرئيس السادات ,كيقكؿ" فترة حكـ
السادات  22عاماً بمغ عدد أوامر العتقاؿ أكثر مف  26ألؼ معتقؿ ,بينيـ  5200أثناء مظاىرات

طمبة الجامعات 2642و2645ـ ,وكاف بينيـ  2500أثناء وبعد مظاىرات الخبز سنة 2644ـ

و 6900خالؿ أحداث 2652ـ" (ِ).

فما ىك دكر المؤسسة العسكرية في ىذه االنتفاضة الشعبية؟ فمنذ اندالع المظاىرات طمب الرئيس

السادات تدخؿ الجيش ,لكف الجيش تدخؿ لحماية الببلد كارغاـ الرئيس السادات عمى العدكؿ عف ق ارره

بإلغاء الدعـ (ّ) .بينما تكضح جيياف السادات زكجة الرئيس السادات ,قائمة ":إف محمد عبد الغني
الجمسي كزير الدفاع ,رفض النزكؿ لقمع المتظاىريف ,إال بتكقيع رسمي كالكؿ تنصؿ ,كفي النياية تـ

التكقيع لو ,أف يتحمؿ اآلخركف المسؤكلية ,كليس ىك" (ْ) .كاف الرئيس السادات يبحث عف الخركج مف
ىذه األزمة بأم كسيمة ,لذلؾ استعاف بالجيش.

كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ أف ىزيمة عاـ ُٕٔٗـ ,كضعت سياسات عبد الناصر مكضع

شؾ ,فإف انتفاضة عاـ ُٕٕٗـ ,كضعت السادات مكضع المساءلة ,كمكضع اتياـ عند الكثيريف مف
أفراد الشعب ,فإنيا أصابت في الصميـ نظاـ حكـ السادات ,ككانت عبلمة عمى تضاؤؿ سريع في
شرعيتو الشعبية ,التي تمتع بيا بعد حرب أكتكبر عاـ ُّٕٗ ـ ,بينما حاكؿ عبد الناصر عبلج أسباب

ىزيمتو ,ببذؿ الكعكد ,مف خبلؿ إصبلح تكجيات سياساتو ,كقد تمثؿ رد السادات عمى معارضيو ,بمزيد
مف حمبلت االعتقاالت ,كاندفع السادات أكثر مف أم كقت مضى ,في الرىاف عمى الكاليات المتحدة
لعبلج إخفاقاتو ,كستتناكؿ الدراسة في مباحث الحقة تمؾ القضايا بالتفصيؿ.

))1المرجعالسابق,انتفاضة_الخبز__1877مصر ./ http://ar.wikipedia.org/wiki
))2ضٌاءالدٌنداود,سنواتعبدالناصرأٌامالسادات(,القاهرة:دارالخٌال1881,م),ص.286
))3
باللالدوى,العادلىوالمشٌر,أسرارثورةٌ25ناٌر(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2112,م),ص.131
))4
أحمدمنصور,جٌهانالساداتشاهدةعلىعصرالسادات(,القاهرة:دارسٌناللنشر1881,م),ص.281
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رابعاً :ربيع بكيف وأحداث ساحة تياف آف مف 2656ـ:
مظاىرات ساحة تياف آف مف ىي سمسمة مف المظاىرات الكطنية التي كقعت في جميكرية الصيف

الشعبية بيف ُٓ إبريؿ كْ يكنيك عاـ ُٖٗٗـ ,كتمركزت في ساحة تياف آف مف في بكيف التي كانت
محتمة مف قبؿ طبلب جامعييف طالبكا

بالديمقراطية .

منذ عاـ ُٖٕٗـ قاد الرئيس الصيني دينغ شياكبينغ مجمكعة مف اإلصبلحات االقتصادية
كالسياسية ,أ دت إلى تنفيذ تدريجي إلى اقتصاد السكؽ كبعض التحرر السياسي الذم قمؿ مف تشدد
النظاـ السابؽ المكضكع مف قبؿ ماكتسي تكنغ (ماكزيدكنغ) ,أدت ىذه اإلصبلحات في بدايات ُٖٗٗـ
إلى مجمكعتيف مف الناس غير راضيف عف الحككمة حيث تضمنت المجمكعة األكلى الطبلب كالمفكريف

الذيف اعتقدكا أف اإلصبلحات لـ تكف كافية ,ككانكا منزعجيف مف السيطرة االجتماعية كالسياسية لمحزب
الشيكعي الصيني ,باإلضافة لذلؾ رأت تمؾ المجمكعة التحرير السياسي الذم قاـ بو ميخائيؿ
غكرباتشكؼ ,تضمنت المجمكعة الثانية العماؿ الذيف اعتقدكا أ ف اإلصبلحات قد زادت عف حدىا ,فقد
سبب إطبلؽ االقتصاد البطالة كالتضخـ المالي (ُ) .

اندلعت المظاىرات بسبب مكت النائب العاـ لمحزب الشيكعي الصيني السابؽ ىك ياكبانغ ,الذم

تـ عزلو في فبراير عاـ ُٕٖٗـ ,بسبب المرض الذم اعتبر متحر انر مع لمسة شيكعية ,كقد اعتبر عزلو
يعبركا
بسبب مظاىرات الطبلب غير عادؿ عمى نطاؽ كاسع ,باإلضافة لذلؾ ,سمح مكتو لمصينييف بأف ٌ
عف استيائيـ ممف خمفو دكف الخكؼ مف القمع السياسي ,إذ إنو سيككف محرجان بالنسبة لمحزب الشيكعي

منع الناس مف تكريـ نائب عاـ ,ككاف لممكقؼ المعادم لؤلجانب دكر آ خر بالمظاىرات ,خاصة بيف

الطبلب الذيف اعتقدكا أف األجانب قد منحكا حقكقنا أكبر مف السكاف األصمييف (ِ) .

شارؾ في المظاىرات معظـ طبلب كميات كجامعات بكيف العديدة ,بإشراؼ مف مدرسييـ كغيرىـ
مف المفكريف ,حيث رفض الطبلب الركابط المكضكعة مف قبؿ الحزب الشيكعي ,كأسسكا ركابطيـ
الخاصة ,رأل الطبلب أنفسيـ ككطنييف صينييف ,كككرثاء حركة ْ مايك" لمعمـ كالديمقراطية" في ْ مايك
ُُٗٗـ ,كالمظاىرات التي حدثت في ساحة تيانانمف عاـ ُٕٓٗـ التي طالبت بالديمقراطية ,تطكرت
مظاىرات الطبلب التي بدأت كتكريـ ليك ياكبانغ الذم اعتبره الطبلب مطالبنا بالديمقراطية ,مف

مظاىرات ضد الفساد إلى مطالبة بحرية الصحافة كانياء حكـ الحزب الشيكعي (ّ).

زياكبينغ  ,كىك عضك قديـ في الحزب ,حكـ مف كراء الستار ,كنجح بشكؿ جزئي بتكسيع شبكة
الطبلب مع طبلب مف مدف أخرل كعماؿ ,كعمى الرغـ مف أف المظاىرات بدأت مف قبؿ طبلب
))1

لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا/,مظاهرات_ساحة_تٌانانمن./http://ar.wikipedia.org/wiki
))2المرجعالسابق.
))3المرجعنفسه.
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كمفكريف اعتقدكا اف إصبلحات دينغ زياكبينغ لـ تكف كافية ,فقد جذبت المظاىرات بسرعة العماؿ الذيف
اعتقدكا أ ف اإلصبلحات قد زادت عف حدىا ,حدث ىذا ألف قادة المظاىرات ركزكا عمى الفساد مما

كحدىـ بيف المجمكعتيف (ُ) .

بعكس مظاىرات ساحة تيانانمف عاـ ُٕٖٗـ ,التي تككنت مف طبلب كمفكريف ,تضمنت

المظاىرات عاـ ُٖٗٗـ دعمنا كاسعنا مف العماؿ الذيف ىبكا بسبب الفساد كالتضخـ المالي في بكيف,

كدعـ المظاىرات جزء كبير مف الشعب ,كربما األغمبية ,تضمنت المظاىرات المميكف مف الناس ,كقد
شكىدت أعدادان مماثمة في المدف الصينية الكبرل ,كسافر العديد مف الطبلب لبكيف لممشاركة بالمظاىرات

كمس يرات طبلبية يكمية مف مختمؼ كميات بكيف مظيرة تضامنيـ كمقاطعتيـ لمحصص مع تطكر في
غنى الطبلب أ غنية كحدة العماؿ مف خبلؿ العمؿ االجتماعي ,ثـ بدأ أخي نار األسمكب الرئيس
المطالب ,ك ٌ
في االعتراض كىك االضراب عف الطعاـ مف قبؿ عدد مف الطبلب يتراكح بيف عدة مئات إلى ما يزيد
عف األلؼ ,انتشر األسمكب بسرعة بيف الشعب ,كبينما لـ تمحظ أعراض الجكع الشديد بيف المضربيف

عف الطعاـ ,كىناؾ اشاعة صينية تقكؿ إف بعض المضربيف ماتكا جكعان (ِ) .

كنجحت بعض المفاكضات مع الحكاـ الصينييف نجاحنا جزئينا ,حيث تمركزكا قريبنا في

زكنغنانيام ,مجمع قيادة الحزب الشيكعي ,كاف تكاجد اإلعبلـ األجنبي كثيفنا في الصيف ,نتيجة لزيارة

ميخائيؿ غكرباتشكؼ في مايك ,كقد كانت تغطية اإل عبلـ لممظاىرات مركزة كفي صالح المتظاىريف

عادة ,عمى الرغـ مف تكقع عدـ تحقيؽ أىدافيـ مع اقتراب انتياء المظاىرات في َّ مايك ,انتصب

تمثاؿ "ألية الديمقراطية" في الساحة ,لتصبح رم ناز لممظاىرات بالنسبة لمشاىدم التمفزيكف (ّ) .

فضؿ األميف العاـ "زاك زيانغ" التعامؿ بمطؼ مع المتظاىريف ,بينما فضؿ "لي بينغ" القمع في
النياية ,كتـ اتخاذ قرار القمع مف قبؿ مجمكعة مف األعضاء المتقاعديف ,فعمى الرغـ مف عدـ امتبلكيـ

لمناصب رسمية ,كانكا قادريف عمى التحكـ بالجيش ,إذ إ ف دينغ زياكبينغ كاف رئيس المجنة العسكرية

المركزية ,كاستطاع إعبلف القكانيف العسكرية  ,كما أف يانغ شانغكف كاف رئيس جميكرية الصيف الشعبية,
اعتقد أعضاء الحزب القدامى أ ف استمرار المظاىرات لمدة طكيمة ش ٌكؿ تيديدان الستقرار الببلد كاعتيبر
المتظاىركف أدكات تحركيا أيادم "التحرر البرجوازي" (ْ) .

))1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا/,مظاهرات_ساحة_تٌانانمن/http://ar.wikipedia.org/wiki
))2المرجعالسابق.
))3المرجعنفسه.
))4
"التحرر البرجوازي"والبرجوازٌةتعنً:الطبقةالمسٌطرةوالحاكمةفًالمجتمعالرأسمالً,وهًطبقةؼٌرمنتجةلكنتعٌشمنفائض
قٌمةعملالعمال,حٌثأنالبرجوازٌٌنهمالطبقةالمسٌطرةعلىوسائلاإلنتاج,لمزٌدٍمنالتفاصٌلٌ,رجىاالطالععلى,الموسوعةالحرة
وٌكٌبٌدٌا,الطبقةالبرجوازٌة.
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كفي َِمايك ,أعمنت األحكاـ العرفية (ُ ) ,إال أف ىذا لـ يكف كافيان إلنياء المظاىرات التي

استمرت بدعـ شعبي ,كبعد عدة أسابيع اتيخذ قرار تنظيؼ الساحة بالقكة مف المتظاىريف ,قاكـ سكاف
بكيف دخكؿ القكات العسكرية ,مما أدل إلى إصابات بيف الجنكد ,أعاقت عكائؽ الطرؽ الكثيرة التي
كضعيا سكاف المدينة تقدـ القكات العسكرية ,إال أف تنظيؼ الساحة تـ في ليمة ْ يكنيك ,كقد استمرت
المعارؾ عمى الطرؽ حكؿ الساحة ,حيث كرر الناس تقدميـ باتجاه قكات جيش التحرير الشعبي
المسمحة باألسمحة الثقيمة ,التي ردت بنيراف األسمحة اآللية ,تـ إنقاذ العديد مف الناس مف قبؿ سائقي
العربات الصينية الذيف دخمكا إلى األرض الكاقعة بيف الجنكد كحشكد الناس كحممكا المصابيف لممشافي,

كحدثت الكثير مف المحاكمات ضد ضباط رفضكا التحرؾ ضد الطبلب (ِ) .

كترل الدراسة أف االعضاء المتقاعديف اعتقدكا أف المظاىرات قصيرة األمد ,أك أف إجراء

إصبلحات شكمية سيرضي المتظاىريف ,كاعتمدكا في البداية عمى جيازىـ الكاسع االنتشار إلقناع
الطبلب بإنياء المظاىرات ,كمف المبلحظ أيضنا ىيمنة الضباط المتقاعديف عمى الجيش عمى الرغـ مف

عدـ امتبلكيـ مناصب رسمية ,كترل الدراسة أيضان أف السبب كراء المحاكمات العسكرية لبعض ضباط

الجيش الذيف رفضكا التحرؾ ضد الطبلب أف قمع المظاىرات لـ يكف معتادان بالنسبة لضباط الجيش.

خامساً :رياح التغيير في ألمانيا الشرقية2656ـ:
بعد اندالع الحرب العالمية الثانية ,كانتصار دكؿ الحمفاء ,كىزيمة دكؿ المحكر ,كاف عمى الحمفاء
أف يتخذكا إجراءات قكية كعنيفة ليضمنكا عدـ عكدة ألمانيا كدكلة قكية تحاربيـ في حرب جديدة ,كبدأ
الحمفاء بعد انتياء الحرب بعقد مؤتمر بكتسداـ الذم بمكجبو أصبح الجزء الشمالي مف بركسيا تحت

اإلدارة السكفياتية ,كالجزء الجنكبي مف بركسيا الشرقية لبكلندا كتقسيـ ألمانيا إلى أربعة أقساـ (ّ).

في صيؼُٖٗٗـ قررت المجر في ِ أيار /مايك تفكيؾ الستار الحديدم كفتح الحدكد فيِّ آب/
أغسطس ,مما تسبب في نزكح اآلالؼ مف األلماف الشرقييف كالذىاب إلى ألمانيا الغربية عبر المجر

كانت اآلثار المترتبة عمى األحداث المجرية مدمرة عمى جميكرية ألمانيا الديمقراطية ,كمع المظاىرات
ال حاشدة خففت السمطات األلمانية الشرقية القيكد المفركضة عمى الحدكد بشكؿ غير متكقع في نكفمبر
مف نفس العاـ

(ْ)

.

"الحكاـ العرفية" :وهًلوائحاستثنائٌةتلجاإلٌهاالسلطةالتنفٌذٌةتحتظروؾكحالةالطوارئإذتسمحلهابتعطٌلبعضأحكامالدستور
حتىتستطٌعتالفًبعضاألخطار التًتتعرضلهاالبالدكنشوبثورةداخلٌةوفًهذهالحالةتطبقالسلطةقانونالطوارئالذيٌخولها
سلطاتواسعةواستثنائٌة,لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالسٌاسٌة,الجزءاألول,ص.17
))2الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا/,مظاهرات_ساحة_تٌانانمن /http://ar.wikipedia.org/wiki
))3
(4)( Information Paper, Federal Republic Of Gerany ,(Palestinian Academic Society for
the Study OF International Affairs,1990),p11 .
))1

) )4لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,المانٌا./ http://ar.wikipedia.org/wiki,
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كفي ٗ تشريف ثاني /نكفمبر عاـ ُٖٗٗـ انيار جدار برليف ,كفي ِٖ مف نفس الشير اقترح
المستشار ىممكت ككؿ مشركعنا مف عشر نقاط إلقامة الككنفدرالية األلمانية ,كاتفؽ مع غكرباتشكؼ

الزعيـ السكفييتي عمى النقاط التالية (ُ).

ُ -تستطيع ألمانيا المكحدة أف تنضـ لحمؼ شماؿ األطمسي.
ِ -سحب السكفييت قكاتيـ مف ألمانيا الشرقية كالبالغ عددىا َََ َّٖ,جندم خبلؿ ّ ْ-سنكات.
ّ -إبقاء قكات حمؼ األطمسي خارج حدكد ألمانيا الشرقية خبلؿ تمؾ السنكات كابقاء القكات األمريكية
كالبريطانية كالفرنسية في برليف الغربية حتى إتماـ انسحاب السكفييت مف ألمانيا الشرقية.

ْ -خفض عدد القكات المسمحة األلمانية مف َََ َْٗ,َََ( َٓٗ,أللمانيا الغربية كَََََُ,
أللمانيا الشرقية) إلى َََ َّٕ,فقط.

ٓ -تخمي ألمانيا عف األسمحة النككية كالكيماكية كالبيكلكجية.
كفي يكـ ّ تشريف األكؿ  /أكتكبر َُٗٗـ ,أبرمت معاىدة الكحدة األلمانية ,كفي اليكـ نفسو
دخمت حيز التنفيذ المعاىدة المتعمقة بالنكاحي كالظركؼ الدكلية لتكحيد ألمانيا ,كبذلؾ تككف السيادة

الكاممة قد عادت إلى ألمانيا ,كذكر جكرج كيناف الذم كاف يعمؿ سفي نار كمستشا نار سياسيا لفترة طكيمة في

محاضرة ألقاىا في المعيد األمريكي لمدراسات األلمانية المعاصرة " :إف توحيد ألمانيا لـ يكف خياراً "

ككرر الكبلـ نفسو مرة أخرل في صحيفة الجاردياف بعد أربعة أياـ مف سقكط جدار برليف قائبلن" بيجة
األياـ القميمة الماضية يجب أف ل تحجب حقيقة أف إعادة توحيد ألمانيا كاف خيارا غير واقعي" (ِ).

لما يسمح لممكاطنيف األلماف الشرقييف بالسفر إلى الغرب كاف مقصكدنا أف يككف صمامنا لتخفيؼ
الضغط مف أجؿ اإلبقاء عمى ألمانيا الشرقية كدكلة ,غير إف فتح الحدكد أدل في الكاقع إلى تسريع
عممية اإلصبلح في ألمانيا الشرقية ,التي اختتمت مع معاىدة )اثناف  +أربعة( بعد مركر عاـ في ُِ

سبتمبرُُٗٗـ ,ثـ في إطار الصبلحيات التي تخمت عنيا قكل االحتبلؿ األربع ,التي حصمت عمييا
بمكجب كثيقة االستسبلـ استعادت ألمانيا سيادتيا الكاممة ,مما سمح بإعادة تكحيد ألمانيا في ّ

أكتكبرَُٗٗـ.)ّ( ,

كيذكر الدكتكر كلؼ غركنر " أنو في  9تشريف األوؿ أكتوبر 2660ـ أعيد توحيد ألمانيا ,فكاف

يوـ فرح وسعادة ,بإعادة توحيد ألمانيا ,بعد  12عاـ مف النفصاؿ " (ْ).

كعميو  ,فإف ما ذكر حكؿ أحداث ألمانيا الشرقية عاـ ُٖٗٗـ يمثؿ نمكذجان ناجحنا الحتجاجات
شعبية  ,تمكنت مف أسقاط أ عتى الدكتاتكريات في أكركبا الشرقية كالتحكؿ نحك الديمقراطية ,كتحقيؽ
كحدة ألمانيا مف جديد.
 (1) Information Paper, Federal Republic Of Gerany,p21.
))1
))2
(1) Wolf D.Gruner, German Unification &The European Unity,(Palestinian Academic
Society for the Study OF International Affairs,1991),p3.

) )3لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,المانٌا/ http://ar.wikipedia.org/wiki,
))4
)4) German Unification &The European Unity, p3.
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المبحث الثالث :نماذج عمى الثورات الشعبية والعسكرية (المسمحة).
في ىذا الصدد أشار الباحث عمى نماذج أخرل مف الثكرات اتخذت الطابع العسكرم كالتأييد

الشعبي ليا مثؿ ثكرة الضباط األحرار في مصر عاـ ُِٓٗـ ,كالثكرة اإليرانية عاـ ُٕٗٗـ.

أولً :ثورة الضباط األحرار 2625ـ.
بعد حرب فمسطيف عاـ ُْٖٗ ـ ,التي انتيت بضياع فمسطيف ,باقتطاعيا مف جسد األمة العربية

كاإلسبلمية ,سادت حالة مف التذمر بيف ضباط الجيش المصرم ,الذيف شارككا في ىذه الحرب كعاشكا
حالة الفساد السياسي مف قبؿ حكاـ تمؾ الفترة ,ككانت قضية األسمحة الفاسدة ,أحد العكامؿ التي دفعت
رجاؿ الجيش المصرم ,بكضع مصمحة كطنيـ نصب أعينيـ؛ لذلؾ سعى البكباشي جماؿ عبد الناصر
في تشكيؿ تنظيـ سرل مع زمبلئو المخمصيف ,ضباط الجيش المصرم ,كأطمؽ عمى ىذا التنظيـ ,اسـ
"الضباط األحرار" ,كتسربت أخبار التنظيـ إلى قيادات الجيش ,بؿ كعمـ الممؾ فاركؽ بأمرىـ ,لكنيـ

حرصكا عمى أال يخرج عنيـ ,ما يعرضيـ لمعزؿ كالمحاكمة ,حتي يتمكنكا مف تحقيؽ ىدفيـ (ُ).
ويرى الباحث وجود عدة عوامؿ رئيسة ,أسيمت في ادخاؿ الجيش في المعبة السياسية:

أ .حادثة ْ شباط /فبراير ُِْٗـ ,حيث طكقت القكات البريطانية القصر الممكي ,كفرضت عمى الممؾ
فاركؽ تكميؼ مصطفى النحاس (الكفدم) ,بتشكيؿ الك ازرة خمفنا لعمى ماىر المتعاطؼ مع المحكر ,كلقد

تركت ىذه الحادثة آث نار سمبينا في نفكس الضباط ,كشعركا بامتياف كرامتيـ ,إضافة إلى اقتحاـ قكة
إنجميزية ثكنة عسكرية لمجيش المصرم ,حتى قتمت ما ال يقؿ عف ْٔ مصريان(ِ).

ب .نيكض الحركة الكطنية في مصر بعد الحرب العالمية الثانية ,حيث تأسست المجنة الكطنية الطميعة
ُْٓٗ ـ ,التي طالبت بقطع المفاكضات السرية مع اإلنجميز ,كالغاء معاىدة ُّٔٗـ ,كجبلء القكات
البريطانية عف مصر ,كأعمف البكليس المصرم اإلضراب ألكؿ مرة ,في ٓ نيساف  /أبريؿ ُْٖٗـ (ّ).

ج .ىزيمة الجيش المصرم في حرب ُْٖٗـ ,كقضية األسمحة الفاسدة ,كحالة الفساد السياسي .
كصمت أخبار إلى جماؿ عبد الناصر "قائد التنظيـ" ,بنية القصر القبض عمى "ُّ" مف الضباط

المنتميف لمتنظيـ ,كاالتجاه لتعييف حسيف سرل باشا كزي نار لمحربية ,ألف حسيف سرل ,قد ىدد بذلؾ,
فاجتمع أعضاء التنظيـ إلقرار خطة لمتحرؾ ,التي كضعيا زكريا محيي الديف بتكميؼ مف جماؿ عبد

الناصر ,كمعاكنو عبد الحكيـ عامر ,حيث تقكـ الكتيبة ُّ ,بقيادة أحمد شكقي المكمؼ بالسيطرة عمى
))1

طارقحبٌب,ملفاتثورةٌولٌو,شهادات 122منصناعهاومعاصرٌها(,القاهرة:مركزاألهرامللنشر,)1887,ص.31
))2الموسوعةالسٌاسٌة,الجزءالثالث,مصدرسابق,ص.722
))3المرجعنفسه,ص.722
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قيادات القكات المسمحة في سرية كاممة ,كقرركا أف تككف ساعة الصفر ,ىي الكاحدة ليمة األربعاء ِّ

تمكز /يكليك ُِٓٗـ ,كاتفؽ الضباط عمى أف يككف مركز انطبلؽ الثكرة ثكنات الجيش (ُ).
 مبادئ ثورة يوليو:

إف ىذه الثكرة المصرية انطمقت ,كليا عدة مبادئ ,منيا :القضاء عمى االقطاع ,كالقضاء عمى

االستعمار ,كالقضاء عمى سيطرة رأس الماؿ عمى الحكـ ,كاقامة حياة ديمقراطية سممية ,كاقامة جيش

كطني قكم ,كاقامة عدالة اجتماعية (ِ).
 أعضاء تنظيـ الضباط الحرار (:)9

بل مف :جماؿ عبد الناصر ,عبد الحكيـ عامر,
كاف أعضاء تنظيـ الضباط األحرار يجمع ك ن
يكسؼ صديؽ ,حسيف الشافعي ,صبلح سالـ ,جماؿ سالـ ,خالد محيي الديف ,زكريا محيي الديف,
كماؿ الديف حسيف ,عبد المطيؼ البغدادم ,عبد المنعـ أميف ,محمد أنكر السادات ,جماؿ حماد.

 أحداث الثورة:
في صباح ليمة ِّ تمكز /يكليك خرجت مدافع ماكينة مف منطقة اليايكستب قبؿ مكعدىا
بساعة ,كتمتيا الكتيبة ُّ مشاه قادمة مف منطقة ألماظة ,في الكقت نفسو فتحت أبكاب سبلح الفرساف
كخرجت كحدات مف المدرعات كالمصفحات كالدبابات ,كاشتركت كحدات إضافية مف المدفعية المضادة,
كتـ حصار المنطقة الكاقعة بيف حي العباسية كحي مصر الجديدة ,كأقيمت المتاريس كالعكائؽ (ْ).

كيمى ذلؾ مباشرنة محاصرة مبنى القيادة العامة لمقكات المسمحة ,كبعد صداـ خفيؼ قتؿ فيو
جندياف استسمـ الفريؽ حسف فريد رئيس األركاف ,كتـ اعتقاؿ المكاء حافظ بكرم مدير سبلح المدفعية,
كالمكاء عمى نجيب قائد قسـ القاىرة أثناء تفقده لمثكنات ,كما تـ اعتقاؿ كبار الضباط كالتحفظ عمى
اآلخريف في منازليـ ,كأرسمت كحدات مدرعة احتمت مبنى اإلذاعة كمبنى التمفكنات كمحطة باب الحديد,

كتمت مكالمة تميفكنية بيف مرتضى المراغي كزير الداخمية ,كالمكاء محمد نجيب في منزلو ,كطمب منو
التدخؿ لكقؼ الحركة التي كصمت أنباؤىا إلى الممؾ باإلسكندرية حيث كاف يقضي أياـ الصيؼ بيا (ٓ).

) )1صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,مرجعالسابق,ص.281
) )2جمالمنصور,فًالثورةوالدبلوماسٌة(,القاهرة:مركزاألهرامللترجمةوالنشر1818,م),ص.61
))3
لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,ثورةٌ23ولٌوhttp://ar.wikipedia.org/wiki/
) )4صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,ص.282
))5المرجعنفسه,ص.182
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كيذكر حسيف محمد أحمد حمكدة أحد الضباط األحرار " أف اإلخكاف كانكا يتعاكنكف معنا كيقكمكف
بحراسة مرافؽ الببلد الحيكية كالسفارات األجنبية كليـ عناصر مسمحة عمى طريؽ القاىرة السكيس

كطريؽ اإلسماعيمية القاىرة كمنطقة قناة السكيس لمراقبة تحركات القكات البريطانية كاببلغنا بما يركنو" (ُ).

كفي الساعة الثالثة كالنصؼ صباحنا مف يكـ ِّ تمكز /يكليك تمت المرحمة األكلى مف الخطة

بنجاح ,كتكجو المكاء محمد نجيب إلى مبنى القيادة العامة لمقكات المسمحة كجرت مكالمة تمفكنية بيف
نجيب اليبللي باشا (رئيس الكزراء) كالمكاء محمد نجيب ,كفييا جير نجيب بقياـ الحركة صراحة كأعمف
أىدافيا في تغيير نظاـ الحكـ ,ثـ تمقى المكاء محمد نجيب مكالمة تميفكنية مف الفريؽ حيدر باشا ,يؤكد

لو فييا استعداد الممؾ لتعيينو كزي انر لمحربية (ِ).

ثـ أيعمف بياف الثكرة عبر اإلذاعة المصرية في الساعة َّ ٕ.صباحنا بصكت البكباشي أنكر

السادات كىك البياف األكؿ لمجيش ,كفي تماـ الساعة التاسعة صباحنا تـ إرساؿ مندكب مف قبؿ التنظيـ

إلى السفير األمريكي إلببلغ رسالة إلى القكات البريطانية بأف الثكرة شأف داخمي ,ككاف كاضحا في البياف
األكؿ لمثكرة التأكيد عمى حماية ممتمكات األجانب ,لضماف عدـ تدخؿ القكات البريطانية إلى جانب

القصر ,ثـ قدـ نجيب اليبللي استقالتو كقاـ عمي ماىر بتشكيؿ الك ازرة ,ثـ كاصؿ الثكار بعد ذلؾ اتخاذ
خطكاتيـ نحك السيطرة عمى الحكـ كطرد الممؾ ,فأجبركه عمى التنازؿ عف العرش إلى كلي عيده الرضيع
أحمد فؤاد ,كقد تـ ترحيؿ الممؾ كأسرتو إلى إيطاليا عمى متف اليخت الممكي "المحركسة" بتاريخ ِٔ

تمكز /يكليك ُِٓٗـ (ّ).

كبعد نجاح ثكرة الضباط األحرار خرجت بعض الصحؼ األجنبية األمريكية كاإلنجميزية تردد " إن

مصر ستجني ثماراً طيبة مف ىذه الحركة إذا أسممت نفسيا ألتاتورؾ مصر – محمد نجيب" (ْ) .

نستخمص مما سبؽ أف ثكرة الضباط األحرار إف جاز لنا أف نطمؽ عمييا مصطمح ثكرة ,فالبعض
يطمؽ عمييا أنيا "انقبلب عسكرم" ,كالمبلحظ أنيا كانت ثكرة بيضاء كأحدثت تغيي نار جكىريان في النظاـ

السياسي كاالجتماعي في الببلد ,كلـ ترؽ فييا دماء كلـ تعمؽ فييا المشانؽ ,بؿ تعامؿ قياداتيا بشكؿ
جديد يختمؼ عف كؿ االنقبلبات العسكرية التي يقكـ بيا عادة قادة الجيكش كالرتب العميا ,كمف المبلحظ

أيضنا أف تنظيـ الضباط األحرار لـ يكف يتبع لحزب سياسي كاحد ككانكا مف مختمؼ االتجاىات كنتيجة
لذلؾ اكتسبت الثكرة تأييدان شعبيان مف الفبلحيف كعامة الشعب.

))1

 حسٌنمحمدأحمدحمودة,أسرارحركةالضباطاألحرارواإلخوانالمسلمٌن(,القاهرة:الزهراءلإلعالمالعربً1815,م),ص.14
))2
 صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,مصدرسابق,ص.182
))3
صالحاألمام,مصدرسابق,ص.285
))4خالد محمد خالد ,الديمقراطية ..أبدنا ( ,القاىرة  :مكتبة كىبةُّٗٓ ,ـ) ,صَّ.
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ثانياً :الثورة اإليرانية 9191م.
الثكرة اإليرانية تنقسـ إلى مرحمتيف :المرحمة األكلى ,دامت تقريبنا مف منتصؼ ُٕٕٗـ إلى

ُٕٗٗـ ,كشيدت تحالفنا ما بيف الميبرالييف كاليسارييف كالجماعات الدينية إلسقاط الشاه ,كالمرحمة الثانية,

تسمى غالبنا " الثكرة الخمينية" حيث شيدت ظيكر آية اهلل الخميني ,كبركز دكره الفعاؿ ,كتعزيز السمطة
كالقمع ,كتطيير زعماء الجماعات المعارضة لمسمطة الدينية (ُ).
 أسباب الثورة:

ىناؾ الكثير مف مظاىر الفساد التي ظيرت في عيد الشاة محمد رضا بيمكم ,مثؿ (ِ) :

ُ -سياسة التغريب التي انتيجيا الشاه كعبلقتو الكطيدة مع إسرائيؿ كاعتماده عمى الكاليات المتحدة.
ِ -انتياؾ الدستكر اإليراني لسنة َُٔٗـ ,كقمع المعارضة مف خبلؿ جياز األمف الداخمي.
ّ -عدـ مكاكبة البرنامج االقتصادم الذم كضع عاـ ُْٕٗـ ,الطمكحات التي أثارتيا عائدات
النفط ,إضافة إلى تكريسو سياسة احتكار الحزب الكاحد كتزايد حدة التضخـ .

ْ -سكء تقدير سياسة التقشؼ التي أغضبت أصحاب األعماؿ كالناس.

ٓ -ضعؼ فاعمية الحككمة كتدني مستكل اإلنتاج مما ساىـ في زرع الخبلفات كاالنقسامات.
 األوضاع قبؿ الثورة:
في تشريف األكؿ /أكتكبر سنة ُُٕٗـ حمت ذكرل مركر ََِٓ عاـ عمى إنشاء اإلمبراطكرية
الفارسية ,كقد دعيت شخصيات أجنبية كعربية لمحفؿ الذم استغرؽ ثبلثة أياـ حافمة بالتبذير المفرط ,قدـ

فييا أكثر مف طف مف "الكافيار" ( ,)9كجمب ََِ مف أمير طياة فرنسا إلعداد الكالئـ ,كبمغت التكاليؼ
الرسمية لمحفؿ َْ مميكف دكالر ,لكف تقديرات أخرل تشير إلى أف المبمغ تراكح ما بيف ََُ-
َُِ مميكف دكالر في كقت عانت فييا كاليات بمكشستاف كسيستاف ك فارس مف حالة القحط كالفقر ,ثـ
أتت أكلى مظاىر المعارضة مف الطبقة الكسطى في المدف ,كىـ فئة مف السكاف العممانييف نسبينا,

كأرادكا بناء ممكية دستكرية كليس جميكرية إسبلمية ,كمف أبرز ىؤالء ميدم باذرخاف مف "حركة تحرير

إيراف" ,كىي حركة ليبرالية إسبلمية معتدلة ,كانت كثيقة الصمة بالجبية الكطنية التابعة لمحمد مصدؽ,
كقد القت ىذه المجمكعة دعمان كبي انر في إيراف كفي الغرب (ْ).

كانت الجماعات اإلسبلمية أكؿ مف نجح في حشد المناصريف ضد الشاه ,ففي كانكف الثاني/

يناير ُٖٕٗـ ,أكردت الصحافة الرسمية قصة تشيير ىاجمت فييا الخميني ,كخرجت جمكع غاضبة
))1

 صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,مصدرسابق,ص.378
))2
المرجعنفسه,ص.311-311
))3
الكافيار:هوبٌضمالحٌستخرجمنبطارخ بعضاألنواعمناألسماكمثلسمكالحفشوالسلمون,وٌتمتسوٌقهتجارٌاعلىنطاقالعالم,
وٌعتبرنوعمنالمقبالت الؽالٌةالراقٌة,لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌاالكافٌار / http://ar.wikipedia.org/wiki/
) )4صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,ص.316-314
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مف الطبلب كالزعماء الدينييف احتجاجنا عمى تمؾ االدعاءات في مدينة قـ ,كأرسؿ الجيش لتفريؽ
المتظاىريف مما أدل لمقتؿ بعضيـ ,كفي ِٗ آذار /مارس ُٖٕٗـ كقعت جكلة جديدة مف االحتجاج
في سائر الببلد كىكجمت الفنادؽ الفارىة كدكر السينما كالبنكؾ كالمكاتب الحككمية كمدارس البنات

كتدخمت قكات األمف مرة أخرل ,كقتؿ الكثيركف كتكرر األمر نفسو في العاشر مف أيار /مايك (ُ).

حيث إنو في أ يار مايك اقتحمت فرؽ األمف منزؿ رجؿ ديف سياسي كقيادم معتدؿ يدعى كاظـ

بل بالرصاص أماـ ناظريو ,عمى إثر ذلؾ تخمى شريعت مدارم
شريعت مدارم ,كأردت أحد أتباعو قتي ن
عف صمتو كانضـ إلى المعارضة ,حاكؿ الشاه إرضاء المتظاىريف عبر تخفيؼ نسب التضخـ ,كتكجو
بالمبادرات إلى بعض رجاؿ الديف المعتدليف ,كعزؿ رئيس "السافاؾ" (ِ).

كفي ىذا السياؽ يقكؿ السفير األمريكي في إيراف "كيمياـ سكليفاف"  ,بأف مستشار األمف القكمي

األمريكي بريجنسكي " أكد لمشاه مراراً وتكراراً أف الوليات المتحدة تدعمو بالكامؿ " كفي ْ تشريف

الثاني /نكفمبر ُٖٕٗ ـ اتصؿ بريجنسكي بالشاه ليبمغو بأف الكاليات المتحدة " ستدعمو حتى النياية"

كاستمر بريجنسكي كالكزير جيمس شميزنجر كزير الدفاع في التعيد لمشاه بأف الكاليات المتحدة ستسانده

عسكرينا ,حتى في آخر أياـ الثكرة ,كالرئيس األمريكي كارتر لـ يحسـ كيفية استعماؿ القكة بشكؿ مناسب

كاستمر العنؼ يتزايد في إيراف ,كفي حادث كاحد قتؿ أكثر مف ََْ شخص في حريؽ سينما ريكس,
كىك حريؽ متعمد كقع في بمدينة عبداف ,كفي اليكـ التالي اجتمع عشرة آالؼ شخص مف أقارب القتمى

كالمتعاطفيف لتشييع جماعي حاشد كمظاىرات تردد " ليحترؽ الشاه  ...الشاه ىك المذنب الكحيد" (ّ).

كفي يكـ الجمعة ٖ أيمكؿ /سبتمبرُٖٕٗـ ,خرجت مظاىرة حاشدة لمغاية في طيراف ,إنيا

المظاىرة التي عرفت باسـ يكـ الجمعة األسكد ,كنشر قادة الثكرة شائعات مفادىا أف "الجنود الصياينة

بل) ,كأف الذم كاف
نا
يقتموف اآللؼ" ,كقد بينت التحقيقات بعد الثكرة أف عدد القتمى كاف
صغير (ٕٖ قتي ن
يطمؽ النار مميشيات األك ارد ,كأعمف اإلضراب العاـ في تشريف األكؿ  /أكتكبر ,كأدل إلى شمؿ االقتصاد
كالصناعات الحيكية التي أغمقت أبكابيا كحسمت مصير الشاه ,كبمغت االحتجاجات ذركتيا في كانكف

األكؿ /ديسمبر ُٖٕٗـ خبلؿ شير محرـ ,كفي ُِ كانكف األكؿ /ديسمبر خرج إلى شكارع طيراف نحك
مميكني شخص مؤلكا ساحة أزادم (شاىياد) ,مطالبيف بإزالة الشاه كعكدة الخميني (ْ).

ال عند طمب
كفي كانكف الثاني /يناير ُٕٗٗـ ,غادر الشاه كزكجتو الممكة فرح ديبا إيراف ,نزك ن
رئيس الكزراء الدكتكر شاىبكر بختيار ,الذم كاف لفترة طكيمة زعيـ المعارضة ,كظيرت مشاىد االبتياج
))1المصدرنفسه,ص.316
))2السافاك :هوجهازاألمنالقمعًاإلٌرانًفًعهدالشاهمحمدرضابهلويوكلمةسافاكاختصار(بالفارسٌة :سازمانامنٌتواطالعات
کشور)أي منظمةالمخابراتواألمنالقومً,وتؤسسعام,1856وانتهىبعدانتصارالثورة1878م,لمزٌدٍمنالتفاصٌل,أنظرطالل
مجذوب,إٌرانمنالثورةالدستورٌةحتىالثورةاإلسالمٌة1878-1816م(,بٌروت:داربنرشد1811,م),ص .361
))3
صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,ص.311
))3صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,ص.311
))4المرجعالسابق,ص.318
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العفكم لدل الشعب ,كأعمف بختيار حؿ البكليس السرم (السافاؾ) ,كأفرج عف السجناء السياسييف ,ككعد

بانتخابات حرة ,كأمر الجيش بالسماح لممظاىرات الشعبية ,كسمح بعكدة الخميني إلى إيراف كطمب منو

تأسيس دكلة مثؿ الفاتيكاف في قـ ,كدعا المعارضة لممساعدة عمى الحفاظ عمى الدستكر (ُ).

كيذكر الدكتكر عمي محافظة ,أف السادات كاف أكفى أصدقاء الشاه في العالـ ,فيك الكحيد الذم

استقبؿ الشاه بعد اإلطاحة بو عاـ ُٕٗٗ ـ ,بعد أف طردتو الكاليات المتحدة مف أراضييا ,كرفضت

جميع الدكؿ الغربية استقبالو (ِ).

كترل الدراسة ,أف نظاـ الشاه ليس لديو أم تأييد سكاء مف الكاليات المتحدة ,التي كانت بمثابة

يبؽ سكل
صديؽ كحميؼ لو ,كال حتى مف الدكؿ األكركبية ,كحتى عمى الصعيد اإلسبلمي كالعربي ,فمـ ى
القميؿ مف الدكؿ التي تتعاطؼ مع نظاـ الشاه ,كربما كاف السبب الرئيس كراء تغيير المكقؼ األكركبي
عميو ,استخدامو األساليب القمعية ,كانتياكو لحقكؽ اإلنساف ,كاستخداـ جياز السافاؾ العنؼ.

كفي أكؿ شباط /فبراير مف عاـ ُٕٗٗـ ,عاد الخميني إلى طيراف ,محاطنا باستقباؿ أسطكرم,
قاـ بو عدة مبلييف مف اإليرانييف ,كاستقبؿ لدل ترجمو مف الطائرة الجمكع الحاشدة بتحية " السالـ عميكـ

أييا اإلماـ الخميني" ,ثـ ألقى الخميني كممة في اليكـ نفسو ,أكضح فييا شدة رفضو لنظاـ رئيس الكزراء

بختيار ,كقاؿ "سوؼ أركؿ أسنانيـ لقمعيا" ,كعيف منافسو ميدم باذرخاف مؤقتان رئيسنا لمكزراء ,كقاؿ "
بما أنني قد عينتو ,فيجب أف يطاع" ,كاعتبر أنيا حككمة اهلل ,كحذر مف عصيانيا" ,فأم عصياف ليا
عصياف هلل" ,كفي ُُ شباط  /فبراير كقع االنييار النيائي لمحككمة غير الخمينية ,عندما أعمف المجمس

العسكرم األعمى نفسو" ,محايدان في النزاعات السياسية الراىنة ,لمنع المزيد مف الفكضى كاراقة الدماء" (ّ).

كبعد الثكرة تكترت العبلقات بيف إيراف كالكاليات المتحدة كثي نار ,خاصة بعد حادثة اقتحاـ السفارة
األمريكية في الرابع مف تشريف الثاني  /نكفمبر ُٕٗٗـ ,بكاسطة الطبلب السائريف عمى خط اإلماـ(ْ).
كضع مجمس الخبراء دستك انر جديدان ,أكجد مف خبللو ,منصب القائد األعمى لمخميني ,كمنحو
السيطرة عمى الجيش كاألجيزة األمنية ,كالحؽ في نقض المرشحيف ,كأنيـ يجب أف يحكزكا عمى المكافقة

المباشرة مف القائد األعمى ,كأصبح الخميني نفسو رئيسنا لمدكلة مدل الحياة ,باعتباره "قائد الثكرة" ,كعندما
تمت المكافقة عمى الدستكر في استفتاء كانكف األكؿ /ديسمبرُٕٗٗـ ,أصبح "المرشد الركحي األعمى" (ٓ).
كترل الدراسة أف الصفة الدينية تغمب عمى الثكرة الشعبية اإليرانية ,كبالرغـ مف نجاح الثكرة

اإليرانية كالتحرر مف النظاـ القمعي "نظاـ الشاه" إال أف إيراف كقعت في معضمة أخرل كىي كالية الفقيو,
حيث أصبحت السمطات الفعمية في يد األماـ الخميني.

))1المرجعالسابق,ص.318
) )2علىمحافظة,العربوالعالمالمعاصر(,عمان:دارالشروق2118,م),ص.438
))3
 صالحاألمام,أشهرالثوراتفًالتارٌخ,مرجعسابق,ص.381
))4نفٌنعبدالمنعممسعد,صنعالقرارفًإٌرانوالعالقاتالعربٌة– اإلٌرانٌة(,بٌروت:مركزدراساتالوحدةالعربٌة2111,م),ص.41
))5أشهرالثوراتفًالتارٌخ,مرجعسابق,ص.382
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الفصػػػؿ الثالث
نشأة وتطور المؤسسة العسكرية في مصر (تأصيؿ تاريخي).
 المبحث األوؿ :نشأة المؤسسة العسكرية المصرية.
ال :التككيف األكؿ لمجيش المصرم الحديث.
 أك ن ثانينا :التككيف األكؿ لمقكة البحرية المصرية. المبحث الثاني :تطور المؤسسة العسكرية في العيد الممكي.
 أكالن :المؤسسة العسكرية في ظؿ االحتبلؿ البريطاني. ثانينا :التككيف األكؿ لمقكة الجكية المصرية. ثالثنا :المؤسسة العسكرية كدكرىا في الحرب العالمية الثانية. المبحث الثالث :تطور المؤسسة العسكرية ومكوناتيا في العيد الجميوري.
ال :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر.
 أك ن ثانينا :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس السادات. ثالثنا :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس مبارؾ. رابعنا:الشخصيات العسكرية المؤثرة في الجيش المصرم كالمؤسسة العسكرية.
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المبحث األوؿ :نشأة المؤسسة العسكرية المصرية.
في ىذا المبحث ,سنسمط الضكء عمى المؤسسة العسكرية المصرية ,منذ بناء الدكلة الحديثة,
كسنتناكؿ الجيش المصرم البرم كالبحرم منذ عيد محمد عمي باشا ,الذم ييعد مؤسس الدكلة الحديثة في
مصر ,حيث إنو عقد العزـ عمى النيكض بمصر ,كبناء الدكلة عمى النمط الحديث ,كتناكؿ البحث فيو,
كيفية طرؽ التجنيد ,كالترغيب باالنضماـ لمجيش.
أو ًل :التكويف األ وؿ لمجيش المصري الحديث :
بعد رحيؿ الجيش الفرنسي عف مصر عاـ َُُٖـ ,أصبح "خسرك باشا" الكالي العثماني الجديد,
جند في خدمتو كؿ الضباط الفرنسييف
الذم بدأ بتدريب بعض الجنكد المماليؾ عمى النمط الفرنسي ,بعدما ٌ
الذيف بقكا في مصر ,بعد رحيؿ جيشيـ عنيا ,كككف خسرك باشا طائفة مف السكدانييف ,كدربيـ عمى
كحكؿ ىذه القكة إلى حرس شخصي لو ,كعيف عمييـ
النمط الفرنسي ,بعد تفصيؿ مبلبس فرنسية ليـٌ ,
كبير يعمميـ ىيئة اصطفاؼ الفرنسييف ,ككيفية أكضاعيـ (ُ).
ان
كعندما تسمـ محمد عمي باشا الحكـ؛ كاف الجيش المصرم يتككف مف خميط مف الترؾ كاأللباف

كالمغاربة(ِ) ,كعمى الرغـ مف أنو حقؽ بيذا الجيش االنتصارات في الحجاز ,إال أنو كاف يدرؾ ,أنو ال
يستطيع تحقيؽ طمكحاتو كتكسعاتو بيذا الجيش؛ خاصة لك اشتبؾ في مكاجية جيش أكركبي ,منظـ

تنظيمنا حديثنا ,كلذلؾ قرر تككيف جيش عمى أحدث النظـ ,كاالستعانة بالخبراء األجانب لتحقيؽ ذلؾ.

كال شؾ أف محاكالت الكالي خسرك باشا االقتباس مف الفرنسييف ,قد شدت انتباه محمد عمي حيف

كصؿ أكؿ مرة مصر عاـ َُُٖـ ,كظير ذلؾ في محاكلتو تعميـ التكتيكات كالتدريبات العسكرية الجديدة,

لمقكات األلبانية التي شكمت العمكد الفقرم لقكاتو ,في العقد الثاني مف القرف التاسع عشر ,كاعتمد عمى
المستشاريف الفرنسييف ,في إدارة جيشو كتدريب جنكده ,كعمى رأس ىؤالء المستشاريف الككلكنيؿ سيؼ
الفرنساكل المعركؼ "بسميماف باشا " ,الذم عينو محمد عمي عاـ َُِٖـ ,كأصبح الرجؿ الثاني في قيادة
الجيش ,كال يعمكه سكل إبراىيـ باشا (ّ).

ليدربيـ ىناؾ عمى
ثـ ٌ
كجيو محمد عمي ,سميماف باشا مع خمسمائة مف مماليكو إلى أسكاف؛ ٌ
الطريقة الحديثة ,في استعماؿ األسمحة كالنظاـ العسكرم ,فاضطر زعماء مصر ,أف يحذكا حذك الكالي,

لمتدريب في أسكاف ألفنا (ْ).
ليدربيـ ,كأصبح عدد الكافديف ٌ
كيرسمكا بمماليكيـ لسميماف باشا ٌ

))1خالدفهمً,كلرجالالباشامحمدعلىوجٌشهوبناءمصرالحدٌثة,ترجمةشرٌؾٌونس(,القاهرة:دارالشروق2111,م),ص.115
))2
عبدالعظٌمرمضان,مصرقبلعبدالناصر(,القاهرة,الهٌئةالمصرٌةالعامةللكتاب1885,م),ص.36
))3خالدفهمً,كلرجالالباشا,مرجعسابق,ص.116
) )4عمرطوسون,صفحةمنتارٌخمصرفًعهدمحمدعلىالجٌشالمصريالبريوالبحري(,القاهرة:مكتبةمدبولً,)1886,ص.4
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كأشار عبد العظيـ رمضاف في كتابو " :مصر قبؿ عبد الناصر" ,إلى أف محمد عمي باشا ,عمد
في تككيف الجيش ,إلى تجنيد الفبلحيف المصرييف في القرل ,كالزنكج مف السكداف ,الذم شرع في فتحو

عاـ َُِٖـ ,كأنشأ المدارس الحربية الحديثة ,كلتزكيد الجيش بالمدافع كالذخيرة ,أسس مسابؾ الحديد,

كمصانع المبلبس ,كبعد تدمير جيشو في نافاريف عاـ ُِٕٖـ استخدـ ميندسنا مختصنا في بناء

األساطيؿ ,كبنى ترسانة كاممة التجييز في اإلسكندرية ,حيث أخذ يبني أسطكالن آخر أشد قكة (ُ).

كاستطاع محمد عمي تككيف جيش عمى النمط الحديث ,مما ساعده عمى رسـ سياستو الخارجية,
كتككيف إمبراطكرية خاصة بو ,كأرسؿ الحمبلت لمقضاء عمى الثكرات ,التي نشبت في شبو الجزيرة
العربية ,ككذلؾ استطاع بجيشو الحديث كبقيادة إبراىيـ باشا ,أف يحتؿ الشاـ ,كىزـ إبراىيـ باشا العثمانييف

بقيادة محمكد الثاني في معركة قكنية في ُِ كانكف الثاني /ديسمبر ُِّٖـ ,ككذلؾ أرسؿ حممة إلى
اليمف عاـ ُّٖٓـ ,كأخذت الرسائؿ ترد محمد عمي مف إمارات الخميج العربي ,تطمب االنضماـ إلى
مصر ,كفي آيار /مايك ُّٖٖـ ,أعمف محمد عمي عزمو عمى االستقبلؿ كاالنفصاؿ عف الدكلة العثمانية,
كلكف الدكؿ األكركبية في ظؿ سياسة التكازف الدكلي؛ عارضت ذلؾ معارضة شديدة ,كفي ِْ حزيراف/

يكنيو ُّٖٗـ ,ىزـ المصريكف األتراؾ في معركة نصيبيف ,كسمـ األسطكؿ العثماني نفسو إلى محمد
عمي ,كباتت الدكلة العثمانية بدكف جيش أك أسطكؿ ,كلكف تدخمت الدكؿ األكركبية ,كفرضت عمى محمد

عمى ,معاىدة لندف المبرمة عاـَُْٖـ ,كنصت عمى إعطائو حكـ مصر كراثينا مع بقاء مصر جزءنا مف

الدكلة العثمانية (ِ).

كيتضح مما سبؽ ,أف الدكؿ األكركبية ,كانت تخشي ازدياد قكة محمد عمي ,خاصة كأنو يمتمؾ

جيشنا قكينا عمى النمط الحديث؛ لذلؾ تدخمت بصكرة سريعة إلنقاذ الدكلة العثمانية ,فكاف مف األفضؿ

لمدكؿ األكركبية ,أف تحارب دكلة ضعيفة مثؿ الدكلة العثمانية ,أفضؿ مف أف تكاجو جيشنا قكيان ,مثؿ:
جيش محمد ,عمي يقؼ أماـ تكسعاتيا االستعمارية ,كلذلؾ أسرعت بالتدخؿ ,لكقؼ نفكذ محمد عمي.

كما أصدرت الدكلة العثمانية فرماننا في ُّشباط /فبراير ُُْٖـ ,يقضي بتقميد محمد عمى,
كاليات كمقاطعات النكبة كدارفكر ككردفاف كسنار ,كفي أكؿ حزيراف /يكنيوُُْٖـ ,أصدر بمكافقة الدكؿ
الكبرل ,فرماننا نيائينا يحدد عدد الجيش بػ ُٖ ألؼ جندم ,كيجعؿ الكالية مف حؽ االبف األكبر مف الذككر
مف ذرية محمد عمي ,كيحدد قيمة الجزية السنكية ,كلما كانت الدكؿ الكبرل قد اشتركت في ىذه التسكية,
كتحديد كضع مصر السياسي الدكلي ,فقد اكتسبت معاىدة لندف صفة دكلية ,كلـ يعد مف الممكف تعديميا
مف جانب مصر ,أك مف جانب الدكلة العثمانية ,إال بمكافقة ىذه الدكؿ ,كبذلؾ كقعت مصر تحت
الكصاية الدكلية (ّ).

))1

عبدالعظٌمرمضان,مصرقبلعبدالناصر,مرجعسابق,ص.36
))2المرجعالسابق,ص.31
))3المرجعنفسه,ص.31
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إذف ,أراد محمد عمي أف ينيض بالجيش المصرم ,كأ ف يجعمو عمى الطراز األكركبي الحديث ,حتي
يستطيع أف يجابو بيذا الجيش أعداءه كيكسع نفكذه كسمطتو ,كلكي يحقؽ ىذا اإلنجاز بالنسبة لو ,سع ى
لتطكير مؤسستو العسكرية باتباع عدة خطكت منيا:

 -2طرؽ التجنيد:
جاءت المحاكلة األكلى لتجنيد الفبلحييف المصرييف ,لرغبة محمد عمي في اعفاء الجنكد األتراؾ

أر و
ض بعيدة كحاٌرة ,مثؿ :ببلد السكداف ,كقرر جمع أربعة آالؼ مف
العامميف في خدمتو ,مف الخدمة في ا

سيعفكف مف الفردة (ضريبة
قرل الصعيد ليحمكا محؿ الجنكد األتراؾ ,كمف المزايا ليؤالء الجنكد ,ىك أنيـ ي
الرأس) (ُ ) ,كمف التزامات مالية أخرل يخضع ليا الفبلحكف ,كقرر أف يتكلى جمع ىؤالء المجنديف
األكائؿ مف قراىـ ضباط مف القاىرة ,أيرسمكا ليذا الغرض بدال مف مشايخ القرل ,عمى أف يقتصر دكر
شيخ القرية عمى معاكنة الضابط في العثكر عمى مف يصمح مف رجاؿ قريتو لمخدمة العسكرية ,كيجب
أف يككف المجند مف أىالي القرية التي ييؤخذ منيا ,ال مف الذيف يجكبكف الببلد مف قرية ألخرل ,كيجب
أف يسجؿ اسمو في دفتر خاص ,مع اسـ قريتو كألقابيـ (ِ) .

 -5الترغيب بالنضماـ لمجيش:
أصدر محمد عمي أكامره لضباط التجنيد ,عمى أف يتعاممكا مع ميمتيـ الخطيرة برفؽ ,ككتب إلى
إبراىيـ باشا ,يخبره بأنو عمـ أف ضباط التجنيد يجمعكف الرجاؿ مف القرل بالطريقة نفسيا ,التي
يجمعكنيـ بيا لمسخرة ,قائبلن لو " :إف ىذه الطريقة يجب أف تتكقؼ فك انر" ,كأضاؼ شارحنا :
"نظراً أل ف الفالحيف ليسوا معتاديف عمى الخدمة العسكرية  ,فيجب أل يسحبوا إلى الجيش

بالقوة ,فعمينا أف نرغبيـ فيو  ...ويمكف تحقيؽ ذلؾ ,بتعييف بعض الوعاظ والفقياء ,الذيف يجب أف
يقنعوا الفالحيينو بأ ف الخدمة العسكرية ليست كالسخرة  ...ونستطيع بالمقابؿ ,أف نذكرىـ بأف
الفرنسييف استطاعوا بسيولة (حيف كانوا في مصر) ,أف يجمعوا األقباط لمخدمة في جيشيـ ,بسبب
تميفيـ عمى خدمة عقيدتيـ ,فإذا كاف ىذا حاؿ القبط ,فال شؾ في أف حاؿ المسمميف سيكوف أفضؿ؛
فقموبيـ تمتمئ بالتقوى والحماس لمدفاع عف الديف" (ّ).

عمؿ الطبيب الفرنسي "كمكت بؾ" عاـ َُّٖـ ,عمى إقامة مدرسة أبك زعبؿ الطبية (التي انتقمت

فيما بعد إلى القصر العيني ) كاستخدـ الخريجييف منيا ,في فحص المجنديف (ْ).

))1ضريبة الرأس:تعنًضرٌبةالراسأوالجزٌةمبلػمنالمالكانٌدفعهالمصرٌٌننقداًعلىعكسضرٌبةاألرضوالخراج,لمزٌدٍمن
التفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,ؼزوالعربلمصرhttp://arz.wikipedia.org/wiki/
))2
خالدفهمً,كلرجالالباشامحمدعلىوجٌشهوبناءمصرالحدٌثة,مرجعسابق,ص.137
))3المرجعالسابق,ص.131
))4المرجعنفسه,ص.131

-38-

كأصدر محمد عمي البلئحة اإلدارية المعركفة "بالقانكف األساسي" ,أك "قانكف نامة" ,في حزيراف/
يكنيك ُّٕٖـ ,كأىـ ما فيو :بياف لمدكاكيف كاختصاص كؿ منيا كفركعيا ,كحصر السمطة في سبع
دكاكيف ككاف منيا :ديكاف الجيادية (ك ازرة الحرب) ,ككانت تختص بكاجبات التجنيد ,كتدريب كتنظيـ

القكات ,كتكزيعيا كاإلنفاؽ عمييا ,كادارة الخدمة الطبية لمجيش كالمستشفيات العسكرية ,كصيانة أبنية
الجيش كتحصيناتو ,كاإلشراؼ عمى إمداد كرش الجيش كمخازنو ,كطمب محمد عمي مف رئيس الديكاف
(كىك ممقب بمدير) ,أف يقدـ لمباشا تقري ار أسبكعينا عف أحكاؿ ديكانو ,ككشفان شيريان بحساباتو ,إلى تفتيش
الحسابات ,كميزانية سنكية عف اإليرادات كالمصركفات (ُ).

 -9المدرسة العسكرية :
عمؿ محمد عمي عمى تأسيسيا ,حيث كصؿ عدد طبلبيا(ُّٗ طالبنا) ,يتعممكف عمى حساب محمد

عمي ,كىـ مف مختمؼ األعمار مف عشر سنكات فما فكؽ ,كفييا تدرس المغة العربية كالتركية كالفرنسية
كاإليطالية كاإلنجميزية ,كالحساب كالجبر كاليندسة ,كالميكانيكا كالرسـ كفف االستحكامات ,كفف المدفعية
يتدربكف في سفينة
كالبحرية بجميع فركعيا .كالذيف يتعممكف فف البحرية مف ىؤالء التبلميذ مائة ,كىـ ٌ
شراعية راسية أماـ المدرسة ,كيقدمكف مناكرات بحرية غاية في الدقة كالسرعة ,كجميع طبلب المدرسة

مصريكف ,كىـ مجتيدكف في دركسيـ ,راغبكف في التعمـ ,يتميزكف بالذكاء كالنشاط ,كفي المدرسة ثمانية

كثبلثكف معممنا كمعيدنا ,منيـ ثبلثة أكربيكف فقط ,كالباقي مصريكف ,كأغمبيـ متخرج في نفس المدرسة,

كيتمتع التبلميذ بسكف جميؿ ,كطعاـ جيد ,كلباس حسف ,مع رشاقة في القكاـ ,ككذلؾ في دمياط مدرسة

لممشاة ,ككذلؾ في الجيزة مدرسة خاصة بتخريج الضباط الفرساف (ِ) .

أما في عيد الخديكم إسماعيؿ ,فعمؿ عمى تطكير ىذه المدارس العسكرية ,لتككف مدارس حربية تساعد
في تخريج الضباط ,القادريف عمى تحمؿ المسؤكليات بالجيش.
ومف أىـ المدارس الحربية في عيد الخديوي اسماعيؿ (:)9
ُ -مدرسة الطكبجية حيث بمغ عدد تبلميذىا ٕٔ تمميذنا.
ِ -مدرسة السكارل حيث بمغ عدد تبلميذىا ُْ تمميذنا.
ّ -مدرسة البيادة حيث بمغ عدد تبلميذىا ُِٖ تمميذان.
ْ -مدرسة أركاف الحرب جميع تبلميذىا مف الضباط.
ٓ -مدرسة الطب البيطرم.
ٔ -مدرسة الشيش كالجنباز.

))1

عمرعبدالعزٌزعمر ,تارٌخالعربالحدٌثوالمعاصر(,اإلسكندرٌة:دارالمعرفةالجامعٌة2113,م) .183-182,
) )2عمرطوسون,صفحةمنتارٌخمصرفًعهدمحمدعلىالجٌشالبريوالبحري,مرجعسابق,ص.21
))3عبدالعظٌمرمضان,مصرقبلعبدالناصر,مرجعسابق,ص.111
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ٕ -مدرسة المحاسبة حيث بمغ عدد تبلميذىا ُِ تمميذنا.
ٖ -مدرسة الزراعة حيث بمغ عدد تبلميذىا ِٖ تمميذان.

ٗ -تبلمذة العمميات حيث بمغ عدد تبلميذىا ُِ تمميذنا.
كخبلؿ فترة االحتبلؿ البريطاني لمصر عاـ ُِٖٖـ ,قاـ ضباط إنجميز بإدارة المدرسة الحربية,
كانتقمت المدرسة الحربية إلى ككبرم القبة بشارع الخميفة المأمكف في حزيراف  /يكنيك َُٖٗـ ,كبعد أف
حصمت مصر عمى االستقبلؿ عاـ ُِِٗـ نظمت اإلدارة الخاصة بالمدرسة الحربية ,كأصبح القائد
مصرينا ,في حيف بقي رئيس المعمميف إنجميزينا ,كظؿ الكضع ىكذا حتى معاىدة ُّٔٗـ ,فزاد عدد

الطمبة ,كتـ إقامة منشآت جديدة ,لمكاجية ىذه الزيادة ,في مجاالت اإليكاء كالتدريب كالنشاط الرياضي,
يدرس في الكميات العسكرية األجنبية ,كفي عاـ ُّٖٗـ صدر
كما عدلت المناىج الدراسية ,لتماثؿ ما ٌ
أمر عسكرم خصكصي رقـ "ِْ" ,بتغير اسـ المدرسة العسكرية إلى الكمية الحربية الممكية (ُ).

-1العتقاؿ:
كاف في عيد محمد عمي يستخدـ نظاـ التجنيد أشبو باالعتقاؿ ,حيث كاف يفرض عمى الجندم

الجديد ,جداكؿ زمنية ,كفحكصنا طبية ,كنظاـ مراقبة قاسية ,كعزليـ عف بيئتيـ المعتادة ,كخمؽ أكبر ىكة
ممكنة بيف أنماط معيشتيـ الجديدة ,كحياتيـ قبؿ التجنيد ,كمنع الجنكد مف المشاركة في أية نشاطات

زراعية ,ككضع حدكدان عمى الكقت الذم يقضكنو مع أطفاليـ كعائبلتيـ ,ككاف يسمح لزكجات الجنكد
كأطفاليـ ,باتباعيـ مف معسكر إلى آخر ,كبناء تجمعات سكنية مف األككاخ ,قريبة مف معسكر التدريب,
كمثاؿ ذلؾ ما كاف بجكار معسكر الخانكة قرب " أبك زعبؿ" ,حيث كانت تكجد تجمعات سكانية ,تقدر

بػ ِِ ألؼ امرأة كطفؿ (ِ).

غير أف ىذا اإلجراء عمى قسكتو في نظر الجنكد ,لـ ييعد كافيا لتمكيف السيككلكجية العسكرية
الجديدة مف اختراؽ عقكليـ ,كتحقيؽ الفاعمية الكاممة لمتدريب كعممية تمقيف األسس؛ كلذلؾ تـ عزؿ
الجنكد عف التأثيرات الخارجية ,باعتقاليـ في معسكرات تدريب ذات حدكد قاطعة ,كتدريب الشباف
العسكرييف في المدارس العسكرية الجديدة ,ككانت عممية عزؿ المجنديف في ثكنات كمعسكرات تدريب

كمدارس عسكرية ,خطكة ىامة لخمؽ جندم محترؼ منضبط (ّ).

))1

 مصطفًبهجتبدوي,حكاٌاتسبتمبرعلىهامشعهودفاروقوالناصروالسادات(,القاهرة:مركزاألهرامالنشر1881,م),ص.71
))2خالدفهمً,كلرجالالباشامحمدعلىوجٌشهوبناءمصرالحدٌثة,مرجعسابق,ص.166
))3المرجعنفسه,ص.161
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 -2المراقبة:
تـ تعزيز العزؿ كالفصؿ ,الذم أخضع لو الجنكد في الثكنات بنظاـ مراقبة صارـ ,كفي ىذا

الصدد ,ظؿ العرباف يمعبكف دك نار حاسمنا في حراسة المجنديف ,بعد جمبيـ إلى معسكرات التدريب (ُ),
كىنا يرل الباحث ,أف تعييف الحراس مف العرباف لحراسة المعسكرات كالمدارس العسكرية كالثكنات ,غير
فعاؿ كالسؤاؿ الصعب مف سيحرس الحراس؟
ٌ
كبعد سقكط عكا عمى يد الجيش المصرم في أيار /مايك ُِّٖـ ,قاـ الجنكد مف القكات المسمحة

المنظمة كالجيدة التدريب ,كالرفيعة االنضباط ,كانطمؽ ىؤالء الجنكد يعيثكف فسادنا! ينيبكف المدينة
كيياجمكف السكاف ,كيدمركف الممكيات ,كانتيز عدد كبير مف الجنكد الفرصة لييربكا مف الجيش كمينا,

فكتب أحمد بؾ بكباشي ,الذم عيف مسئكالن عف قمعة عكا بعد سقكطيا ,يشكك إلى إبراىيـ باشا مف

الكضع ,كلكنو لـ يطمب إرساؿ جنكد مف العرباف ,لتقبض عمى الياربيف ,حيث اقترح حبلن بسيطنا,
كىك(كشكؼ التماـ) (ِ).

كما كاف يستخدـ أحيانا العقكبة الجسدية ,كاستخداـ جسد المذنب ,كمكضع لمعقكبة كاف شائعا,

في معسكرات الجيش ,مثمما كاف خارجيا ,ككاف يستخدـ (الفمقة كالكرباج) ,كإحدل كسائؿ تنفيذ
العقكبات ,فعمى سبيؿ المثاؿ ,يجمد جندياف َِ جمدة لكؿ منيما لتشاجرىما ,كحيف ثبت في حؽ أحد
الجنكد أنو مذنب ,ألنو فقد دلك لمماء ,عكقب بخمسيف جمدة ,كجمد جندم آخر َُٓ جمدة , ,لسرقة
بعض المشمش مف سكؽ محمي ,ك كاف العقاب أماـ الناس ,حتى يشاىد زمبلؤىـ ىذا االستعراض (ّ).

كيرل الباحث ,أف ىذا األسمكب كاف كفيبلن بإجبار الجنكد عمى االلتزاـ ,كالخكؼ مف اليرب,

كالمخالفة لمتعميمات كاف نتيجتيا العقاب كالجمد ,لكف المشكمة التي نجمت عف ىذه السياسة ,أدت إلى
كراىية بعض الجنكد لمجيش ,كشعكرىـ بالظمـ.
 -3معدات الجيش في عيد محمد عمي:
لقد اىتـ محمد عمي بإصبلح القمعة ,التي يحيط بيا سكراف متكازياف منفصبلف ,كلما كانت القمعة
شيد محمد عمي عمى قمتو حصنا
يشرؼ عمييا جبؿ المقطـ  -الذم ىك آخر سمسمة جباؿ العرب -فقد ٌ
عمى الطراز التركي ,كىك مبني باعتناء كبير ,يم ٌكنو مف المقاكمة ,كيجعمو منيعنا في كجو كؿ مف يحاكؿ

))1خالدفهمً,المرجعالسابق,ص.171
) ")2كشوف التمام"وهًتعنًأجراءمراجعةلألسماءمرتٌنٌومٌاًومنالٌوجدٌقٌدكحالةفراروحٌنٌتمالعثورعلٌهبعدٌومأوأكثر
تطبقعلٌهعقوبةالفرار ,لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرعلىخالدفهمً,كلرجالالباشا,مصدرسابق,ص.173-172
))3خالدفهمً,المرجعالسابق,ص.174
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االستيبلء عميو ,كىذا الحصف مربع الشكؿ ,ضيؽ النطاؽ ,يحيط بو سياج مف الحجارة ,كفي كسطو برج
محصف بالمدافع ,كقد شيده محمد عمي ,ليككف الجبؿ في قبضتو ,كال تككف القمعة ميددة (ُ).

كما كتحتكم القمعة عمى مصنع عمؿ األسمحة ,كالمسبؾ الذم يؤدل جميع ما يمزـ المدفعية؛
كيقدـ لمبحرية جميع األدكات المصنكعة مف النحاس ,كمصنع ألكاح النحاس التي تدرع بيا السفف

المجـ كالجبلؿ) (الطقكـ) كالذخيرة
البحرية ,كبجكارىا مخازف الجيش كمصانعيا التي تصنع فييا (السركج ك ٌ
(الجربنديات) كالجمكد المدبكغة كحقائب العسكر ,كيكجد ثبلثة مصانع أخرل لؤلسمحة الخفيفة ,كيتخذ
جميع االحتياطات التي تتخذىا الدكؿ لمتحقؽ مف نكع األسمحة كجكدتيا كىك مصنع جيد المصنكعات
مدار بطريقة اقتصادية كأحسف المصانع في فرنسا ,ككاف "أدىـ بؾ" قائد المدفعية رئيس كؿ ىذه

المصانع ,كالمؤسس ليا ,كىك تركي مكلكد في تركية ,كاتصؿ بخدمة الباشا ,كلو معرفة تامة بالرياضيات
كعمـ المدفعية ,كيكجد مصنع آ خر مشيد عمى بضع خطكات مف القمعة ,يدار برئاسة ضابط إيطالي
كتصنع ىذه المصانع الثبلثة سنكيا
كيشرؼ عميو أدىـ بؾ ,كأما المصنع الثالث لؤلسمحة فخارج القاىرة
ٌ
ستا كثبلثيف ألؼ بندقية ,كما يحتاج إليو الجيش مف السبلح األبيض كالطبنجات (ِ).
أما عف مبلبس الجنكد المصرييف,

فكانكا يرتدكف كساء بسيطنا مريحا لمجسـ ,كحافظنا لمزم

كيتككف مف طربكش أحمر (إذ إف القبعة األكركبية أك ما يككف شبييان بيا ,إذا استعممت غطاء
األىمي,
ٌ
لمرأس في مصر تحدث مف سكء الظف بالكالي ما ىك في غنى عنو) ,كعطيؼ قصير ذم مشابؾ فكؽ
يشد بو الكسط ,كحذاء تركي أحمر ,كلفافة عمى الساؽ
الصدر كسركاؿ إلى الركبة متسع ,كحزاـ عريض ٌ
بيف الحذاء كالسركاؿ ,كيتخذ ىذا المباس مف الجكخ في فصؿ الشتاء ,كمف األقمشة القطنية المتينة.

ككسكة الحرس كجنكد المدفعية كالفرساف ,في الشتاء لكنيا أزرؽ ,ككسكة المشاة أحمر ,أما في الصيؼ
فمكف الكساكم كميا بيضاء كصفراء لممدفعية كتمتاز كسكة الضباط عف الجنكد بجكدة الجكخ كالمكف

األحمر (ّ).

كاستقدـ محمد عمي مف فرنسا بعض الميندسيف العسكرييف ,كاف منيـ "جاليس بؾ" ,كعيد إليو
بدراسة الببلد مف الناحية العسكرية ,كاقامة االستحكامات ,كاتخاذ كسائؿ الدفاع ,كتشييد الحصكف عمى
الحدكد المصرية ,كلما أتـ جاليس بؾ دراسة الببلد مف الناحية العسكرية؛ ككاف قد اجتمع بكبار الرجاؿ

العسكريف في مصر ,كقدـ تقري انر كافينا ,عرض فيو آ ارءه الخاصة عف خطكط الدفاع الشمالية كىي (ْ):
ال :خط الساحؿ كيحتاج إلى إقامة حصكف قكية يمكف بيا الدفاع عنو ,كصد ىجمات سفف األعداء.
أك ن

))1عمرطوسون,مرجعسابق,ص.16
))2المرجعالسابق,ص.18
))3المرجعنفسه,ص.38
))4عبدالرحمنزكً",تطوّ روسائلالدفاععنالقطرالمصريمنعهدمحمدعلىإلىالخدٌوياسماعٌل",مجلةالجٌشالمصري,القاهرة,
العددالخامس,ماٌو1838م,ص.613
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ثانينا :ال يحتاج لشيء ألنو معزز بالعراقيؿ الطبيعية كالمستنقعات كالبحيرات المكجكدة فيو ,كىي
بحيرات :المنزلة كالبرلس كأدكك كرشيد كأبي قير كمريكط.
ثالثنا :يمكف الدفاع عنو بإقامة بعض استحكامات خفيفة عمى المسالؾ الكاقعة بيف البحيرات المذككرة,
كىذه المسالؾ ىي التي تكصؿ خط الساحؿ بالكجو البحرم كداخؿ القطر كمنو يمكف صد العدك.

 -4فرؽ الجيش :
انقسمت فرؽ الجيش المصرم إلى (ُ):
أ -الجيش المرابط في مصر ,كينقسـ إلى الفرؽ اآلتية:

ُ -فرقة طكبجية (مدفعية) ,تشتمؿ عمى أربعة آاليات (ِ).
ِ -فرقة فرساف ,تشتمؿ عمى أربعة آاليات.

ّ -أربع فرؽ ,تشتمؿ عمى ستة عشر آالينا.

ب-الجيش المرابط في السكداف .

كآالييف مشاه.
كينقسـ إلى خمس آاليات ,منيا :آالل مدفعية ,كآالل ىجانة,
ٍ
كيبمغ إجمالي الجيش المرابط في السكداف ِّْٓ ,كبذلؾ يبمغ تعداد الجيش المرابط في مصر
كالسكداف (ُُّٓٓ) ,ما بيف ضابط ,كجندم ,كتابع.
كأشار عمر طكسكف في كتابو" :صفحة في تاريخ مصر" ,أف مجمكع قكة الجيش المصرم النظامي
عاـ ُّٖٗـ ,بمغ ّْٔ ,ِٕٔ,كتشمؿ الجيكش النظامية ,كغير النظامية ,كالحرس األىمي ,كعماؿ
المصانع ,كتبلميذ المدارس الحربية ,كجنكد األساطيؿ ,كعماؿ دار الصناعة (ّ ) ,كذكرت المكسكعة

الحرة كيكيبيديا ,أف التجنيد في عيد محمد عمي كاف إجبارينا ككاف تعداده َََ َِٓ,جندم (ْ).

كترل الدراسة أف اإلجراءات التي اتبعيا محمد عمى ,كانت تيدؼ إلى خمؽ جندم محترؼ

منضبط ,كلتقميؿ احتماؿ حدكث نزاع بيف السكاف العسكرييف كالمدنييف كاحكاـ السيطرة عمى الجنكد
كمنعيـ مف الفرار كاستطاع محمد عمي باشا إدارة عمميات التدريب كالتعميـ العسكرم بشكؿ جيد ,ككفر
كمؤثر في
ان
لمجيش معدات عسكرية ,كاستطاع أف يحقؽ نيضة بالجيش المصرم ليصبح جيشان قكيان

المنطقة يتحدل بو الحركة الكىابية كاليكناف كالسكداف كحتى الدكلة العثمانية نفسيا.

))1عبدالعظٌمرمضان,مصرقبلعبدالناصر,ص.117-115
) )2اآلى:هواصطالحٌستخدمفًالمدفعٌةوٌتشكلمنبطارٌتٌنأوثالثةوٌكونفًمجموعه24مدفع,عبدالوهاببكرمحمد",الجٌش
المصريمنذ1852-1836م",القاهرة,جامعةعٌنشمس,كلٌةاآلدابقسمالتارٌخ1811م,رسالةدكتوراهمنشورة,ص.5
))3عمرطوسون,مرجعسابق,ص.174
))4
للمزٌدٍمنالتفاصٌلحولالجٌشالمصريزمنمحمدعلً,انظرعلىالقواتالمسلحةالمصرٌةhttp://ar.wikipedia.org/wiki/:
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ثانياً :التكويف األ وؿ لمقوة البحرية المصرية:
جيكد كبيرة
ترجع جذكر نشأة المؤسسة البحرية المصرية إلى عيد محمد عمي باشا ,حيث كاف لو
ه
في نشأة كتككيف القكة البحرية المصرية ,كبدأ مف مرحمة التأسيس كاستطاع أف يككف قكة بحرية مف
الدرجة الثانية ,كككف محمد عمي فرقة مف الصنايعية العسكرية قرابة األربعة آالؼ بمراقبة ميندسيف

مصرييف ,كعممت بمرفأ االسكندرية ,ككانت صالحة ألف تبني ثبلثة مراكب في زمف كاحد(ُ).

بعد حرب الكىابييف ,عرؼ محمد عمي فائدة األ ساطيؿ البحرية في حماية السكاحؿ كحفظ النفكذ,
ككاف السمطاف العثماني محمكد الثالث ,قد أىداه سفينتيف حربيتيف ,فعزـ عمى تككيف أسطكؿ بالبحر
األبيض المتكسط ,كتككف ىاتاف السفينتاف نكاة لو ,كلعؿ سبب اىتماـ محمد عمى ببناء األسطكؿ

البحرم ,ىك أف السفف اليكنانية كانت تشف غارات عمى السكاحؿ العثمانية عامة ,بيدؼ التخمص مف
الحكـ العثماني ,كتدعميا أكركبا بالميرة كالسبلح ,كعمد محمد عمي إلى تككيف ىذا األسطكؿ ,كفي بداية
األمر اتفؽ مع تجار مف الفرنج ,فأتكا لو بسفف مف نكع (الفرقاطة ,كالقركيت ,كاألبريؽ) ,صنعت في

القكاد البحريكف مف سفف التجار األتراؾ كاإلسكندرييف,
تريستا كمرسيميا كليفركف كجنكة  ,كانتخب ليا ٌ
كأخذ مبلحييا مف المتطكعة ,كأحضر ليـ المعمميف مف الفرنسييف كالطمياف (ِ).

كيذكر المؤرخ عمر طكسكف أيضنا ,أف محمد عمي أسس بالشاطئ الشرقي مف الميناء الغربية,
جية خط الصياديف باإلسكندرية ,مصانع لمحدادة كالنجارة كالجمفطة كغيرىا ,كعيد إدارتيا إلى
اإلسكندراني الميندس شاكر أفندم ,كالخبير المشيكر بعمارة السفف الحاج عمر المصرم .
كاستعاف محمد عمي بخبراء فرنسييف في تككيف األسطكؿ البحرم المصرم مثؿ" مسيك بيسكف"

كعٌيف مراقبان عمى إنشاء السفف التي أكصى عمييا في معامؿ
قكاد السفف الحربية الفرنسية ,ي
أصمو مف ٌ
أكركبا ,ككذلؾ أحضر محمد عمي مف مدينة طكلكف بفرنسا الميندس مسيك سريزل كجعمو رئيسنا

لميندسي دار الصناعة الجديدة ,كرقٌاه إلى رتبة البيككية كأصبح يعرؼ باسـ سريزم بؾ ثـ رقاه لرتبة
لكاء كخبلؿ خمس سنكات تـ عمى يديو إنشاء جميع مصانع دار الصناعة ,كاعداد العدد البلزـ مف
الشباف المصرييف لفركع الصناعة ,كفي سنة ُِٖٓـ أنشئت أكؿ مدرسة بحرية في مصر (ّ).
كلقد تطكر األسطكؿ البحرم في عيد إسماعيؿ ,كاصبح ينقسـ األسطكؿ المصرم إلى :
أ -أسطوؿ البحر األحمر :كيتككف مف ثماني سفف باسـ "كابكرات ".

ب -أسطوؿ البحر األبيض :كيتككف مف خمسة عشر كابك نار ,كست قركيتات (ْ) ,كأبريؾ كاحد (ٓ).

))1عمرطوسون,صفحةمنتارٌخمصرفًعهدمحمدعلىالجٌشالبريوالبحري,ص.2
))2المرجعالسابق,ص.65
))3المرجعنفسه,ص.61
)")4القروٌت"مركبحربًٌحملمابٌنأثنٌنوعشرٌنمدفعإلىخمسةوعشرونمدفعاًصؽٌراًوكبٌراً,ومنالجنودحوالًمائتٌنونٌؾ.
)")5األبرٌكأواإلبرٌق"مركبحربًوٌحملثمانٌةعشرأوستةعشرمدفعاًصؽٌراً,ومائةجندي(أنظرعمرطوسون,صفحةمنتارٌخ
مصرفًعهدمحمدعلى,الجٌشالمصريالبريوالبحري,مرجعسابق),ص.218
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المبحث الثاني :تطور المؤسسة العسكرية في العيد الممكي.
سكؼ تتناكؿ الدراسة في ىذا الفصؿ ,تطكر المؤسسة العسكرية المصرية ,خبلؿ فترة االحتبلؿ

البريطاني كالعيد الممكي ,باإلضافة إلى بداية تككيف القكة الجكية المصرية ,ككذلؾ اإلشارة إلى مكقؼ
المؤسسة العسكرية المصرية في الحرب العالمية الثانية .

أو ًل :المؤسسة العسكرية في ظؿ الحتالؿ البريطاني:
لـ تنتو السيادة العثمانية عمى مصر بكقكع االحتبلؿ البريطاني ,بؿ ظمت مصر تخضع ليا مف

الناحية النظرية ,بينما كانت تخضع مف الناحية الفعمية لقكات االحتبلؿ البريطاني ,كاستمر األمر كذلؾ

حتى انتيزت بريطانيا فرصة الحرب العالمية األكلى فأسقطت السيادة العثمانية ,كأعمنت الحماية

البريطانية عمى مصر ,ثـ أعمنت األحكاـ العرفية بتاريخ ُٖ كانكف أكؿ /ديسمبرُُْٗـ(ُ).

أعطى الدستكر لمممكية الحقكؽ في الجيش ,فكاف الممؾ ىك القائد األعمى لمقكات البرية كالبحرية,

كلو صبلحية التعييف كالعزؿ كاعبلف الحرب كعقد الصمح ,كابراـ المعاىدات ,كلكف الممكية تعدت حقكقيا

كأصبحت مف سماتيا "األرستقراطية"

(ِ)

االستحكاذ عمى الجيش؛ حتى تضمف تنفيذ سياستيا بالييمنة

عميو مف ناحية ,كاالستعانة بو عند الضركرة كدعـ الممؾ فؤاد ذلؾ االتجاه ككرثو عنو الممؾ فاركؽ (ّ).

كمنذ االحتبلؿ البريطاني لمصر ,كانت الحككمة البريطانية تييمف عمى جميع مؤسسات الدكلة

كخاصة المؤسسة العسكرية ,كعممت عمى تأخر الصناعة كاشتكي الكثير مف المصرييف مف العقبات

التي كضعيا كركمر في سبيؿ قياـ الصناعة ,كاضطرت بريطانيا إزاء المقاكمة الشعبية المصرية كالمد

القكمي كالكطني بزعامة مصطفي كامؿ ,ثـ محمد فريد كسعد زغمكؿ ,فأصدرت بريطانيا تصريح ِٖ

شباط /فبرايرُِِٗ ـ كيتضمف إسقاط الحماية البريطانية عف مصر ,كاالعتراؼ بمصر دكلة مستقمة

(ْ)

كفي ُٓ آذار /مارس عاـ ُِِٗـ تـ إعبلف االستقبلؿ كالمناداة بالسمطاف فؤاد ممكا عمى مصر ,كأخذ
لقب صاحب الجبللة كاعتبر ىذا اليكـ عيدان كطنيان (ٓ).

قاـ الكطنيكف باغتياؿ "السردار لي ستاؾ" ,قائد عاـ الجيش المصرم كحاكـ السكداف في

ُٗنكفمبرُِْٗـ ,فقدمت بريطانيا إنذا نار قاسينا إلى مصر كسقط سعد زغمكؿ ,كتييأت الفرصة لمممؾ
فؤاد لمتدخؿ في الحياة السياسية كاالستيبلء عمى الحكـ ,كتألؼ حزب االتحاد في ُِٓٗـ مف العناصر
المؤيدة لمممؾ كبدأ عيد مف الصراع بيف القكل الديمقراطية "كاألكتكقراطية" (ٔ) .

))1فوزيجرجس,دراساتفًتارٌخمصرالسٌاسًمنذالعصرالمملوكً(,القاهرة:العربًللنشروالتوزٌع),ص.127
)")2األرستقراطية" :هًكلمةٌونانٌةتعنً(سلطةخواصالناس)وتعودألفالطونفًالجمهورٌةإذكانٌكرهالحكمالدٌمقراطًوٌرؼبأن
ٍ
لمزيد مف التفاصيؿ ,انظر:الموسوعةالسٌاسٌةالجزءاألول,ص147.
ٌحكمالبالدطبقةمناألرستقراطٌٌنأوكماٌسمٌهمالطبقةالذهبٌة,
))3لطٌفةمحمدسالم,فاروقوسقوطالملكٌةفًمصر1852-1836م(,القاهرة:مكتبةمدبولً1886,م),ص.135
))4عمرعبدالعزٌزعمر,تارٌخمصرالحدٌثوالمعاصر((,)1822-1517االسكندرٌة:دارالمعارؾالجامعٌة2111,م),ص.346
))5
سٌدعشماوي,قراءات منتارٌخمصربالقرنالعشرٌن(,القاهرة:مطابعالدارالهندسٌة2111,م),ص.188
))6
"األوتوقراطية" ٌ:طلقهذاالمصطلحعلىالحكوماتالفردٌةحٌثٌتمثلفًاالستبدادفًإطالقسلطاتالحاكمالفردوفًاستعمالهإٌاها 
بعضاالحٌانتحقٌقاًلمآربهالشخصٌةٍ ,
لمزيد مف التفاصيؿ ,انظر:الموسوعةالسٌاسٌةالجزءاألول,ص.312
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ثانياً :التكويف األ وؿ لمقوة الجوية المصرية:
طمب البرلماف المصرم مف الحككمة في عاـ ُِٖٗـ ,إنشاء قكات جكية مصرية ,كقامت ك ازرة

الحربية بإعبلف احتياجيا لمتطكعيف لسبلح الطيراف ,كقاـ حينيا مائتا ضابط بالتطكع ليذا السبلح
الجديد ,كبعد اختبارات طبية كفنية متعددة صارمة نجح ثبلثة منيـ ىـ :عبد المنعـ ميجاكيتي ,أحمد
عبد الرازؽ ,كفؤاد عبد الحميد حجاج ,ثـ أرسمكا إلى مدرسة الطيراف الممكية البريطانية في أبك صكير

قرب قناة السكيس ,لتدريبيـ عمى الطيراف ,كبعد التخرج مف المدرسة سافركا إلى بريطانيا لمتدريب (ُ).

في َّ تشريف الثاني /نكفمبر قاـ الممؾ فؤاد األكؿ باتخاذ قرار إنشاء سبلح الجك المصرم تحت

اسـ" القكات الجكية لمجيش المصرم" ,كقامت شركة دم ىافبلند البريطانية في َّ أيمكؿ  /سبتمبر بعقد
تكريد َُ طائرات دم إتش  َٔ -تايجر مكث ,أرادت الشركة البريطانية شحف الطائرات في سفف إلى
اإلسكندرية ,كلكف اإلصرار المصرم أدل إلى عكدة الطائرات إلى بريطانيا ,كفي ِّ أيار /مايكُِّٗـ

أقمعت ٓ طائرات تايجر مكث مصرية مف أصؿ عشرة مف قاعدة ىاتفيمد الجكية شماؿ لندف ,حيث حمؽ
الطياركف المصريكف الثبلثة ,كاثناف بريطانياف بالطائرات كىبطكا في قاعدة (ألماظة) الجكية شماؿ شرؽ
القاىرة في يكـ ِ تمكز /يكنيك كسط احتفاؿ شعبي كبير ,كبحضكر الممؾ ,كانت تمؾ ىي بداية سبلح
الجك المصرم الذم كاف ييشكؿ جزءنا مف الجيش المصرم ,أما أكؿ قائد لسبلح الجك المصرم فكاف
"فيكتكر ىيربيرت تايت" الكندم الجنسية ,الذم بدأ في انتقاء األفراد كتدريبيـ كبناء القكاعد الجكية ,حيث
كانت المياـ األساسية لمقكات الجكية في ذلؾ الكقت ىي مكافحة تجارة المخدرات كالتصكير الجغرافي (ِ).

كافقت بريطانيا في عاـ ُّْٗـ عمى تكريد َُ طائرات "أفركِٔٔ" ,التي تعتبر أكؿ طائرة
عسكرية مصرية ,كاشترت مصر بعد ذلؾ ُٕ طائرة أخرل مف نكع "أفرك ِٔٔ" ,كاستمرت بالخدمة
حتى عاـ ُْْٗـ ,كأصبحت طائرات القكات الجكية في تاريخ ِٔ نيساف /أبريؿ ُّٕٗـ عمى النحك
التالي :ست عشرة طائرة أفرك ِٔٔ ,كست طائرات دم ىافبلند ٔ ,ك ست طائرات ىككر أكدكس,
طائرة أفرك ِْٔ ,كطائرة أفرك ِٓٔ ,كطائرة كيستبلند أفرك ,ككصؿ تعداد األفراد التابعيف لمقكات
الجكية آنذاؾ إلى ِٕ ضابط مصرم ّ ,ضباط إنجميز ,كبمغ إجمالي الفنييف ُْٓ فنينا ,أما القاعدة
الجكية الرئيسة فكانت قاعدة ألماظة الجكية ,كتـ بناء قاعدة جديدة في منطقة قناة السكيس ,كمطار
الدخيمة في الصحراء الغربية (ّ).

نجكل حسانيف عبد المطيؼ حسانيف ,الجيش المصرم في السياسة مف ُُِّْٗٗٔ -ـ,القاهرة,جامعةعٌنشمس,كلٌةاآلدابقسم
التارٌخ2114,م,رسالةماجستٌرمنشورة,ص .178
))2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا"القواتالجوٌةالمصرٌة."/http://ar.wikipedia.org/wiki
))3المرجعالسابق.
))1
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ازداد االىتماـ المصرم بالجيش عامة كسبلح الطيراف عمى كجو الخصكص ,حيث كانت ميزانية
المصركفات العسكرية عامي ُِٕٗـ َُٗٓ,ٖٖٓ,جنيينا ثـ أخذت تتدىكر بعد ذلؾ حيث بمغت عاـ

ُّٔٗـ َُٕٗ,ِٔٗ,جنيينا (ُ).

بل
في عاـ ُّٕٗـ ,فصؿ الممؾ فاركؽ سبلح الجك مف الجيش المصرم ,كجعمو سبلحنا مستق ن

بذاتو ,كأسماه "القكات الجكية الممكية المصرية" ,كفي عاـ ُّٖٗـ ,اشترت القكات الجكية الممكية
المصرية سربيف األكؿ :مف طائرات المقاتمة "جمكستر جبلدياتكر" ,كسرب و
ثاف مف الطائرات المقاتمة
"كيست الند الم ساندر ," (Westland Lysander) :ككانت القكات الجكية الممكية المصرية ,آخر
سبلح جك يستخدـ تمؾ المقاتبلت ,ك في نياية عاـ ُّٖٗـ ,كاف لدل القكات الجكية الممكية المصرية

األسراب التالية (ِ):
السرب

الدكر

السرب األكؿ :مستخدـ المقاتبلت كيست الند الم ساندر

مساند البحرية كالجيش المصرم

السرب الثاني :مستخدـ المقاتبلت جمكستر جبلدياتكر

الدفاع الجكم

السرب الثالث :مستخدـ طائرات أفرك أنسكف المعدلة

النقؿ الممكي

السرب الرابع :مستخدـ طائرات أفرك أنسكف

النقؿ

السرب الخامس :مستخدـ المقاتبلت جمكستر جبلدياتكر

الدفاع الجكم

جدكؿ رقـ (ُ)

مع زيادة تيديد القكات النازية كاإليطالية لمحدكد المصرية ,اضطرت القكات الجكية لبناء المزيد مف

القكاعد ,كبما أف الدكؿ األخرل كانت تنظر لمقكات الجكية الممكية المصرية عمى أنيا جزء مف سبلح
الجك الممكي ينصاع لمسياسة البريطانية ,فخبلؿ الحرب العالمية الثانية قامت القكات الجكية الممكية
بناء
المصرية بعمميات مراقبة عمى طكؿ ساحؿ البحر األحمر لمتابعة تحركات البحرية النازية ,كذلؾ ن
عمى طمب مف بريطانيا كصدت طائراتيا غارات الطائرات األلمانية كاإليطالية ,كأسقطت طائرة ألمانية
مف طراز (ىينكؿ) ىي الثالثة ,كقد زكدت بريطانيا مصر بطائرات إضافية جديدة مف األنكاع التالية (ّ):
 ْ طائرات ىككر ىيريكانز )(Hawker Hurricanes ٔ -طائرات تكماىكؾ بيو(Curtiss P-40 Tomahawks) َْ-

كيرل الباحث ,أف معنكيات الجيش انخفضت زمف االحتبلؿ البريطاني ,عمى العكس تمامان مف
زمف محمد عمي مؤسس الدكلة الحديثة ,حيث إ ف بريطانيا لـ تكف معنية في ازدياد قكة الجيش ,بؿ كانت
تعمؿ عمى أضعاؼ قدراتو أك تكتفي بالدعـ المحدكد.
عبد العظيـ رمضاف ,الجيش المصرم في السياسيةُُِّٖٖٗٔ-ـ(,القاىرة  :الييئة المصرية العامة لمكتابُٕٕٗ,ـ) ,صُِٔ.
))2لمز ويد مف التفاصيؿ ,انظر الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا"القواتالجوٌةالمصرٌة."/http://ar.wikipedia.org/wiki
))1

))3المرجعالسابق,القواتالجوٌةالمصرٌة .
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ثالثاً :المؤسسة العسكرية خالؿ العيد الممكي ودورىا في الحرب العالمية الثانية:
عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في يكـ ُ أيمكؿ /سبتمبر ُّٗٗـ؛ كاف كضع مصر

السياسي ,ىك الذم قررتو معاىدة الصداقة كالتحالؼ بيف مصر كبريطانيا العظمى ,التي أبرمت في ِٔ
آب /أغسطس ُّٔٗـ ,كنصت ىذه المعاىدة عمى :

ُ -انتياء احتبلؿ مصر عسكرينا ,بكاسطة صاحب الجبللة الممؾ كاإلمبراطكر ,كاعترفت حككمة صاحب
الجبللة في المممكة المتحدة بأف مصر دكلة مستقمة ذات سيادة كتؤيد دخكليا عصبة األمـ (ُ).

ِ -قياـ محالفة بيف الطرفيف المتعاقديف الغرض منيا تكطيد الصداقة كالتفاىـ الكدم (ِ).

ال عف
ّ -كافقت بريطانيا عمى تقكية الجيش المصرم عمى أساس أف الجيش المصرم ليس مسئك ن

الدفاع عف مصر ,كا نما ىك مسئكؿ فقط عف األمف الداخمي كتزكيده بالسبلح يككف كفؽ ىذا

الغرض (ّ)  ,ىكذا كانت بريطانيا تعمؿ عمى إضعاؼ الجيش المصرم ,كأحيانا تسمح لو بالتطكر
المشركط بحفظ األمف الداخمي ,كانما السياسة الخارجية لمصر كانت بيد بريطانيا.
كلعؿ السبب الرئيس كراء دفع مصر إلى التحالؼ مع بريطانيا ,ىك ظيكر الخطر الفاشي
بالمنطقة خاصة ,بعد احتبلؿ أثيكبيا ُّٔٗـ كدخكليا العاصمة أديس ابابا ,كذلؾ سيطرة إيطاليا عمى

الصكماؿ البريطانيَُْٗـ ,لذلؾ بدأت تتحالؼ مصر مع بريطانيا لمكاجية الخطر الفاشي ,كاحتدـ
الصراع بيف الممؾ فاركؽ كبريطانيا باندالع الحرب العالمية الثانية ,إذ حاكلت بريطانيا استمالة مصر
كجرىا لمحرب (ْ) ,كحددت حككمة عمي ماىر مكقؼ مصر مف الحرب عمى إيطاليا ,بالحاالت اآلتية (ٓ):
ُ -إذا تكغؿ الجنكد االيطاليكف في األراضي المصرية.
ِ -إذا ضربت المدف المصرية بالقنابؿ.

ّ -إذا أرسمت غارات جكية عمى مكاقع الجيش المصرم.
كميما يكف مف أمر فإف ,مكقؼ حككمة رئيس الكزراء عمي ماىر باشا في الحرب العالمية

الثانية ,يعتبر أف أم ىجكـ مف إيطاليا عمى بريطانيا ,عمى أنو اعتداء عمى سيادة مصر ,كبالتالي
يجب أف تدافع عف نفسيا ضد ىذا االعتداء ,كال تنظر لمحرب عمى أنيا حرب بيف إيطاليا بريطانيا,
كمصر ليس ليا عبلقة بيا ,كىذه الرؤية معارضة لرؤية الممؾ فاركؽ المؤيدة لممحكر .كبعد تغيير
حككمة عمي ماىر ,كتكلي حككمة حسف صبرم باشا ,أصبحت مصر دكلة غير محاربة ,كتغير
مكقفيا كميان كظمت تحتفظ بمكقؼ الدكلة غير المحاربة حتى نياية الحرب.

))1

عبدالعظٌمرمضان,مصرقبلعبدالناصر,مرجعسابق,ص.221
))2
المصدرالسابق,ص.221
))3
عبد العظيـ رمضاف ,الجيش المصرم في السياسة ُُِّٖٖٗٔ-ـ (,القاهرة,الهٌئةالمصرٌةالعامةللكتاب1877,م),ص.333
))4نمٌرطهٌاسٌن,تارٌخالعربالحدٌثوالمعاصر(,عمّان:دارالفكر,)2111,ص.185
))5عبدالعظٌمرمضان,مصرقبلعبدالناصر,مرجعسابق,ص.237
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المبحث الثالث :تطور المؤسسة العسكرية ومكوناتيا في العيد الجميوري:
سكؼ يتناكؿ ىذا المبحث ,تطكر المؤسسة العسكرية في مرحمة ما بعد ثكرة الضباط األحرار,

كتحديدان في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر ,الذم كاف لو الفضؿ في الرقي بالمؤسسة العسكرية
المصرية كتطكيرىا ,ككذلؾ سكؼ يتناكؿ ىذا المبحث المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس محمد أنكر

السادات ,كيختـ الفصؿ بتطكر المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ.

أو ًل :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر.
 .2تطور القوات المسمحة المصرية:
كما أسمفنا في عاـ ُّٖٗـ ,صدر أمر عسكرم خصكصي رقـ "ِْ" ,بتغير اسـ المدرسة

العسكرية إلى الكمية الحربية الممكية ,كفي أكؿ حزيراف /يكنيك ُْٓٗـ ,تـ نقؿ مقر الكمية الحربية مف
مبناىا القديـ بككبرم القبة إلى مبناىا الحالي في طريؽ المطار ,كبمغت مساحتيا ُْْ فداننا ,ثـ تكسعت

إلى ِّٓ ,فداننا ثـ ََْ فداف ,كانتقمت المدرسة الحربية إلى السكداف لفترة محدكدة ,فترة حرب
االستنزاؼ في شير شباط /فبراير َُٕٗـ ,ثـ عادت إلى قكاعدىا سالمة في نكفمبر ُِٕٗـ (ُ).

أما بالنسبة لمقكات الجكية ,فقد قاـ الرئيس عبد الناصر بعد ثكرة تمكز  /يكليكُِٓٗـ بتغير اسـ

القكات الجكية الممكية المصرية ,إلى القكات الجكية المصرية ,ثـ بعد الكحدة المصرية السكرية تحكؿ
إلى اسـ القكات الجكية العربية المتحدة ,كحصؿ تعاكف بسيط بيف القكات الجكية كبريطانيا ,كانحصر كؿ
ىذا التعاكف في التدريب ,كعمى الرغـ مف ذلؾ ,فإف سياسة الرئيس عبد الناصر ,جعمت مصر تشترم
طائرات مف الكتمة الشرقية ,حيث كصمت أكؿ طائرة سكفيتية لمصر عاـ ُٓٓٗـ ,كتككنت الشحنات
األكلى مما يمي (ِ):
 -المقاتبلت ميج ُٓ.

 قاذفات القنابؿ إليكشف إؿ ِٖ كناقبلت إليكشف إؿ ُْ. طائرات التدريب ياككفميؼ ياؾ.ُُ-باإلضافة إلى طياريف مدربيف مف تشيككسمكفاكيا ,بدأت مصر في تمؾ الفترة ,تصنيع طائرات

كسميت باسـ "الجميكرية" ,كفي منتصؼ
التدريب "بيست ماف بي يك ُُٖ" ,ذات تصميـ تشيكي ,ي
غيرت مصر جميع الطائرات البريطانية بأخرل سكفيتية؛ فقد كاف االتحاد السكفيتي آنذاؾ,
الستينيات ٌ
المكرد الرئيس لمقكات الجكية العربية المتحدة كبعض الدكؿ العربية ,كفي عاـ ُٕٔٗـ ,كانت مصر
تمتمؾ حكالىََِ طائرة مقاتمة مف نكع ميغ.)ّ(ُِ-
))1

 مصطفىبهجتبدوي,حكاٌاتسبتمبرعلىهامشعهودفاروقوعبدالناصروالسادات,مرجعسابق,ص71
))2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالقواتالجوٌةالمصرٌة."/http://ar.wikipedia.org/wiki,
))3المصدرالسابق,القواتالجوٌةالمصرٌة.
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كتأسست في عيد عبد الناصر ,قكات الصاعقة المصرية ,كقد كاف الفريؽ جبلؿ ىريدم أكؿ مف
أنشأ فرقة الصاعقة في القكات المسمحة في العصر الحديث عاـ ُٓٓٗـ ,كىي فرقة ذات مستكل و
عاؿ
بل
مف التدريب حيث تمقت تدريبيا بمدرسة الصاعقة في أنشاص ,كمدة الفرقة (السيؿ) ّْ أسبكعنا كام ن
دكف تكقؼ ,كما يتـ عمؿ االختبارات الطبية لؤلفراد ,لمتأكد مف سبلمتيـ الطبية أكالن (ُ).

 .5وصوؿ العسكرييف لحكـ مصر:
ككاف عبد الناصر قائدان لكحدة مف كحدات الجيش التي تحركت إلى فمسطيف ,كفي عاـ ُْٗٗـ,

اشترؾ عبد الناصر ,كحسف إبراىيـ ,كخالد محيي الديف ,ككماؿ الديف حسيف ,كعبد المنعـ عبد الرؤكؼ,
في إنشاء المجنة التأسيسية ,التي كضعت بذكر ما عرؼ بعد ذلؾ بخمية الضباط األحرار ,كفي
ِّتمكز /يكليك ُِٓٗـ ,تحرؾ الجيش المصرم بقيادة "الضباط األحرار" ,لمسيطرة عمى القاىرة ,كأجبر
الممؾ فاركؽ عمى التنازؿ عف العرش ,كبعد نجاح الثكرة ,تكلى الحكـ محمد نجيب ,كبدأ الضباط

األحرار عدة إجراءات ,ليفرضكا سيطرتيـ عمى مؤسسات الدكلة ,كضماف االستقرار الداخمي (ِ).

كيرل الباحث ,أ ف حرب فمسطيف كضعت الضباط األحرار بشكؿ حاسـ عمى الطريؽ إلى الثكرة,

كبعد نجاحيا سعى النظاـ الجديد إلى السيطرة عمى الجيش ,كتـ تنفيذ ىذه الخطكة ,بتعييف عبد الحكيـ
عامر قائدان لمقكات المسمحة ,باإلضافة إلى أنو حاكؿ تدعيـ شرعية رجاؿ الحكـ الجديد ,مف خبلؿ إيجاد
قاعدة شعبية مؤيدة لو كىكذا أصبحت مصر تحت حكـ العسكرييف.
كفي حزيراف /يكنيكُّٓٗـ أ عمنت الجميكرية كأصبح المكاء محمد نجيب أكؿ رئيس ليا ,إلى

جانب منصبو كرئيس لمجمس قيادة الثكرة ,كفي الحقيقة أف السمطة الحقيقة ليذا المجمس ,كانت في يد

زعيـ الضباط األحرار جماؿ عبد الناصر؛ الذم تكلى ك ازرة الداخمية ,إضافة إلى منصب نائب رئيس
الكزراء ,كحدث انقساـ بيف مجمس قيادة الثكرة ,كانقسـ أعضاؤه إلى فريقيف ,أحدىما يؤيد محمد نجيب,
كاآلخر يؤيد جماؿ عبد الناصر ,كاتخذ عبد الناصر عاـ ُّٓٗـ ,ق ار انر بإلغاء األحزاب السياسية ,األمر

الذم لـ يترؾ لممعارضة ,أية قنكات شرعية منظمة ,تعبر عف نفسيا مف خبلليا كفي ِّشباط /فبراير

ُْٓٗـ ,استقاؿ محمد نجيب مف منصبو كرئيس لمجمس قيادة الثكرة ,كعمى الفكر تكلى عبد الناصر
رئاسة الكزراء ,كحددت إقامة المكاء نجيب ,كأعمف خمك منصب رئيس الجميكرية ,حتى عكدة الحياة
الدستكرية إلى الببلد (ّ).

كعندما كاف عبد الناصر ,يمقي خطابنا أماـ مائة ألؼ مف الجماىير في ميداف المنشية

باإلسكندرية في ِٔ تشريف األكؿ /أكتكبر ُْٓٗـ ,حاكؿ أحد أعضاء جماعة اإلخكاف المسمميف,
))1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرقواتالصاعقةالمصرٌة."/http://ar.wikipedia.org/wiki,
) ")2الضباط االحرار"هًخلٌةتؤسستداخلالجٌشالمصريعام1848موبلػعددأعضائهاحوالى251ضابطاً,لمزٌدٍمنالتفاصٌل
انظر,الموسوعةالسٌاسٌة,الجزءالثالث,ص.722
))3المرجعالسابق,ص.38
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كيدعى محمكد عبد المطيؼ اغتيالو ,كبالرغـ مف أ ف الطمقات قد أخطأت عبد الناصر ,إال أف الحادثة
كانت سببنا في تغيير مصير العبلقة بيف عبد الناصر كاإلخكاف ,كأدت ىذه المحاكلة الفاشمة ,إلى تمكيف
عبد الناصر في حكمو ,كتحكيؿ مشاعر الجماىير لصالح الحاكـ المطمؽ .كحدثت محاكمات ضد

اإلخكاف ,انتيت بإعداـ ستة مف زعماء اإلخكاف(ُ).

ار بمنع أم فرد تكلي منصبنا عامنا في الفترة مف شباط/
أصدر مجمس قيادة الثكرة عاـ ُْٓٗـ ,قر ان

فبراير ُْٔٗـ ,حتى تمكز /يكليك ُِٓٗـ ,مف تقمد المناصب العامة بعد عاـ ُِٓٗـ ,كبحمكؿ عاـ

َُٔٗ ـ أدرؾ عبد الناصر أف عممية التصنيع كالتنمية االقتصادية ,ال يمكف أف تتحقؽ عمى يد القطاع
الخاص (ِ) ,كترل الدراسة ,أف النظاـ السياسي قاـ بعممية تطيير كاسعة كاعادة ىيكمية ,لمسيطرة عمى

االقتصاد.
كقد تعٌيف عمى النظاـ ,أف يتحسب ضد احتماؿ تسييس الجيش المفرط ,لما يشكمو مف خطر ييدد
تضامف المؤسسة العسكرية ,كقدراتيا الدفاعية ,أك يجعميا عرضة لبلختراؽ ,كلتفادم ىذا الخطر ,أنشا
عبد الناصر بؤرة أمف داخؿ الجيش ,عيد إلييا بإبعاد الجيش عف السياسة ,ككمؼ عبد الناصر ,عبد

الحكيـ عامر ,بإنشاء ىذه البؤرة األمنية ,كصارت تعرؼ باسـ (رجاؿ المشير) كأحبطت جماعة المشير
اليدؼ ,الذم أنشأت مف أجمو ,كأ صبحت ىذه الجماعة تحكـ سيطرتيا عمى الجيش ,كتعقد الصفقات مع
القيادة السياسية ,مطالبة إياىا بالحصكؿ عمى م ازيا ,في مقابؿ الخدمات التي يقدميا الجيش لمنظاـ (ّ).

كيتضح مما سبؽ ,أ ف المؤسسة السياسية فرضت سيطرتيا عمى الجيش ,كطالما أ ف رئيس

الجميكرية نفسو رجؿ عسكرم ,فقد كاف مف البدييي أف يعتمد عمى الضباط ,الذيف يحظكف بأكبر درجة
مف الثقة ,في شغؿ المناصب القيادية.

 .9المؤسسة العسكرية ومشروع تأميـ قناة السويس .
يقكؿ محمكد شرؼ مسئكؿ المظالـ في مكتب الرئيس عبد الناصر " :استدعى عبد الناصر
الدكتور الحفناوي في عاـ 2621ـ ,وطمب منو دراسة عف آ ثار تأميـ قناة السويس مف ناحية
القانوف الدولي" كقد ظؿ الدكتكر الحفناكم يعد الدراسة ,كمعو محمكد شرؼ ,كقدمت الدراسة لعبد

الناصر قبؿ تأميـ القناة (ْ) .

كأعتقد أف الرئيس عبد الناصر ,كاف يعمـ أف مثؿ ىذا القرار (تأميـ القناة)؛ سيككف لو مردكد
سياسي كبير عمى مصر ,كقد يؤدم إلى حرب ,كىذا ما حدث بالفعؿ بعد التأميـ ,عندما حدث العدكاف
) )1سلٌمانالحكٌم,أسرارالعالقةالخاصةبٌنعبدالناصرواإلخوان(,القاهرة:مركزالحضارةالعربٌةلإلعالموالنشر,)1886,ص.41
))2
ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,دراسةحالةالنخبةالوزارٌة(,بٌروت:مركزدراساتالوحدةالعربٌة,)1881,ص.41
))3المرجعنفسه,ص.66
) )4سلٌمانالحكٌم,حواراتعنعبدالناصر(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م),ص.76
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الثبلثي عمى مصر ,حيث جاء قرار تأميـ القناة ,كردة فعؿ لقرار البنؾ الدكلي ,بسحب المكافقة عمى
ار فردينا ,اتخذه عبد الناصر في ثكرة غضب ,لقد أعد عبد الناصر
تمكيؿ السد العالي ,كما أنو لـ يكف قر نا

لقرار التأميـ في سرية ,لضماف نجاحو ,كاستشار أساتذة القانكف الدكلي.

كينتقد الدكتكر أحمد شمبي قرار تأميـ القناة قائبلن" :إ ف تأميـ قناة السويس حركة انفعالية ,تسببت

في إغالقيا حوالي عشر سنوات ,وكانت عمى وشؾ أف تفقد مكانتيا لول جيود أنور السادات ,وقد
تسبب تأميميا في حرب ,خسر فييا مف األرواح والعتاد أضعاؼ ما كسبنا ,ثـ إننا دفعنا تعويضات
باىظة كنا سنعفى منيا لو انتظرنا عودة القناة 2635ـ"

(ُ)

كيرل الباحث ىنا ,أف تأميـ قناة السكيس

ُٔٓٗ ـ ,لـ يكف حركة انفعالية ,بؿ كاف ضركرة كطنية لتحقيؽ أماني الشعب كتطمعاتو.
أدارت القيادة السياسية المصرية ,األزمة التي نجمت بعد تأميـ شركة قناة السكيس ,كاندالع

العدكاف الثبلثي عمى مصر ,كفي ْ تشريف ثاني /نكفمبرُٔٓٗـ ,أكد عبد الناصر ق ارره بالذىاب بنفسو
إلى بكرسعيد ,التي عاشت االحتبلؿ ستة كأربعيف يكمنا ,كلكف كىك في طريقو إلى اإلسماعيمية ,ككاف
معو عبد المطيؼ البغدادم ,شاىد العربات كالدبابات محطمة عمى جانبي الطريؽ ,كقاؿ عبد الناصر

بصكرة محزنة " :إنيا بقايا جيش محطـ ,وأخذ يتحسر عمى المبالغ التي قد أنفقت عمى تسميح الجيش
مائة وثالثة مالييف مف الجنييات ,قد ضاعت ىباء"

(ِ)

.

بل " :إف معركة السويس ,لـ تكف معركة قرار ,وانما
كيعمؽ محمد حسنيف ىيكؿ عمى المعركة ,قائ ن

كانت معركة إرادة ,شارؾ فييا الشعب ,وكاف ىو الفعؿ والطاقة ,والمحرؾ ,والوقود ,في الوقت نفسو,

لقد كاف عبد الناصر ,ىو الذي أصدر قرار تأميـ قناة السويس ,ولكف الذي خاض صراع اإلرادات التي

تاله ,كاف شعباً بأكممو" (ّ).

كىنا يتصكر الباحث ,أف المصرييف حققكا صمكدنا أماـ اإلنجميز كالفرنسيف كاإلسرائيمييف ,كأبدت

بكرسعيد مقاكمة شعبية قكية ضد العدكاف ,كأف اآلثار التي ترتبت عمى التأميـ ,كاجييا الشعب بأكممو,

كليس القيادة كحدىا ,كىذا ما يدؿ أف لمرئيس عبد الناصر قاعدة شعبية مف الجماىير تمتؼ حكلو ,كتؤيد

ق اررتو ,حيث إنو استطاع تككيف ىذه القاعدة ,مف خبلؿ اإلصبلحات التي قامت بيا الثكرة مف القضاء
عمى األقطاع ,كتكزيع األراضي ,كاالىتماـ بالتعميـ ,كتحسيف الزراعة كالصناعة ,كانشاء السد العالي

كغيرىا.

))1

 أحمدشلبً,موسوعةالتارٌخاإلسالمًالجزءالعاشر(,القاهرة:مكتبةالنهضة,)1881,ص.44
))2سٌدعشماوي,قراءاتمنتارٌخمصرفًالقرنالعشرٌن,مرجعسابق,ص.271
) )3محمدحسنٌنهٌكل,حربالثالثٌنسنةسنواتالؽلٌان,الجزءاألول(,القاهرة:مركزاألهرامللنشروالترجمة1811,م),ص.87
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 .1المؤسسة العسكرية واتماـ الوحدة المصرية السورية.

نزلت طائرة عمى متنيا أربعة عشر مف أعضاء المجمس العسكرم السكرم ,في مطار القاىرة

الساعة الثانية مف بعد منتصؼ الميؿُُ كانكف الثاني /يناير ُٖٓٗـ ,كانكا يحممكف معيـ مذكرة بطمب

الكحدة الشاممة الفكرية مع مصر ,ككقعكا عمييا جميعنا قبؿ سفرىـ مف دمشؽ ,ككانت ىذه المذكرة ,تنص
عمى:

" إف القيادة العامة لمجيش والقوى المسمحة السورية ,وشعوراً منيا بمسؤوليتيا القومية ,ودورىا
التاريخي ,ووفاء منيا لمشعب العربي في سوريا الذي حممايا مسؤوليتيا القومية ودورىا التاريخي,

ووفاء منيا لمشعب العربي في سوريا ,الذي حممايا مسؤولية الدفاع عف بقائو وسالمتو ,لتعمف أف كؿ
ً
وحدة تبنى عمى األسس السابقة الذكر ,ليس إل تحالفاً لجيشيف تابعيف لدولتيف منفصمتيف ,ذلؾ أف
متطمبات الدفاع وسالمة األمة وحفظ كيانيا في عصرنا الحاضر ,تقتضي دمج الشعوب العربية

المتحررة في كياف واحد ,لتساىـ في تحرير بقية الوطف العربي" .كبعدىا جمس أعضاء الكفد حكؿ
الرئيس عبد الناصر في قصر المنشية ,كمعيـ المشير عبد الحكيـ عامر ,فرد عمييـ عبد الناصر قائبلن:

" إنني أرسمت لكـ وجية نظري في موضوع الوحدة وا ننا لسنا مستعديف ليا قبؿ خمس سنوات ,ول
أعرؼ ما الذي استجد خالؿ األسبوعيف األخيريف" (ُ).

كافؽ الرئيس عبد الناصر عمى طمب الكحدة ,لكف بثبلثة شركط ,ىي(ِ):
ُ -أف يجرم استفتاء شعبي عمى الكحدة في مصر كسكريا ,حتى يقكؿ الشعباف رأييما .
ِ -أف يتكقؼ النشاط الحزبي السكرم ,كأف تقكـ كؿ األحزاب بحؿ نفسيا دكف استثناء .

ّ -أف يتكقؼ تدخؿ الجيش في السياسة تكقفان تامنا ,كأف ينصرؼ ضباطو إلى مياميـ العسكرية.
كأعمنت الكحدة بتاريخ ِِشباط /فبراير عاـ ُٖٓٗ ـ ,بتكقيع ميثاؽ الجميكرية المتحدة مف قبؿ

الرئيسيف السكرم شكرم القكتمي ,كالمصرم جماؿ عبد الناصر ,كاختير عبد الناصر رئيسنا ,كالقاىرة
عاصمة لمجميكرية الجديدة ,كفي عاـ َُٔٗ ـ تـ تكحيد برلماني البمديف في مجمس األمة بالقاىرة (ّ),

كبعد قياـ دكلة الكحدة أصدر جماؿ عبد الناصر ق ار نار ,يقضي بترفيع الفريؽ عبد الحكيـ عامر إلى رتبة

مشير ,كتعيينو قائدنا عامنا لمقكت المسمحة في الجميكرية العربية المتحدة ,كلكف انتيت الكحدة بانقبلب
عسكرم في دمشؽ ,يكـ ِٖ أيمكؿ /سبتمبرُُٔٗـ (ْ).

))1محمدحسنٌنهٌكل,المرجعالسابق,ص.274
))2المرجعنفسه,ص.278
) )3لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,الجمهورٌةالعربٌةالمتحدة./http://ar.wikipedia.org/wiki/
) )4محمدعبدالكرٌممحافظة,التارٌخالسٌاسًواالقتصاديلدولةالوحدةالمصرٌةالسورٌة1861-1851م(,عمّان:دارجرٌرللنشر,
2111م),ص.261
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 .2المؤسسة العسكرية وحرب حزيراف  /يونيو عاـ 2634ـ.
اجتمع الرئيس األمريكي جكنسكف مع مجمس األمف القكمي ,يكـ ِّآيار /مايك ُٕٔٗـ ,بعد يكـ

كاحد مف إعبلف مصر إغبلؽ خميج العقبة ,كبسبب تدىكر األكضاع عمى الجبية المصرية السكرية,

بل
كطمب الرئيس األمريكي جكنسكف مف "رتشارد ىيممز" مدير المخابرات المركزية األمريكية ,تقري نار كام ن

لممكقؼ في المنطقة ,كقبؿ العدكاف بعدة أياـ كانت ىناؾ سفينة لممخابرات األمريكية ,مرابطة قرب
بكرسعيد ,ميمتيا إرساؿ معمكمات عف الكضع العسكرم لمصر عمكمان ,كفي سيناء خصكصنا ,كأماـ ىذه
األمكر ,دفع جكنسكف إسرائيؿ لمقياـ بعدكاف عمى الدكؿ العربية ,كاتصؿ جكنسكف مع السكفييت ,لضركرة
استخداـ نفكذىـ ,لمنع مصر مف بدء القتاؿ ,ككافقت مكسكك عمى تكجيو لفت نظر إلى عبد الناصر,
شرط أف يكجو لفت نظر مماثؿ إلسرائيؿ ,كبالفعؿ في فجر يكـِٕ أيار /مايك طمب السفير السكفيتي في
مصر ,مقابمة عاجمة مع الرئيس عبد الناصر ,ككاف يحمؿ رسالة مضمكنيا أال تككف مصر ,ىي البادئة

بإطبلؽ النار(ُ).

كيركم محمد حسنيف ىيكؿ ,أف الرئيس األمريكي قد طمب مف مستشاره لؤلمف القكمي " كالت ركستك",

إعداد تقييـ إلمكانات الضربة اإلسرائيمية المنتظرة ,ككتب " ركستك" خمسة أىداؼ (ِ):

ُ -إحراج االتحاد السكفيتي إذا ما قامت إسرائيؿ بدكف عكف أمريكي ظاىر بتكجيو ضربة شديدة لمصر.
ِ -تدمير جزء كبير مف األسمحة السكفيتية التي تمقتيا مصر مف االتحاد السكفيتي.
ّ -اختبار أنظمة السبلح الغربية ضد أنظمة السبلح السكفيتية.
ْ -إسقاط ىيبة الرئيس عبد الناصر كربما إسقاط نظامو.

ٓ -تمكيف اإلسرائيمييف مف االستيبلء عمى أر و
اض ككرقة ضغط ليا في مقابؿ تسكية لمصراع.
يتضح مما سبؽ ,أف الرئيس األمريكي كٌمؼ أجيزة المخابرات ,بإعداد تقرير ,لكي يعرؼ مدل

القدرات العسكرية لمدكؿ العربية كاسرائيؿ ,في حاؿ حدكث مكاجية ,باإلضافة أنو كاف يريد أف يعرؼ
مكقؼ االتحاد السكفييتي ,في حالة مكاجية إسرائيؿ لمدكؿ العربية ,كأنو حاكؿ أف تككف بداية المعركة

مف إسرائيؿ ,لذلؾ طمب مف السكفييت التكاصؿ مع مصر لمنعيا مف البدء بالمعركة.
كفي الكقت نفسو ,أرسؿ الفريؽ محمد فكزم (رئيس األركاف المصرم) ,برسالة مقتضبة إلى

الجنراؿ ريكي قائد الطكارئ الدكلية في الشرؽ األكسط ,يقكؿ لو ":لقد أعطيت تعميماتي لمقوات المسمحة
المصرية ,لكي تكوف عمى استعداد لمتدخؿ ,إذا بدأت إسرائيؿ عدواناً جديداً عمى أية دولة عربية,
))1

 عواطؾسراجالدٌن,الوالٌاتالمتحدةوالصراعالعربًاإلسرائٌلً(,القاهرة:مصرالعربٌةللنشروالتوزٌع2118,م),ص.234-231
))2
محمدحسنٌنهٌكل,حربالثالثٌنسنة,االنفجار1867م(,القاهرة:مركزاالهرامللترجمة1881,م),ص .674-673
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وعندما يتـ تنفيذ ىذه التعميمات ,فإ ف قواتنا العسكرية سوؼ يتـ حشدىا عمى الجبية الشرقية في
سيناء ,ولكي نضمف أ ف القوات الدولية المتمركزة في نقطة المراقبة عمى طوؿ ىذا الخط ,فإننا نطمب

سحب ىذه القوات الدولية مف ىذه النقطة" (ُ) ,ككاف كاضحنا أف مصر تطمب سحب القكات الدكلية مف

مكاقعيا في سيناء ,أم مف غزة إلى إيبلت.

كيشير المكاء فؤاد نصار (رئيس المخابرات العامة) ,ككاف أحد مف شارؾ في حرب ُٕٔٗـ,

قائبلن" :كؿ ماكنت أقوـ بتدريبو في الكمية الحربية ,ل يطبؽ عمى الجبية ,ىؿ يتصور أحد أف الجبية
المواجية لمعدو ,ل يوجد بيا خنادؽ لمجنود يحاربوف بدوف تدريب" (ِ).

كيضيؼ الفريؽ عبد المحسف مرتجى قائد الجبية خبلؿ حرب ُٕٔٗـ ":إف إسرائيؿ عممت

مفاجأة لنا ,إنيـ زودوا الطائرات بمستودع بنزيف إضافي ,يمكنيا مف التحميؽ لفترات أطوؿ في
السماء ,لتصؿ لجميع الطائرات الموجودة بالجميورية العربية ... ,أف ىناؾ طياراً عراقياً خائناً أخذ
الطائرة (ميج  ,)92ونزؿ عند إسرائيؿ ,واستطاعت أف تحدد نقاط القوة والضعؼ في ىذه الطائرة" (ّ).

مرت معظـ طائرات القكات الجكية المصرية عمى األرض ,في
إذف ,حدثت نكسة عاـ ُٕٔٗـ ,ي
كد ى
ىجكـ مفاجئ مف قبؿ القكات اإلسرائيمية ,داـ قرابة ثبلث ساعات ,أسفر اليجكـ عف مقتؿ أكثر مف
كد ًمرت أكثر مف ََّ طائرة ,مف ضمنياَّ قاذفة قنابؿ تكبكليؼ تك ُٔ ,كِٕ
ََُ طيار مصرم ,ي
قاذفة قنابؿ إليكشف إؿ ِٖ ,كُِ مقاتمة قاذفة سكخكل سك ٕ ,كأكثر مف َٗ مقاتمة ميج ُِ ,كأكثر
مف َِ مقاتمة ميج ُٗ ِٓ ,مقاتمة ميج ُٕ ,كحكالي ِّ طائرة نقؿ كمركحية كقي ِّدرت خسائر إسرائيؿ
بأربعيف طائرة اعترفت بيا إسرائيؿ ,حيث تـ إسقاط بعض الطائرات في معارؾ جكية منفردة لبعض

الطياريف المصرييف الذيف استطاعكا اإلقبلع مف المطارات أثناء الغارة اإلسرائيمية عمى المطارات
عددا منيا مف نكع ميراج.
الم ًغيرة ,كأسقطكا ن
المصرية ,كحققكا بعض اإلصابات في الطائرات اإلسرائيمية ي

كبير مف طائرات الميج ,ُِ-كطائرات تدريب جديدة لمساندة
نا
أرسؿ االتحاد السكفيتي عمى الفكر عددان
مصر ,كحصمت مصر أيضا عمى طائرات مف ليبيا ,كالقكات الجكية الجزائرية ,كالقكات الجكية الممكية

المغربية ,كبعدى ا لـ تقـ القكات الجكية المصرية بأم ظيكر في الحرب بسبب التدمير الكامؿ لممطارات
كممرات اإلقبلع كاليبكط ,كمف الجدير بالذكر أف الطيار المصرم محمد عباس حممي قاـ بعد تمؾ
اليزيمة باإلقبلع بطائرتو التدريبية ياككفميؼ ياؾ ُُ-مف مطار العريش كاالصطداـ عف عمد بمطار
ىاتزكر محققا بعض الخسائر بالمطار (ْ).
كيصؼ المكاء أركاف حرب طيار متقاعد (صبلح المناكم) المكقؼ ,لمصحفية مناؿ نكر الديف

بل" :إف طائرات قواتنا في عاـ 2634ـ ,تـ تدمير معظميا عمى األرض ,والسبب سوء وسائؿ
قائ ن
) )1حمديفإاد,الحربالدبلوماسٌةبٌنمصرإسرائٌل(,القاهرة:دارالقضاٌا1817,م),ص.15
))2
 خالدسلٌمان,برلنتًوعبدالناصر(,القاهرة:مكتبةكنوزالمعرفة2112,م),ص.141
))3المرجعالسابق,ص.144
) )4لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,القواتالجوٌةالمصرٌة/ http://ar.wikipedia.org/wiki,

-56-

اإلنذار لمقوات الجوية ,وكذلؾ سوء وسائؿ التصاؿ بيف المطارات ,باإلضافة أف كؿ مطاراتنا بال
استثناء وقواعدنا الجوية ,لـ يكف بيا أية دشـ لحماية الطائرات عمى األرض ,وكؿ القواعد الجوية

كاف بيا ممر واحد ,يسمح بإقالع تشكيؿ واحد في الوقت الواحد" (ُ).

 .3إستراتيجية الرئيس عبد الناصر بعد ىزيمة عاـ 2634ـ.
بعد ىزيمة عاـ ُٕٔٗـ ,قاـ عبد الناصر بإحداث تغيير كامؿ في قيادات الجيش ,فأعفى المشير

عامر ,كشمس بد ارف كزير الحربية مف منصبييما كمعيما القادة العسكرييف ,كأعضاء ما كاف يعرؼ

باسـ "رجاؿ المشير" ,كعمى الرغـ مف أف أسباب ىزيمة ُٕٔٗـ لـ تكف تعكد فقط إلى عدـ كفاءة
الجيش ,بؿ ألنو كاف مف الطبيعي أف يتحمؿ المسؤكلية ,كقد أدل اليجكـ اإلسرائيمي إلى تدمير السبلح
الجكم المصرم كمينا تقريبنا ,كقدـ قادة السبلح الجكم مع كزير الحربية إلى محاكمة عسكرية ,كأما
المشير عامر فأعفى مف منصبو ,كحددت إقامتو في منزلو ,ثـ انتحر بعد ثبلثة أشير (ِ).

كفي صباح اليكـ التالي لحرب حزيراف عاـ ُٕٔٗـ ,اجتمع قادة األسمحة الثبلثة – الجيش
كالبحرية كالطيراف -ككبار القادة في مقر القيادة العامة لمقكات المسمحة ,كقدمكا استقاالتيـ إلى رئيس
الجميكرية  ,كعمـ عبد الناصر بما حدث في مقر القيادة كقبؿ استقالتيـ عمى الفكر ,كأحاؿ إلى التقاعد
بعض الرتب األخرل (ّ).
لقد اعترؼ عبد الناصر عمنا ,بأنو ىك كحده الذم يتحمؿ مسؤكلية ىزيمة ُٕٔٗـ ,كأعمف

استقالتو مف منصبو ,كمؤلت الجماىير الشكارع تطالبو بالعدكؿ عف االستقالة ,كفي خطكة مف عبد
ار
الناصر في محاسبة المقصريف ,ىذا كأصدرت المحكمة الدستكرية في َِشباط /فبراير ُٖٔٗـ ,قر نا

بحكميا عمى محمد صدقي محمكد قائد القكات الجكية ,بالسجف مدة خمسة عشر عامنا ,كعمى نائبو
إسماعيؿ لبيب بالسجف عشر سنكات ,األمر الذم أحدث مكجة مف الشغب بيف الجماىير ,التي اتيمت
النظاـ بأنو قد بالغ في تسامحو مع ىؤالء القادة ,كطمبت بإعادة المحاكمة (ْ).

أما إستراتيجية عبد الناصر ,خالؿ المرحمة التي تمت ىزيمة 2634ـ ,فقد حددت بثالثة محاور
ىي(ٓ):
المحكر األكؿ  :ىك كسب تأييد العرب مف أجؿ مكاجية محدكدة ضد إسرائيؿ.
المحكر الثاني :الحصكؿ عمى أكبر دعـ ممكف مف السكفييت ,إلعادة بناء القكات المسمحة المصرية.
المحكر الثالث :تذكير الكاليات المتحدة ,بأف إسرائيؿ ليست الكحيدة الحامية لمصالحيا في الشرؽ األكسط
) )1منالنورالدٌن,ذكرىانتصاراكتوبربطوالتوراءالستار(,القاهرة:الهٌئةالعامةللكتاب1887,م),ص.43
) )2ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,مرجعسابق,ص.66
))3
عبدهللاإمام,صالحنصرالثورةالمخابراتالنكسة(,القاهرة:دارالخٌال1888,م),ص.163
))4المرجعالسابق,ص.61
))5المرجعنفسه,ص.74
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خاض عبد الناصر حرب االستنزاؼ ضد إسرائيؿ ,كلقد حققت ىذه الحرب عددان مف مناكراتو

اإلستراتيجية ,ككشفت عف استحالة الدخكؿ في معركة شاممة ضد إسرائيؿ ,كأكدت عزمو عمى خكض
مكاجيات محددة ,ككاف يسعى مف كراء حرب االستنزاؼ ,إلى إضفاء شرعية عمى مطالبو بالحصكؿ

عمى السبلح ,ألنيا أصبحت مبررة بكجكد قتاؿ دائر ,كبعد ىجكـ إسرائيؿ عاـ ُٗٔٗـ ,ذىب عبد
الناصر إلى مكسكك بشرح خطكرة الكضع مطالبان بالدعـ ,كحصمت مصر عمى شحنات صكاريخ (ساـ-

ّ) السكفييتية ,كفي زيارة عبد الناصر لمكسكك في تمكز /يكليك َُٕٗـ ,كافؽ عمى استخداـ السكفييت

القكاعد البحرية المصرية ,لرصد العمميات العسكرية في المنطقة (ُ).

كيؤكد المكاء فؤاد نصار رئيس المخابرات الحربية حينئذ " :إف الخبراء الركس جاءكا إلى مصر
بعد ىزيمة ُٕٔٗـ ,كمعيـ معدات جديدة كأسمحة حديثة ,كشارككا في إعادة بناء الجيش المصرم" (ِ).
إف زيارة عبد الناصر السرية لمكسكك في ِِ كانكف الثاني /يناير َُٕٗـ ,حققت نقمة في مجاؿ

كقدر حجـ العتاد الذم كافؽ مجمس السكفييت األعمى عمى
المكازنة العسكرية اإلستراتيجية مع إسرائيؿٌ ,
إعطائو لمصر أثناء ىذه الزيارة ,عمى النحك اآلتي (ّ):
ُ -إمداد مصر بػ ِّ كتيبة صكاريخ ساـ ,ّ-بأفرادىا كمعداتيا كأجيزتيا ,كأسمحتيا المعاكنة مف فرؽ

الدفاع الجكم السكفييتي ,بحيث تصؿ إلى مكانئ مصر خبلؿ شير كاحد ,كتعمؿ تحت القيادة المصرية
ألغراض الدفاع الجكم عف العمؽ المصرم.
ِ -إمداد مصر بقكة ثبلثة لكاءات جكية كاممة؛ مف ٓٗ طائرة ميج معدلة بالمحرؾ الجديد ُُٓ م
بالقادة الطياريف كالمكجييف كالفنييف كالعربات ,بحيث تصؿ خبلؿ شير باإلضافة إلىَٓ طائرة
سكخكمٗ ,كعدد َُ طائرات ميج تدريب ,كعدد َٓ مكتكر طائرة ميج ُِ المعدلة لتركيبو في طائرات
ميجُِ المكجكدة في مصر.
ّ -إمداد مصر بػْ أجيزة رادار بُٓ ,لرفع كفاءة اإلنذار الجكم في شبكة الدفاع الجكم.
ْ -يعتبر تكاجد الجنكد السكفييت في مصر تكاجدان مؤقتان لحيف استكماؿ تدريب المكاءات المصرية مف
القكات الجكية في مراكز التدريب في االتحاد السكفييتي كمصر ثـ يعكد األفراد السكفييت إلى كطنيـ.
كلقد دفعت حرب االستنزاؼ بقضية تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي سممينا ,عمى سمـ اىتمامات

اإلدارتيف األمريكية كالسكفييتية ,كبدأ تصكر لتسكية ذات تكجو إقميمي أكبر ,تشمؿ مصر كاسرائيؿ

كاألردف معنا ما عرؼ (بخطة ركجرز الثانية) ,كأعمف كزير الخارجية األمريكي ,أف ببلده لف تزكد
))1

المرجعالسابق,ص.76
))2خالدسلٌمان,شهودعلىالعصر,مرجعسابق,ص.32
))3عبدالعظٌمرمضان,تحطٌماآللهةقصةحربٌونٌه1867مدراسةتارٌخٌة(,القاهرة:مكتبةمدبولً1816,م),ص.116
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إسرائيؿ بمزيد مف الطائرات ,كأعمف عبد الناصر في ُ أيار /مايك َُٕٗـ كقفنا محدكدان إلطبلؽ النار

مع إسرائيؿ ,كبعث لمكاليات المتحدة مكافقتو عمى قبكؿ خطة ركجرز الثانية ,كفي ْ آب /أغسطس

َُٕٗـ ,كافقت إسرائيؿ أيضا عمى الخطة ,كبدأ كقؼ اطبلؽ النار بيف الجانبيف في ٕ آب  /أغسطس
َُٕٗـ (ُ).

كيذكر الصحفي خالد سميماف" :أف الطائرات اإلسرائيمية قامت بعمؿ إرىابي عاـ 2640ـ وىو
ضرب مدرسة (بحر البقر) البتدائية في محافظة الشرقية ,مما أسفر عف استشياد واحد وثالثيف

ال ,واصابة أكثر مف أربعيف ,وكانت بذلؾ تريد تركيع الرئيس جماؿ عبد الناصر" (ِ).
طف ً

كترل الدراسة أف عبد الناصر بسياستو بعد الحرب ,حقؽ كؿ ما يريده في ذلؾ الكقت ,إذ فرض

عمى اإل دارة األمريكية االعتراؼ بأىمية مصر في الصراع ,كما استطاع الحصكؿ عمى شحنات أسمحة
ىامة مف االتحاد السكفييتي ,إلعادة بناء قكتو العسكرية ,كاستطاع أف يضمف تحمؿ العرب مسؤكليتيـ
كنصيبيـ مف الصراع ,مف خبلؿ ما يقدمكنو مف دعـ مادم ,كاالستعداد لجكلة مكاجية مع إسرائيؿ.
كترل الدراسة أيضنا ,أف الفترة التي حكـ فييا الرئيس جماؿ عبد الناصر ,كانت ىي بمثابة ذركة

الحكـ العسكرم عمى حساب الديمقراطية ,كيمكننا أف نطمؽ عمى ىذه الفترة عمى النظاـ ,صفة الشمكلية,

حيث إف النظاـ كاف يييمف عمى مقاليد الحكـ بالببلد ,كالذم ساعد الرئيس عبد الناصر مف استمرار
النظاـ العسكرم بيذا النيج ,ىك العقبات التي اعترضت الطريؽ خبلؿ تمؾ الفترة ,مف عدكاف ثبلثي
عمى مصر ,ثـ الكحدة المصرية السكرية التي لـ تدـ طكيبلن ,ككذلؾ عدكاف ُٕٔٗـ ,كؿ ىذه األحداث

الجساـ ,دفعت إلى استمرار الحكـ العسكرم لمببلد لفترة طكيمة ,كاستمـ الرئيس السادات النظاـ ,كىك
بيذه الطريقة.

) )1ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,مرجعسابق,ص.77
))2خالدسلٌمان,برلنتًوعبدالناصر,مرجعسابق,ص.133

-58-

ثانياً :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس المصري محمد أنور السادات:
 .2ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى مقاليد السمطة.
بعد كفاة الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر ,بتاريخ َّ أيمكؿ /سبتمبر َُٕٗـ ,جرل استفتاء

في ُٓ تشريف األكؿ /أكتكبرَُٕٗـ ,حصؿ مف خبللو السادات عمى سبعة مبلييف صكت النتخابو
رئيسنا جديدنا لمصر ,كلقد كاف الطريؽ مميدنا لكصكؿ السادات لسدة الرئاسة؛ ألف عبد الناصر كاف قد
عينو نائبنا لو في أيمكؿ /سبتمبر ُٗٔٗـ ,كالكاقع أف كؿ جناح داخؿ النخبة السياسية ,مثؿ :جناح قيادة
االتحاد االشتراكي ,كجناح جياز األمف ,كجناح المعتدليف ,كاف ينظر إلى السادات باعتباره كسيمة

لمسيطرة عمى الحكـ (ُ).

إ ف عيد السادات يعتبر ىيمنة لممؤسسة العسكرية عمى الدكلة ,كمر عيده بعدة خطكات ىامة

كسريعة ,فقد نجح في أقؿ مف عاـ ,مف اإلطاحة "بمراكز القكل" داخؿ أجيزة الدكلة ,كذلؾ في ما عرؼ
بثكرة التصحيح ,كفي عاـ ُِٕٗـ ,قاـ السادات بطرد الخبراء السكفييت مف مصر ,كفي عاـ ُّٕٗـ
قاد حرب تشريف األكؿ /أكتكبر ضد إسرائيؿ ,كفي عاـ ُْٕٗـ ,عمؿ عمى ترسيخ تكجياتو

االقتصادية ,مف خبلؿ سياسة االنفتاح االقتصادم ,كفي عاـ ُٕٓٗـ قاـ بإعادة فتح قناة السكيس ,بعد
ثماني سنكات مف إغبلقيا ,كفي عاـ ُٕٔٗـ ,ألغى السادات معاىدة الصداقة المصرية السكفيتية ,كفي
عاـ ُٕٕٗـ ,قاـ السادات بزيارة لمقدس ,كفي عاـ ُٖٕٗـ ,كقع مع إسرائيؿ معاىدة كامب ديفيد ,كفي
عاـ ُٕٗٗـ ,أبرـ معاىدة سبلـ منفصمة مع إسرائيؿ ,كفي عاـ ُُٖٗـ شف مكجة اعتقاالت ,شممت

أعدادان كبيرة مف المعارضيف ,ثـ كقع حادث االغتياؿ كانتيى حكمو (ِ).

كيرل رئيس المخابرات العامة المكاء فؤاد نصار " :أف السادات كاف متحمساً جداً لنشر الديمقراطية

في مصر ,وكانت بداية تكويف األحزاب الثالثة ,بداية قوية لتحقيؽ الديمقراطية ,وحرية الرأي في مصر,

وحاوؿ السادات أف ينتقؿ مف الحكـ العسكري إلى الحكـ المدني ,ولكف مف معو لـ يساعدوه"

(ّ)

حيث استطاع السادات القضاء عمى يمنافسيو في ِ أيار /مايك ُُٕٗـ ,بإعفاء "عمي صبرم"
مف منصب نائب رئيس الجميكرية ,كبعد أسبكعيف ألقي القبض عمى "عمي صبرم" كتسعيف آخريف
مف أعكانو كأنصاره  ,كما ألقى القبض عمى محمد فايؽ كزير اإلعبلـ ,كسامي شرؼ مدير مكتب عبد
الناصر بتيمة التحريض عمى اإلطاحة بالحكـ ,بينما أ بقى السادات عمى الجناح المعتدؿ ,مثؿ :محمد
حسنيف ىيكؿ كحسيف الشافعي (ْ) ,كىكذا ضمف السادات مركزه ببل منافس.

) )1ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,دراسةحالةالنخبةالوزارٌة,مرجعسابق,ص.78
))2
المرجعالسابق,ص.11
))3خالدسٌلمان,شهودعلىالعصر,مرجعسابق,ص.51
))4ماٌسةالجمل,مرجعسابق,ص.13
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كبدأ السادات يتحرؾ إلحكاـ قبضتو عمى السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ,فقبؿ إجراء االنتخابات
التشريعية الجديدة عاـ ُُٕٗـ ,عمؿ السادات عمى كقؼ تدخؿ الحزب االشتراكي في العممية

االنتخابية ,بأف ألغى الفحص التقميدم الذم كاف يقكـ بو االتحاد االشتراكي لمتأك د مف أىمية المرشحيف
لبلنتخابات ,كبيذا أصبح جميع المتنافسيف عمى عضكية البرلماف يتمتعكف بفرصة متكافئة ,كحاكؿ
التقميؿ مف قكتيـ داخؿ السمطة التشريعية ,كقاـ بتعييف ُِّٕ مف الشخصيات اإلدارية إضافة إلى
كعيف ِٓ محافظنا,
ثمانمائة مف الشخصيات السياسية التي قاـ بتعيينيا قبؿ االنتخابات بأياـ قميمةٌ ,
كُِٓ أميننا كأميننا مساعدنا في االتحاد االشتراكي ,عبلكة عمى ِٓٔ عضكنا في األجيزة الشعبية المحمية,
كعيف بتاريخ ُٕ كانكف الثاني  /يناير ُِٕٗـ ,عزيز صدقي رئيسا لمكزراء ,خمفنا لمحمكد فكزم آخر
رؤساء الك ازرة الذيف عينيـ عبد الناصر (ُ).

كيذكر الدكتكر "عبد العظيـ رمضاف ":كاف السادات يعرؼ أف عبد الناصر ,ىك ثكرة يكليك فأراد
أف يصنع لنفسو ثكرة ,كىي التي سماىا "بثكرة التصحيح"  ,كقد خمع بيا كؿ طاقـ عبد الناصر الذيف

أطمؽ عمييـ مراكز القكل(ِ) .كبالفعؿ استطاع السادات أف يقضي عمى كؿ مراكز القكل كيصنع لنفسو
طاقمان خاصان.
كترل الدراسة ,أف األسباب كراء اختيار السادات ,عزيز صدقي رئيسنا لمكزراء ,ألنو يدعـ القطاع

العاـ كيسعى إلى إعادة بناء اقتصاد الدكلة ,ككانت لو عبلقات كدية مع االتحاد السكفييتي ,كال يريد أف
يظير لمسكفييت ,أنو قطع العبلقات نيائيان معيـ.

 .5العالقات الخارجية لممؤسسة العسكرية المصرية.
كترل الدراسة ,أف السادات استطاع أف يدير عبلقات مصر باالتحاد السكفييتي كالكاليات المتحدة,

بدقة عالية كذكاء حاد ,فالسادات كاف مف ناحية في حاجة إلى إمدادات األسمحة السكفيتية ,لبناء قدراتو
العسكرية ,كمف ناحية أخرل ,فإنو يجب عميو أف يضمف مصالح الكاليات المتحدة بالمنطقة حتى تضغط
عمى إسرائيؿ بتسكية سممية لمنزاع العربي ػ ػ اإلسرائيمي ,ككاف عميو أف يتعامؿ مع سكريا كحميؼ عسكرم
في حالة اندالع حرب مع إسرائيؿ ,كيجب عميو أ ف يحسف عبلقاتو مع السعكدية لما تمتمكو مف ثركات

كقدرتيا عمى تحسيف العبلقات مع الكاليات لمتحدة ,كبيذا نجح في أف يجمع األطراؼ المتضادة في
حمقة كاحد.
كقد شيد أكاخر عاـ ُِٕٗـ ,حركات شغب طبلبية كاسعة النطاؽ ,كاف سببيا تأخر السادات في
تنفيذ كعكده التي قطعيا بخكض الحرب قبؿ نياية ُُٕٗـ ,كارتفعت األصكات مطالبة بالمشاركة
))1المرجعالسابق,ص.14-13
) )2عبدالعظٌمرمضان,الصراعاالجتماعًوالسٌاسًفًعصرمبارك(,القاهرة:الهٌئةالمصرٌةالعامةللكتاب1883,م),ص.351
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السياسية كحرية التعبير عف الرأم ,ككضع حد لرقابة قكات الشرطة داخؿ الحرـ الجامعي ,كقد انضـ إلى
الطمبة عدد مف الجماعات المينية ,مثؿ :نقابة الميندسيف ,كالمحاميف ,كالصحافييف ,كطالبكا بالحرية

السياسية ,كحرية التعبير ,كالغاء الرقابة ,كامتدت أيضا القبلقؿ إلى صفكؼ الجيش الذم كاف يضـ
أعدادان كبيرة مف الطمبة المجنديف ,كاستطاعت قكات الشرطة قمع ىذا الشغب ,كشيد النصؼ األكؿ مف
عاـ ُّٕٗـ مكجة مف االعتقاالت المتفرقة ,شممت الطمبة كالصحفييف كالكتٌاب كالمثقفيف الذيف كجيت
إلييـ تيمة تبني تكجيات يسارية (ُ).
كيتضح مما سبؽ ,أف ىذه االعتقاالت أدت إلى انتكاسة في العبلقات السكفياتية ػ ػ المصرية,
خاصة أنيا جاءت في أعقاب طرد الخبراء السكفييت مف مصر ,في تمكز /يكليك ُِٕٗـ ,أما مكقؼ

السكفييت ,فإنيـ ترككا ىذه الكاقعة تمر بيدكء ,بؿ إنيـ أبرمكا في كانكف الثاني  /يناير ُّٕٗـ ,أكبر
صفقة أسمحة مع مصر (ِ).

 .9المؤسسة العسكرية المصرية وقرار خوض الحرب ضد إسرائيؿ.
في حقيقة األمر ,فإف قمة قميمة تمؾ التي كانت تعتقد أف مصر ,سكؼ تخكض حرب ىجكمية
ضد إس ارئيؿ ,حيث اعتادت مصر في العقكد األخيرة قبؿ حرب ُّٕٗـ ,أف يككف المكقؼ المصرم

مكقفان دفاعيان كليس ىجكمينا ,مثؿ :حرب ( ُُٕٔٓٗٗٔ ,ـ) ,ككانت ىناؾ شكككنا كبيرة ,حكؿ قدرة
مصر عمى تكجيو الضربة األكلى.

كتركم جيياف السادات زكجة الرئيس أنكر السادات " :إنو سبؽ عممية اإلعداد لمحرب تحرؾ
خارجي واسع ,مؤتمر الوحدة األ فريقية الذي عقد في أديس أبابا في أيار /مايو 2649ـ ,استطاعت
مصر مف خاللو أف تدفع حوالي  %50مف الدوؿ األ فريقية إلى أف تقطع عالقاتيا بإسرائيؿ ,وأنفقت
مبالغ ىائمة ,قدرت بعشرات المالييف مف الجنييات عمى عممية إعداد الجبية ,وفي آب/أغسطس
2649ـ ,قاـ السادات بزيارة لمسعودية وقطر وسوريا ,في عممية تمييد أخيرة لمحرب (ّ).

كفي يكـ السادس مف تشريف األكؿ /أكتكبر لعاـ ُّٕٗـ ,في تماـ الساعة الثانية إال خمس
مطار كقاعدة جكية ,تطير
دقائؽ ظي انر (بتكقيت القاىرة) ,أقمعت ما بيف ُِِ كِِٕ مقاتمة مف عشريف
ان

عمى ارتفاع منخفض تحت مستكل الرادار ,متفادية جميع الدفاعات ,سبقت مجمكعات قاذفات القنابؿ

مجمكعات المقاتبلت بثك و
اف قميمة حتى تشتبؾ مع المقاتبلت اإلسرائيمية قبؿ أف تضع مجمكعة مف
تشكيبلت المقاتبلت المصرية بجكار القاذفات لحمايتيا عند تنفيذ مياميا ,عبرت جميع المقاتبلت

المصرية قناة السكيس فيما ال يزيد عف دقيقتي ف كنصؼ حتى تكتسب عنصر مفاجأة القكات اإلسرائيمية
))1

المرجعالسابق,ص.17
) )2ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,دراسةحالةالنخبةالوزارٌة,مرجعسابق,ص.17
) )3أحمدمنصور,جٌهانالساداتشاهدةعلىعصرالسادات(,القاهرة:دارالشروق2112,م),ص.221
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متجية إلى ّٓ ىدفان ,استمرت الضربة الجكية األكلى ُٓ دقيقة تـ فييا تدمير مركز القيادة اإلسرائيمي,

أيضا تدمير عشرة مكاقع
كّ ممرات رئيسة كأخرل فرعية في مطار المميز كبيرنمادا في سيناء ,تـ ن
بطاريات صكاريخ ىكؾ إسرائيمية كمكقعي مدفعية ميداف كعدة مراكز إرساؿ إسرائيمية (ُ).
كاستطاعت القكات المصرية أف تعبر قناة السكيس كتقتحـ خط بارليؼ األسطكرم ,ككٌفت الدكؿ

كتكج السادات في مصر "بطؿ العبكر" ,كقد تمكنت
العربية بكعكدىا بتقديـ الدعـ المالي كالعسكرمِّ ,
إسرائيؿ بعد ثمانية أياـ مف القتاؿ ,أف تحجـ االنتصار المصرم ,حيث استطاعت في يكـ ُْ تشريف

األكؿ /أكتكبر تطكيؽ الجيش الثالث المصرم شرقي القناة ,كتدمير مكاقع الصكاريخ ىناؾ ,كاستطاع
السادات المناكرة ,كتمثمت في االىتماـ األمريكي مف جانب ,كثركة النفط العربية مف جانب آخر,
كبالفعؿ قررت الدكؿ العربية المنتجة لمنفط تخفيض إنتاجيا منو بنسبةٓ %شيرينا ,كتزايد خطر فرض

بل عمى تصدير نفطيا إلى الدكؿ التي تساند إسرائيؿ ,كفرض
الدكؿ العربية المنتجة لمنفط حظ نار كام ن
بل عمى صادرات النفط لمكاليات المتحدة بتاريخ ُ تشريف الثاني/
نا
الممؾ فيصؿ ممؾ السعكدية
حظر كام ن

نكفمبرُّٕٗـ ,كاألمر الذم دفع الممؾ السعكدم لذلؾ ىك طمب نيكسكف مف الككنجرس منح إسرائيؿ
مساعدة ِ ِ,بميكف دكالر كفيِِ تشريف األكؿ /أكتكبر ,قبمت كؿ مف مصر كاسرائيؿ بكقؼ إطبلؽ

النار (ِ).

ال :ىؿ صكاريخ
كقدـ الصحفي خالد سيمماف إلى المكاء فؤاد نصار رئيس المخابرات العامة ,سؤا ن
بل" :الصواريخ حققت نتائج جيدة ,ىي
(ساـٔ) الركسية ساىمت في تحقيؽ النصر؟ أجاب المكاء قائ ن
الصواريخ المضادة لمطائرات؛ ىذه الصواريخ منعت الطيراف اإلسرائيمي مف عبور القناة ,وبالتالي وفرت

غطاء جوياً مكثفاً لمقوات المصرية أثناء ساعات العبور ,وىذا عمؿ عظيـ وحاسـ في الحرب"
ً

(ّ)

.

كنستخمص مما سبؽ ,أ ف العامؿ الرئيس كراء نجاح العبكر ىك السرية التامة التي تميزت بيا

المؤسسة العسكرية في ذلؾ الكقت مما حقؽ ليـ عنصر المباغتة كالمفاجأة ضد إسرائيؿ ,باإلضافة إلى
الدعـ الركسي بالسبلح كالصكاريخ المضادة لمطيراف.

 .1المؤسسة العسكرية ومعاىدات السالـ مع إسرائيؿ:
زار كزير الخارجية المصرم إسماعيؿ فيمي كاشنطف في َِ تشريف األكؿ /أكتكبرُّٕٗـ ,أم

قبؿ كقؼ إطبلؽ النار بيكميف فقط ,كذلؾ لمتباحث مع "غكلدا مائير" في كجكد األمريكييف ,كبمجرد كقؼ
إطبلؽ النار بدأ ىنرم كسينجر رحبلتو الدبمكماسية بيف مصر كاسرائيؿ ,كفي ٖ تشريف ثاني /نكفمبر
ُّٕٗـ كانت زيارة كسنجر لمقاىرة ,قد حققت نتائج ايجابية عمى صعيد العبلقات المصرية األمريكية؛
))1

لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا(,الجٌشالمصريحربأكتوبر) http://ar.wikipedia.org/wiki/.
) )2ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,دراسةحالةالنخبةالوزارٌة,ص.18-11
))3خالدسٌلمان,شهودعلىالعصر,ص.37
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إذ استأنفت العبلقات الدبمكماسية بيف الدكليتيف ,التي كانت قد قيطعت بعد حرب ُٕٔٗـ ,كزار القاىرة
"ىيرماف إيمتس" السفير األمريكي األسبؽ لدل السعكدية ,ليككف سفي نار جديدنا لببلده في مصر ,كما تمت
المكافقة عمى تبادؿ األسرل بيف مصر كاسرائيؿ ,عمى أف يقترف بانسحاب إسرائيؿ إلى المكاقع التي
كانت تحتميا قبؿ سرياف كقؼ إطبلؽ النار ,فيِِ تشريف األكؿ /أكتكبر ,كأىـ نتيجة ليذه الزيارة ,كانت
االتفاؽ عمى إجراء محادثات مباشرة بيف مصر كاسرائيؿ ,عمى أف تجرل المحادثات عمى األراضي

(ُ)
كؿ
المصرية ,عند الكيمك "َُُ" ,عمى طريؽ القاىرة ػ ػ السكيس  ,كنتيجة ليذه المعاىدات ,استقاؿ ه

مف كزراء الخارجية المصرية إسماعيؿ فيمي كابراىيـ كامؿ ,كىما مف األكفاء الكطنييف بسبب تكجو

الرئيس أنكر السادات بعد زيارة القدس ككامب ديفيد (ِ).

 .2اغتياؿ الرئيس السادات:
يقكؿ كزير الداخمية المكاء /النبكم إسماعيؿ " :بعد زيارة الرئيس السادات لمقدس بدأت الجماعات

المتطرفة المحمية واإلقميمية والعالمية تفكر في اغتياؿ السادات ,وأحبطت أجيزة األمف محاولت عديدة
لغتياؿ السادات" ,كيذكر ايضان المكاء "اف  2200معتقؿ الذيف اعتقموا آواخر عيد السادات منيـ
 2100مف حرامية ومثيري الشغب و 30فقط مف رجاؿ الديف اإلسالمي ,وقيادات األحزاب المعارضة,
وبعض الكتاب والمثقفيف" (ّ).

كبيذا قاـ السادات بضرب اليميف كاليسار كالكسط كيذكر مصطفي بدكم في كتابو "حكايات
سبتمبر "أ ف السادات أطاح برجاؿ الديف المسمميف كالمسيحيف عمى و
حد سكاء ,كقاؿ عف فؤاد سراج الديف
مخرؼ سقط عنو
"يتصور أنو الممؾ لويس الرابع عشر",
ٌ
كسب فتحي رضكاف كاتيمو بأنو "كاىؿ ا
القناع" (ْ).
دكر كبي نار كراء اغتياؿ السادات
كيؤكد المكاء فؤاد نصار رئيس المخابرات العامة أف القدر لعب ان

ألف الضابط "خالد اإلسبلمبكلي" لـ يكف مف المقرر أف يشارؾ في العرض العسكرم كىذا الضابط شارؾ
بدالن مف رئيسو الذم مرض في ىذا اليكـ ,كيقكؿ إ ف عبكد الزمر رئيس الجماعة اإلسبلمية حدثو :أنو لـ
يكف مكافقان عمى عممية االغتياؿ ألنو كاف متأكدنا مف فشؿ العممية ألف ضابطنا بمفرده ال يستطيع تنفيذ
عممية االغتياؿ ,كلكنو كافؽ بعد أ ف عمـ أف ىناؾ ثبلثة سيشارككف في عممية االغتياؿ ليذا اعتبر المكاء

فؤاد نصار أف القدر لعب دك انر ميمان في مكت السادات

(ٓ)

.

) )1ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,مرجعسابق,ص.81
) )2أحمدطعٌمة,شاهدحقصراععلىالسلطة,نجٌب,عبدالناصروعامروالسادات(,القاهرة,)1888,ص.182
))3
خالدسٌلمان,شهودعلىالعصر,مرجعسابق,ص.72
) )4مصطفًبهجتبدوي,حكاٌاتسبتمبرعلىهامشعهودفاروقوعبدالناصروالسادات,مرجعسابق,ص.217
).)5خالدسٌلمان,مرجعسابق,ص.57
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ثالثاً :المؤسسة العسكرية في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ:
بدأ الرئيس حسني مبارؾ عيده بإطبلؽ سراح المعارضيف السياسييف كافة ,الذيف كاف الرئيس
األسبؽ أنكر السادات ,قد اعتقميـ في األحداث التي أطمؽ عمييا أحداث سبتمبر ,كالتي كانت أحد أىـ
األسباب الرئيسة؛ الغتيالو يكـ ٔ تشريف األكؿ /أكتكبر ُُٖٗـ ,ككانت ىذه فرصة عظيمة لمرئيس
مبارؾ حتي تمتؼ حكلو التيارات السياسية كافة في تمؾ الفترة ,كيخمؽ يمنطمقان لمتعاكف كلكنيا فرصة لـ

تستغؿ (ُ).

كبدأ الرئيس مبارؾ عيده ,ككأنو "حكمان اكتكقراطيان"(ِ) ,كؿ مقاليد السمطة في يده ,كشكؿ الدستكر

ليحقؽ أىدافو حيث تـ تعديؿ المادة ٕٔ كٕٕ في الدستكر ,المتعمقة بفترة رئيس الجميكرية في الحكـ,

كالتي جعميا مفتكحة دكف تحديد ,ككضع شركطنا تعجيزية لمترشح لمنصب رئيس الجميكرية ,مما أدل

إلى تحجيـ الشراكة السياسية ,أك االنتخابات النزيية ,كال مجاؿ لحرية الصحافة ,كاإلعبلـ ,كغالبان ما

تككف االنتخابات في عيده ,يتحكـ فييا رمكز الحزب الكطني ,ليرسمكا النتائج قبؿ إصدارىا ,مثؿ:
انتخابات عاـ ََِٓـ ,كسعى في أكاخر عيده بنقؿ السمطة إلى ابنو جماؿ (ّ).

 .2تطور القوة العسكرية في عيد الرئيس حسني مبارؾ.
قدرت القكات المصرية البرية بػَََ َْٖ,ألؼ مقاتؿ ,كمميكف مف جنكد االحتياط ,كىك أكبر
جيش برم في أفريقيا كالشرؽ األكسط ,يمتمؾ َّٖٗ دبابة قتاؿ ,كعدد َِٕٔ مف المدافع ,كفرقنا

خاصة ,مثؿ :العقرب كٕٕٕ كالصاعقة ,كشاركت ىذه الفرؽ في مناكرات كبرل مع الكاليات المتحدة
كانجمت ار كألمانيا كفرنسا كايطاليا ,كتزكد سبلح المدرعات المصرم في العشر سنكات األخيرة مف حكـ
الرئيس مبارؾ بحكالي ُُِٓ دبابة متقدمة مف طراز  M1A1 ABRAMSاألمريكية ,كتـ تطكيرىا إلى
 M1A2في نياية ََُِـ ,كدبابات "البرادلي" ,كقاـ خط اإلنتاج المصرم األمريكي لمدبابات في عامي

َََُُُِِ,ـ بتصنيع ما بيف ََُ كََِ دبابة جديدة ,كأصبحت فرقة الصاعقة المصرية عمى

مستكل و
عاؿ مف التدريب ,حتى أف إسرائيؿ طمبت مف األمـ المتحدة خبلؿ حرب االستنزاؼ ,التدخؿ
إلنياء خدمة "الصاعقة"

(ْ)

في الجيش المصرم ,ألنيا عمى حد قكليا " :فرقة غير آدمية " ,كصدرت

َُ دراسات أمريكية عف مقدرة القكات المصرية في مناكرة "بدر ٔٗ" ,بنقؿ حجـ كبير منيا خبلؿ ٔ
ساعات فقط إلى كسط سيناء ,كالكصكؿ إلى حالة االستنفار اليجكمي في ُُ دقيقة(ٓ).

))1عبداللطٌؾالمنٌاوي,األٌاماالخٌرةلنظاممباركٌ11وم(,القاهرة:الدارالمصرٌةاللبنانٌة2112,م),ص.17
)")2حكما ً اوتوقراطيا ً "ٌ:عنًمستبدمطلقالسلطةاو"الحكمالمطلق"لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرعلىالمنجد,ص.21
))3عبداللطٌؾالمنٌاوي,األٌاماالخٌرةلنظاممباركٌ11وم,المرجعالسابق,ص.21
)")4الصاعقة"تعنً :فرقة منفرقالجٌشالمصري ٌتمإعدادهاجسمانٌا ًونفسٌا ًعنطرٌقتدرٌباتخاصةجداخالفالباقًفروعالجٌش .
ٌشترطفًالملتحقبالصاعقةلٌاقةبدنٌةوجسمانٌةعالٌة,كماأنهٌخضعالختبارطبً,لمزٌدٍمنالتفاصٌلانظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,
قواتالصاعقة http://ar.wikipedia.org/wiki,
))5لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرال موسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,القواتالبرٌةالمصرٌة/ http://ar.wikipedia.org/wikihgr/ ,
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أما بالنسبة لمقكات الجكية ,فإنيا تعتمد عمى َِِ طائرة مقاتمة مف طراز إؼ ُٔ-فالككف,
أيضا ُٗ طائرة ميراج َََِ ,باإلضافة إلى تطكير ِّ طائرة مف
كتستخدـ القكات الجكية المصرية ن
أنكاع إؼ ْ-فانتكـ الثانية , ,كسي َُّ ىيرككليز ,كتستخدـ ٔ ِ+طائرة إنذار مبكر كتحكـ مف نكع
إم  ِ -ىكؾ آم ,كيقكؿ "يكفاؿ شتاينتز" الرئيس السابؽ لمجنة الشؤكف الخارجية كالدفاع في الكنيست
اإلسرائيمي  " :إف األسطوؿ البحري المصري ,أكبر  9مرات مف نظيره اإلسرائيمي" (ُ).

 .5سياسة الرئيس حسني مبارؾ تجاه المؤسسة العسكرية:
بعد اغتياؿ الرئيس السادات ,بدأت مرحمة جديدة باستقرار منصب قائد عاـ القكات المسمحة ككزير

غزلة ,حتى ُٓ نيساف/أبريؿ ُٖٗٗـ (ِ ) ,كترل الدراسة ,أف
الدفاع ,في يد المشير عبد الحميـ أبك ا

السبب كراء استم ارره لفترة طكيمة ,ىك حالة االضطراب التي أحدثيا اغتياؿ السادات ,كاعتبلء رئيس
جديد لمجميكرية ,حيث أصبح الكضع الجديد ,يحتاج إلى استقرار القكات المسمحة ,كلكف ىناؾ مبلحظة
بيف المشير عبد الحكيـ عامر زمف الرئيس عبد الناصر ,كالمشير عبد الحميـ أبك غزالة زمف الرئيس
مبارؾ ,كىي أف زمف الرئيس عبد الناصر كاف الجيش يسيطر عمى خيكط السمطة في الببلد ,كأصبح
كثير في
المصدر الرئيس لتعييف الكزراء كالسفراء ,بينما الجيش زمف عبد الحميـ أبك غزالة كاف ال يتدخؿ نا

السياسة.

كيذكر الكاتب بصحيفة الغاردياف البريطانية " أياف ببلؾ" ,أف القيادة العميا في الجيش ,لـ تكف

سعيدة أك راضية عف فكرة تمييد مبارؾ لنجمو جماؿ ,رجؿ األعماؿ ,ليككف خميفتو عمى العرش,
كخصكصنا كأف األجندة الميبرالية التي يتمسؾ بيا كحاشيتو مف رجاؿ األعماؿ في القطاع الخاص ,تتبمكر
في الحرص عمى أال تتأثر مصالحيـ االقتصادية اليائمة بأم ثمف (ّ).

.9الرئيس مبارؾ واستئناؼ معاىدات السالـ مع إسرائيؿ :
ما تميز بو عصر مبارؾ ,ىك إكمالو لمفاكضات السبلـ التي بدأىا أنكر السادات مع إسرائيؿ في

كامب ديفيد ,استمرت عممية السبلـ بيف مصر كاسرائيؿ ,حتي تـ استرجاع أغمب شبو جزيرة سيناء مف

إسرائيؿ ,حيث لجأت مصر إلى التحكيـ الدكلي السترجاع منطقة طابا مف االحتبلؿ اإلسرائيمي ,إلي أف
فازت مصر ,كتـ استرجاع طابا عاـ ُٖٗٗـ (ْ).

) )1الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,القواتالجوٌةالمصرٌةوالقواتالبحرٌةالمصرٌة/ http://ar.wikipedia.org/wikihgr,
))2عبدالعظٌمرمضان,الصراعاالجتماعًوالسٌاسًفًعصرمبارك,مرجعسابق,ص.316
))3
Ian Black, Middle East editor guardian.co.uk, Friday 4 February 2011 10.50 GMT
 http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/04/egypt?INTCMP=SRCH
))4الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,مباركومفاوضاتالسالم / http://ar.wikipedia.org/wikihgr,
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كتذكر صحيفة "يديعكت احرنكت" ,أف الرئيس مبارؾ حافظ عمى معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ ,كما
زار الرئيس حسني مبارؾ إسرائيؿ مرة كاحدة فقط ,في جنازة رئيس الكزراء االسرائيمي األسبؽ "إسحاؽ

رابيف" ,كما أجتمع معو أحياننا القادة اإلسرائيمييف في القاىرة أك شرـ الشيخ(ُ).

.1نياية حكـ الرئيس مبارؾ:
أصدر المجمس األعمى لمقكات المسمحة يكـ الخميس ُُ شباط /فبرايرَُُِـ ,البياف رقـ (ُ)"
قائبلن فيو " :إنو اجتمع في إطار اللتزاـ بحماية البالد والحفاظ عمى مكتسبات الوطف ,وتأييداً لمطالب
الشعب المشروعة ,وقرر الستمرار في النعقاد بشكؿ متواصؿ ,لبحث ما يمكف اتخاذه مف تدابير,

واجراءات لحماية البالد" ,كغاب الرئيس المصرم حسني مبارؾ ,الذم لـ يكف قد تخمى عف الحكـ بعد,
عف حضكر االجتماع بصفتو القائد األعمى لمقكات المسمحة ,كترأس االجتماع كزير الدفاع المصرم
المشير محمد حسيف طنطاكم ,كىك األمر الذم أثار تساؤالت حكؿ مستقبؿ مبارؾ في الحكـ ,كفي
ُُشباط /فبرايرَُُِـ ,قرر الرئيس حسني مبارؾ تخميو عف منصب رئيس الجميكرية ,ككمٌؼ

المجمس األعمى لمقكات المسمحة بإدارة شئكف الببلد (ِ).

بعد اف سردنا في ىذا الفصؿ ,كيؼ نشأت المؤسسة العسكرية المصرية في عيد مؤسس الدكلة
الحديثة محمد عمى ,كتناكلنا تطكر ىذه المؤسسة خبلؿ العيد الممكي ,ككيؼ أصبحت ذات القكة كالنفكذ
في العيد الجميكرم؛ ترل الدراسة أف عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ ,ىك أطكؿ عيد رئيس جميكرم
يحكـ مصر منذ ثكرة الضباط األحرار ,كلذلؾ تعمدت الدراسة في الفصؿ القادـ ,تحميؿ لطبيعة السياسة

التي كاف يحكـ بيا الرئيس مبارؾ ,كما ىي السمبيات التي سكؼ تيكاجيو ,ككيؼ سيتحكؿ الشعب مف
مرحمة سككف ,إلى ثكرة عارمة تجتاح الببلد.

))1

, 11.02.11, 19:58מנהיג העולם הערבי נכנע,ידיעות אחרונות 
 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4027250,00.htm l
) )2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرموقعالجزٌرةنتhttp://www.aljazeera.net/news/pages/dafa5218-6869-4b65-987c-.
ddf0b49d23b2
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رابعاً :الشخصيات العسكرية المؤثرة في الجيش المصري والمؤسسة العسكرية:
 -2المشير عبد الحكيـ عامر.
كلد المشير عبد الحكيـ عامر عاـ ُُٗٗـ في محافظة المنيا ,كتخرج مف الكمية الحربية في

ُّٗٗـ ,شارؾ في حرب ُْٖٗـ في نفس كحدة الرئيس جماؿ عبد الناصر ,حصؿ عمى نكط
الشجاعة ,كتـ ترقيتو مع صبلح سالـ استثنائينا ,ككاف لو دك انر كبي نار في القياـ بالثكرة عاـ ُِٓٗـ ,كفي
العاـ التالي ُّٓٗـ ,تـ ترقيتو إلى رتبة لكاء متخطيا ثبلث رتب ,كأصبح رئيسان لؤلركاف ,ثـ أصبح قائدان

لمقكات المصرية كالمقاكمة في حرب العدكاف الثبلثي عاـ ُٔٓٗـ ,كبعد الكحدة مع سكريا عاـ ُٖٓٗـ,

أصبح القائد األعمى لمقكات المشتركة ,كفي عاـ ُْٔٗـ أصبح نائبنا أكؿ لرئيس الجميكرية ,كفي حرب
ُٕٔٗـ ,أعفي مف كافة مناصبو كأحيؿ لمتقاعد ,ثـ كضع قيد اإلقامة الجبرية في منزلو في
آب/أغسطس ُٕٔٗـ ,كيقاؿ بأنو أقدـ عمى االنتحار في ُْ أيمكؿ /سبتمبر ُٕٔٗـ كما أعمف عف
ذلؾ في حينو بسبب تأثره بيزيمة حرب ُٕٔٗـ ,كلكف بعض الجيات تقكؿ أنو مات مسمكما(ُ).

لقد كانت نكسة ُٕٔٗـ صدمة قكية لممصرييف كافة ,كلممشير عبد الحكيـ عامر عمى كجو

الخصكص ,كتركم برلنتي عبد الحميد زكجة المشير عامر ,أنيا دخمت عميو بعد اليزيمة ,فكجدت عينيو
محمرتيف مف البكاء ,يقكؿ " :لو أ ف أولدي (ويقصد الجنود) حاربوا وأخذوا الفرصة في الدفاع عف
أنفسيـ ,كنت ارتحت ,ولكف أولدي وضعوا مكتوفي األيدي ,وماتوا في الصحراء"

(ِ)

.

بعد ىزيمة عاـ ُٕٔٗ ـ ,قاـ عبد الناصر بإحداث تغيير كامؿ في قيادات الجيش ,فأعفى المشير

عبد الحكيـ عامر مف منصبو ,كأعضاء ما كاف يعرؼ باسـ "رجاؿ المشير" ,كحددت إقامتو في منزلو,

ثـ انتحر بعد ثبلثة أشير (ّ).

 -5الفريؽ محمد فوزي:
ييعتبر الفريؽ أكؿ محمد فكزم ميندس كقائد حرب االستنزاؼ ضد اإلسرائيمييف بعد نكسة حزيراف
ُٕٔٗـ ,كيرجع إليو الفضؿ في إعادة تنظيـ صفكؼ الجيش المصرم بعد النكسة كبناء حاجز
الصكاريخ المصرية ضد إسرائيؿ كالذم استيعمؿ بكفاءة في ايقاع خسائر جسيمة في صفكؼ العدك
اإلسرائيمي في الحرب التي يس ٌميت بحرب االستنزاؼ في الفترة ُٕٔٗـُّٕٗ-ـ ,يعزؿ الفريؽ أكؿ محمد
فكزم عف منصبو بعد كصكؿ الرئيس السادات لمحكـ خمفا لمرئيس جماؿ عبد الناصر ثـ جرل اعتقالو

مع عدد كبير مف كبار المسؤكليف السابقيف بتيمة التآمر ضد الرئيس السادات فيما يعرؼ بانقبلب أيار/
كتمت محاكمتو أماـ محكمة عسكرية كرغـ أف الرئيس السادات كاف قد أصدر ق ار نار
مايك ُُٕٗـ ٌ

))1

لمزٌدمنالتفاصٌل,أنظر الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,المشٌرعبدالحكٌمعامر http://ar.wikipedia.org/wiki/,
))2خالدسلٌمان,برلنتًوعبدالناصر,مرجعسابق,ص138
) )3ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,مرجعسابق,ص.66
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أف المحكمة العسكرية رفضت الحكـ عميو باإلعداـ عمى أساس أف قائد الجيش ال ييعدـ اال
بإعدامو إال ٌ
بتيمة خيانة الكطف ,كاالتصاؿ بالعدك أثناء الحرب ,كقد تـ إطبلؽ سراحو بعد فترة مف الكقت (ُ).
كقد عيف الرئيس السادات الفريؽ محمد صادؽ مكاف الفريؽ محمد فكزم في منصبي قائد عاـ

القكات المسمحة ككزير الحربية في ك ازرة الدكتكر محمكد فكزم الثالثة في ُْ أيار /مايك ُُٕٗـ(ِ).
 -9الفريؽ عبد المنعـ رياض:

يعتبر كاحدان مف أشير العسكرييف العرب في النصؼ الثاني مف القرف العشريف ؛ حيث شارؾ في

الحرب العالمية الثانية ضد األلماف كاإليطالييف بيف عامي (ُُُِْْٗٗ-ـ) كشارؾ في حرب فمسطيف
عاـ ُْٖٗـ ,كالعدكاف الثبلثي عاـ ُٔٓٗـ كالنكسة عاـ ُٕٔٗـ كحرب االستنزاؼ ,كقد كاف صاحب
إضافة جديدة في حرب المدرعات منذ عاـ ُٖٔٗـ حيث كاف يتـ تدريب المشاة عمييا في سرية شديدة

ليصبح الجندم المصرم في حرب أكتكبر مدم نار لمدبابة كلعؿ ذلؾ أخرج لمصر أبطاؿ آخركف مثؿ:
محمد المصرم الذم دمر ِٕ دبابة كعبد العاطي عبد اهلل الذم دمر ِٔ دبابة خبلؿ حرب أكتكبر كقد

كسركا بذلؾ رقـ أحد الجنكد الركس الذم دمر ٕ دبابات في الحرب العالمية(ّ).

أما أكبر انجازاتو عمى اإلطبلؽ فيك تصميمو لمخطة (ََِ) الحربية حيث أف الفريؽ فكزم سمـ

الخطكط الرئيسة لبلستراتيجية العسكرية لمفريؽ عبد المنعـ رياض ,رئيس ىيئة األركاف  ,كطمب منو
دراستيا كتحكيميا إلى خطة متكاممة ,كلقد قاـ الفريؽ رياض بتككيف لجاف عسكرية " ظمت تجتمع ليؿ
نيار لمدة شير تقريبان" ثـ عرض الخطة العامة لتحرير األرض ,التي أطمؽ عمييا اسـ "الخطة ََِ"
كقد كافؽ عمييا الفريؽ فكزم كقاـ بعرضيا عمى الرئيس عبد الناصر ,الذم كافؽ عمييا

(ْ).

كفي صبيحة يكـ األحد ٗ آذار /مارس ُٗٔٗـ ,قرر الفريؽ عبد المنعـ رياض أف يتكجو بنفسو

إلى الجبية ليرل عف كثب نتائج المعارؾ كيشارؾ جنكده في مكاجية المكاقؼ ,كقرر أف يزكر أكثر

المكاقع تقدمنا التي لـ تكف تبعد عف مرمى النيراف اإلسرائيمية سكل َِٓ مترا ,ككقع اختياره عمى المكقع
رقـ ٔ ككاف أكؿ مكقع يفتح نيرانو بتركيز شديد عمى دشـ العدك في اليكـ السابؽ ,يشيد ىذا المكقع
الدقائؽ األخيرة في حياة الفريؽ عبد المنعـ رياض ,حيث انيالت نيراف العدك فجأة عمى المنطقة التي
كاف يقؼ فييا كسط جنكده كاستمرت المعركة التي كاف يقكدىا الفريؽ عبد المنعـ بنفسو حكالي ساعة

كنصؼ الساعة إلى أف انفجرت إحدل طمقات المدفعية بالقرب مف الحفرة التي كاف يقكد المعركة منيا
كنتيجة لمشظايا القاتمة كتفريغ اليكاء تكفي الفريؽ عبد المنعـ رياض ككاف يبمغ مف العمر ِّ عامان(ٓ).

))1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظر الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,الفرٌقأولمحمدفوزيحاخوا,
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%
 AD%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7
) )2عبدالعظٌمرمضان,الصراعاالجتماعًوالسٌاسًفًعصرمبارك,مرجعسابق,ص .313
))3
لمزٌدمنالتفاصٌل,انظر الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,الفرٌقعبدالمنعمرٌاض http://ar.wikipedia.org/wiki,
))4عبدالعظٌمرمضان,تحطٌماآللهةقصةحربٌونٌه1867مدراسةتارٌخٌة,مرجعسابق,ص .138
) )5الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,الفرٌقعبدالمنعمرٌاض,مرجعسابق .
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 -1الفريؽ سعد الديف الشاذلي:
كلد الفريؽ سعد الديف الشاذلي في محافظة الغربية عاـ ُِِٗـ ,كاف كالده مف األعياف ,التحؽ
ترس الفريؽ الشاذلي أكؿ كتيبة لقكات
الفريؽ الشاذلي بالكمية الحربية عاـ ُّٗٗـ ,كفى عاـ ُْٓٗـ أ
المظبلت في الجيش المصرم ,كفى عاـ َُٔٗـ ,ترأس القكات العربية المتحدة في الككنغك ضمف

قكات األمـ المتحدة ,كعيف ممحقنا عسكرينا في لندف (ُُُّٔٗٗٔ-ـ) كقائدنا لمقكات الخاصة (ُٕٔٗ-

ُٗٔٗـ) ,ثـ قائدنا لمحافظة البحر األحمر (َُُُٕٕٗٗ-ـ) ,كفى ُٔ أيار /مايك ُُٕٗـ ,أصبح
الشاذلي رئيسان لؤلركاف بالقكات المسمحة المصرية كظؿ في ىذا المنصب حتى ُِ كانكف أكؿ /ديسمبر

ُّٕٗـ (ُ).

كأبدل الشاذلي تمي انز في عاـ ُٕٔٗـ عندما ترأس "مجمكعة الشاذلي" كىى حممة مككنة مف

القكات الخاصة لحراسة منطقة كسط سيناء  ,كنتيجة لفقداف االتصاؿ بيف الشاذلي كبيف قيادة الجيش في
سيناء ,فقد اتخذ الشاذلي ق ار نار جريئنا فعبر بقكاتو الحدكد الدكلية قبؿ غركب يكـ ٓ حزيراف /يكنيك كتمركز

بقكاتو داخؿ االراضي الفمسطينية المحتمة بحكالي خمسة كيمكمترات كبقي ىناؾ يكميف الي أف تـ
االتصاؿ بالقيادة العامة المصرية التي أصدرت اليو االكامر باالنسحاب فك نار ,فاستجاب لتمؾ األكامر

بل كقبؿ غركب يكـ ٖ حزيراف /يكنيك كاف قد نجح في العكدة بقكاتو غرب القناه (ِ).
كبدأ انسحابو لي ن

كفى عاـ ُّٕٗـ ,عندما بمغ قمة حياتو الكظيفية العسكرية ,اختمؼ مع السادات حكؿ إدارة
العمميات العسكرية ,فقاـ السادات بعزلو مف الخدمة العسكرية كعينو سفي نار في إنجمت ار ,ثـ سفي نار في

البرتغاؿ ,كفى عاـ ُٖٕٗـ ,عارض الفريؽ الشاذلي اتفاقية "كامب ديفيد" ككجو ليا انتقادات حادة ,مما
أدل ,الى فصمو مف منصبو  ,فعاش في المنفى لعدة سنكات (ّ).

 -2المشير عبد الحميـ أبو غزالة:
منذ عاـ ُْٖٗـ ,شارؾ المشير عبد الحميـ أبك غزالة في كؿ الحركب التي خاضتيا مصر
كبخاصة الحركب العربية االسرائيمية حتى عاـ ُّٕٗـ ,ثـ عيف عبد الحميـ أبك غزالة كزي ار لمدفاع
كاالنتاج الحربى ,كقائدا عاما لمقكات المسمحة عاـ ُُٖٗـ ثـ رقى الى رتبة مشير سنة ُِٖٗـ,

كأصبح أبك غزالة نائبا لرئيس مجمس الكزراء ككزي ار لمدفاع كاالنتاج الحربى كقائدنا عامنا لمقكات المسمحة

))1

الموقعالرسمًللفرٌقسعدالدٌنالشاذلً http://www.el-shazly.com/arabic_site/aboutus.htm,
))2المصدرالسابق .
) )3لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرة,وٌكٌبٌدٌا,الفرٌقسعدالدٌنالشاذلً .http://ar.wikipedia.org/wiki,
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منذ عاـ ُِٖٗـ كحتى ُٖٗٗـ كعمؿ المشير أبك غزالة عمى التقرب مف كاشنطف مف جية كعمى

ادخاؿ اصبلحات الى الجيش المصرم مف جية اخرل (ُ).

كاضط مع الجيش بالقياـ بسمسمة مف مشركعات تنمية البنية األساسية المادية كالبشرية قيمتيا أكثر
مف ََّ مميكف جنية كالمبرر األساسي لذلؾ أف المرافؽ حالينا ال تبلئـ حاجة الجيش كال المدنييف كمف
بيف المشركعات البارزة إقامة ككبرم رمسيس في قمب القاىرة  ,كتركيب شبكة خطكط تميفكنات جديدة,

كافتتاح متحؼ جديد بالقمعة عاـ ُٖٔٗـ تحت عنكاف "َََٓ عاـ مف التاريخ العسكرم المصرم" (ِ).

كفي عاـ ُٖٔٗـ ,كبعدما طمب مبارؾ مف الجيش التدخؿ لقمع حركة تمرد نفذتيا قكات األمف

المركزم ,كانعكست ىذه األزمة سمبنا عمى رصيد مبارؾ كدفعت بالمشير أبك غزالة الى الكاجية ,ثـ
كشفت تقارير صحفية صدرت عاـ ُٕٖٗـ عف برنامج لتطكير صكاريخ طكيمة المدل بيف األرجنتيف

كالعراؽ كمصر باسـ ككندكر ,ِ-كتحدثت ىذه التقارير حينيا عف محاكالت لحصكؿ المسؤكليف عمى

تكنكلكجيا الصكاريخ األمريكية بطريقة غير شرعية كعف صمة ما ألبك غزالة بيذا الممؼ  ,كفي أبريؿ/

نيساف ُٖٗٗـ ,نقؿ مبارؾ أبك غزالة مف ك ازرة الدفاع كعينو مستشا نار لو ,كيعد ستة اشير عمى نقؿ أبك
غزالة ,أعمف مسؤكلكف أمريكيكف اف القاىرة أنيت تعاكنيا مع العراؽ كاالرجنتيف في مجاؿ تكنكلكجيا

الصكاريخ ,كفي فبراير /شباط ُّٗٗـ ,حيث استقاؿ كاعتزؿ كؿ عمؿ سياسي كعسكرم.)ّ( .

كقالت ك ازرة العدؿ األمريكية كمسؤكلي مصمحة الجمارؾ األمريكية أف المتيميف حاكلكا تيريب مف
الكاليات المتحدة إلى مصر ألياؼ الكربكف المستخدمة في الصكاريخ المتطكرة ,كالتي يمكف استخداميا

في الصكاريخ كفكىات المحرؾ ,كيتـ مف خبلليا التحكـ بدقة بالصكاريخ

(ْ)

.

كتكفى المشير محمد عبد الحميـ أبك غزالة كزير الدفاع األسبؽ ,مساء السبت ٔ أيمكؿ /سبتمبر

ََِٖـ عف ٖٕ عاما بعد صراع طكيؿ مع المرض حيث أنو كاف يعاني تدىكر حالتو الصحية بسبب
مرض سرطاف الحنجرة(ٓ).

كترل الدراسة أف مثؿ ىذا الشخصيات كاف ليا الدكر المؤثر في تطكير المؤسسة العسكرية
المصرية كتحقيؽ العديد مف اإلنجازات ,كترتب عمى ذلؾ زيادة نفكذ المؤسسة العسكرية بالدكلة.

))1جرٌدةالشرقاألوسط,جرٌدةالعربالدولٌة6,أٌلول/سبتمبر2111م,
http://www.aawsat.com/details.asp?section=59&issueno=10876&article=485952/details.asp#.UgCmFtLwnRs
))2أحمدعبدهللا,الجٌشوالدٌمقراطٌةفًمصر(,القاهرة:دارسٌناللنشر1881,م),ص.15
))3موقع,bbc Arabicوفاةوزٌرالدفاعالمصريالسابقعبدالحلٌمابوؼزالة7,أٌلول/سبتمبر2111,م,
 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7602000/7602539.stm
) )4
 RICHARD W. STEVENSON ,Egyptian Minister Named in Missile-Parts

Scheme, the New York, Times, 25 October, 1988
))5جرٌدةالشرقاألوسط,جرٌدةالعربالدولٌة6,أٌلول/سبتمبر2111م,مصدرسابق.

-71-



الفصػػػؿ الرابع
ثورة  52يناير 5022ـ ودور المؤسسة العسكرية تجاىيا.
 المبحث األوؿ :أحداث ثورة  52يناير 5022ـ.
ال :أسباب ثكرة ِٓ ينايرَُُِـ.
 أك ن* األسباب الداخمية .
* األسباب الخارجية.
 ثانينا :بداية انفجار ثكرة ِٓ ينايرَُُِـ كسمكؾ المؤسسة العسكرية تجاىيا. -ثالثنا :محاكالت النظاـ التضييؽ عمى كسائؿ اإلعبلـ كاالنترنت خبلؿ الثكرة .

 المبحث الثاني :يوميات الثورة ودور المؤسسة العسكرية تجاىيا.
 -أكالن :يكميات الثكرة المصرية كدكر المؤسسة العسكرية فييا.

 ثانينا :المؤسسة العسكرية كتشكيؿ المجمس العسكرم األعمى. -ثالثنا :اآلثار المترتبة عمى تدخؿ المؤسسة العسكرية بالثكرة.
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المبحث األوؿ :أحداث ثورة  52يناير 5022ـ.
سيتـ في ىذا المبحث التطرؽ إلى أحداث ثكرة ِٓ كانكف الثاني /يناير َُُِـ ,كتكضيح
األسباب التي دفعت الشباب إلى الخركج عمى النظاـ الحاكـ ,كمف ضمف ىذه األسباب إخفاؽ النظاـ في
الكثير مف القضايا الداخمية ,أك عمى صعيد إ خفاؽ النظاـ في السياسة الخارجية ,سكاء عمى المستكل

العربي أك اإلسبلمي أك الدكلي ,كما سيتـ تناكؿ بداية انفجار الثكرة ,مكضحان محاكالت النظاـ التضييؽ

عمى كسائؿ اإلعبلـ ,كشبكات التكاصؿ االجتماعي ,مكضحان سمكؾ المؤسسة العسكرية تجاىيا.

أو ًل :أسباب ثورة  52يناير 5022ـ.
تعتبر ثكرة ِٓ كانكف الثاني /يناير َُُِـ ,نتاج ظركؼ قاسية عاشيا الشعب المصرم ,خبلؿ

عدة عقكد ,عانى فييا مف الظمـ كالقير ,كالفساد كاالستبداد ,كالفقر كالجكع ,كالعنصرية كالطائفية,

كالمحسكبية كالبطالة ,كاالحتكار كالرشكة ,كسياسة التجييؿ كالتضميؿ اإلعبلمي ,كالييمنة األجنبية,

كتراكـ الديكف الخارجية ,كلقد فقد الشعب حقو في الديمقراطية ,كأىدرت أمكاؿ كثركات مصر ,كظيرت
الطبقية داخؿ المجتمع ,كتحكلت مصر مف دكلة ذات كزف بالشرؽ األكسط ,إلى دكلة ىامشية,

كأصبحت نظامنا جميكرينا أشبو ما يككف بالممكية ,كسعي النظاـ لمتكريث ,كؿ ىذه العكامؿ ,دفعت
الشعب إلى أف ينفجر ,كىنا يكد الباحث أف يقسـ أسباب الثكرة إلى أسباب داخمية ,كأسباب خارجية,
جميعيا ساىـ في خركج الشعب إلى الشارع ,كاعبلف ثكرة الغضب ضد النظاـ.

 األسباب الداخمية .
ظؿ الرئيس المصرم حسني مبارؾ في الحكـ لمدة ثبلثيف عامان ,كلك استطاع أف يظؿ أكثر مف

ذلؾ لفعؿ ,كلكنو أراد أف يكرس كجكده بمحاكلة التكريث البنو ,حتى تككف مصر تحت حكـ عائمة كاحدة
أكثر مف ثبلثة عقكد ,ربما كاف يقتدم بنظاـ األسد عندما حكـ بشار األسد عاـ َََِـ ,بعد كفاة كالده

حافظ األسد ,كمع تمسؾ الرئيس مبارؾ بالحكـ كمحاكلة التكريث ,أدرؾ المصريكف أف تغيير أحكاليـ
االقتصادية ,كاالجتماعية ,كالسياسية ,يبدأ مف تغيير رئيس الجميكرية كالنظاـ.
كاف عمى المصرييف تغيير ثقافة الخكؼ كالذعر ,مف الحاكـ كالطبقة المحيطة ,لذلؾ سعى معظـ

شعب مصر إلى النيكض كمكاجية النظاـ ,كمما زاد نقمة الشعب المصرم ,ىك الفساد السياسي ,حيث

ىيمنة الحزب الكطني عمى مقاليد األمكر بالدكلة ,ككاف الحزب الكطني ,بمثابة الفريؽ الكحيد الذم

يمعب في الحياة السياسية بمفرده ,مع كجكد معارضة نسبية؛ ففي انتخابات ََُِـ ,حصؿ عمى أغمبية
ساحقة في مجمس الشعب ,كصمت إلى َٗ ,)ُ( %كرغـ أف الشباب ,ىـ الفريؽ األكبر في تعداد السكاف

في مصر ,لكنيـ ال يمثمكف في الحياة السياسية ,كتمثؿ الفساد السياسي في استخداـ القمع كالترىيب,
))1طارؽ زكريا ,ثكرة شعب مصر( ,مصر :طنطا بكؾ ىاكس لمنشر كالتكزيعَُُِ ,ـ) ,صََُ.

-73-

كتعرض بعض المكطنيف لمتعذيب ,لدرجة القتؿ ,مثؿ :الشاب خالد سعيد ,كسيد ببلؿ بعد تعرضيما
لمتعذيب مف قبؿ أجيزة األمف (ُ ) ,كالى جانب الفساد السياسي ,ىناؾ الفساد المالي ,حيث تراكمت
الديكف الخارجية عمى مصر كظير نظاـ "الخصخصة" (ِ) ,باإلضافة إلى بيع األراضي لممستثمريف,

كزيادة الضرائب عمى السمع ,كؿ ىذا ادل إلى إضعاؼ دكر مصر االقتصادم بيف الدكؿ.

ال مف االىتماـ
كما يجب أال نغفؿ الفساد االجتماعي ,حيث تحكلت طمكحات شباب مصر ,بد ن

بالعمـ كاالختراع كاإلبداع؛ إلى متابعة كرة القدـ كالفضائيات كاألغاني كاإلنترنت ,كؿ ىذه الكسائؿ كانت
مفيدة لممجتمع في دكؿ أخرل؛ لكنيا كظفت بمصر لخدمة النظاـ كتميية الشعب عما يجرم بالمنطقة,

كأصبحت األحكاؿ المعيشية في غاية السكء ,بسبب الفقر ,كغبلء األسعار ,كتمكث مياه الشرب.

كترل الدراسة ,أف العديد مف األسباب الداخمية دفعت الشعب إلى أف ينفجر في كجو النظاـ ,كأف

يتحكؿ سككنو إلى غضب ,كأف األسباب الداخمية لمثكرة ,ىي عبارة عف إخفاؽ النظاـ في عدة جكانب,

سكاءان كانت سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية أك ثقافية كيمكف تمخيصيا في:
أ -الجانب السياسي:

ُ -استبدادية الحكـ كمحاكلة التكريث ,مف خبلؿ زرع جماؿ مبارؾ في الحزب الكطني ,كاظياره
بالمقدمة في المؤتمرات كالندكات ,كسعت لتطبيؽ ذلؾ ,مف خبلؿ كضع القيكد عمى األحزاب,

ككضع شركط تعجيزية لمحصكؿ عمى ترخيص أم حزب ,كالمجنة المسؤكلة عف قبكؿ أم حزب أك

رفضو ,غالبنا يشغميا مسئكؿ مف الحزب الكطني.

ِ -قانكف الطكارئ كسياسة القمع الدائمة لممكاطنيف مف قبؿ الشرطة كأجيزة األمف ,كقد شيدت مصر
حاالت تعذيب لممكاطنيف ,فإذا كاف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ,شدد عمى تجريـ التعذيب

كالمعاممة القاسية ,فإ ف الكاقع بمصر في ظؿ نظاـ مبارؾ يختمؼ تمامان ,كأف ىذه السياسة التي
تتمثؿ في قمع المكاطنيف كارىابيـ ,سكؼ تجعؿ الدافع قكينا لدم الشباب لممطالبة بالتغيير ,ككاف

جياز أمف الدكلة باسـ محاربة اإلرىاب ,يقكـ باالعتقاالت ,كالتعذيب ,قد تؤدم لممكت أحياننا (ّ).
ّ -تزكير االنتخابات كعدـ تكفير قنكات سميمة لممشاركة السياسية ,كما يدلؿ عمى مدل التزكير في
االنتخابات ,أف الحزب الكطني فاز بأغمبية ساحقة بنسبة َٗ ,%في انتخابات ََُِـ ,كذكرت
منظمة "فريدكـ ىاكس "Freedom house -في تقرير ليا قبؿ ثكرة ِٓ يناير ,أف مصر ليست
ديمقراطية ,العتمادىا عمى انتخابات غير ديمقراطية ,كأنيا مف الدكؿ األكثر عنفنا في التعامؿ مع

أحزاب المعارضة (ْ).
))1
))2
))3
))4

ماىر سمير عبد السميع ,األياـ الثمانية عشر التي غيرت تاريخ مصر( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ ,ـ) ,ص ّٕ.ْٕ-

الخصخصةتعنً:بيع ممتمكات الدكلة كالقطاع العاـ لحفنة مف االغنياء داخؿ الدكلةأوخارجها.
حممي محمد القاعكد ,تدبير المنزؿ ما بعد الثكرة( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ,ـ) ,صَٔ.

عماد ناصؼ ,محاكمات الثكرة( ,القاىرة :المنظمة العربية لئلصبلح الجنائىَُُِ,ـ) ,صَِ.
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ْ -ىيمنة الدكلة كالحزب الكطني عمى مؤسسات الدكلة كخاصة اإلعبلـ ,حيث إننا نرم في أكاخر عيد
الرئيس مبارؾ ,أصبح اإلعبلـ أداة في يد النظاـ ,يسيرىا كيؼ يشاء ,مما أدل إلى فقد مصداقية
اإلعبلـ بالنسبة لممكاطنيف.

ٓ -عدـ تكفر أحزاب معارضة حقيقية في مصر ,حيث إنيا كانت عبارة عف أحزاب صكرية كىشة,
كالحزب الكحيد الذم يممؾ القكة كالنفكذ كالتأثير بالدكلة ,ىك حزب النظاـ الحاكـ.
ب -الجانب القتصادي:
ُ -انتشار الفقر حيث إف َٖ  %مف المصرييف يعيشكف تحت خط الفقر.

(ُ)

إف انخفاض دخؿ الفرد

كانتشار الفقر بالمجتمع ,كشعكر المكاطنيف بأف ىناؾ طبقة ارستقراطية بالمجتمع تسيطر عمى أمكالو

كخيراتو ,سكؼ يؤثر عمى الشارع كيكلد لدييـ ركح التغيير.

ِ -انتشار البطالة داخؿ مصر بشكؿ كبير ,كيذكر مركز الدراسات اإلستراتيجية بصحيفة األىراـ أف
نسبة البطالة في بداية الثمانينيات كانت ّ %بينما عاـ ََِٔـ كصمت ِٗ. )ِ( %
.

ّ -تدني األجكر مع ارتفاع ممحكظ لؤلسعار ,كتراجع سعر العممة ,كتراكـ الديكف الخارجية عمى مصر
مف الطبيعي أف تراكـ الديكف سيعيؽ الحككمة مف تأدية مياميا االقتصادية في الدكلة كبالتالي سكؼ
يؤثر عمى الرضا العاـ لمشعب تجاه النظاـ ,كسيدفع العديد مف فئات المجتمع المطالبة بالتغيير,

لمخركج مف ىذه األزمة كالنيكض باالقتصاد.

ْ -تصدير مصر الغاز إلسرائيؿ ,بأسعار متدنية منذ تكقيع اتفاقية ََِٓـ ,كيرل الشارع المصرم أف
تصدير الغاز إلسرائيؿ حيث كفرت خزينة إسرائيؿ المميارات مف الدكالرات ,بفضؿ الفرؽ في السعر,
حيث تشترم إسرائيؿ الغاز المصرم بثبلثة دكالرات لممتر المكعب في حيف يبمغ سعره بالسكؽ

العالمي ُِ دكال انر ,كأف ّٕ %مف الطاقة الكيربائية التي تنتجيا شركة الكيرباء اإلسرائيمية ,تعتمد
عمى الغاز المصرم(ّ) ,كنرل أف مثؿ ىذا اإلجراء ,يشعر المكاطف المصرم بالضيؽ ,ألف خيرات
خطر لؤلمف القكمي المصرم ,كتقصؼ كتقتؿ الشعب
بمده تباع إلسرائيؿ التي كانت كما زالت تمثؿ
ان

الفمسطيني ,بدأ يشعر الشباب بضركرة التغيير إلنياء حالة الفساد القائمة.

ٓ -زيادة الضرائب عمى السمع ,خاصة في عيد كزير االقتصاد " يكسؼ بطرس غالي" ,كالذم تمت
محاكمتو في قضايا فساد ,كالضرائب المتصاعدة ,باإلضافة إلى بيع األراضي بأسعار زىيدة

لممستثمريف ,ككذلؾ بيع الشركات الحككمية الكبيرة (ْ).

))1

طارؽ زكريا ,ثكرة شعب مصر ,مرجع سابؽ ,صٕٗ.

عماد ناصؼ ,محاكمات الثكرة ,مرجع سابؽ ,صُِ.
) )3المركزالعربًلألبحاثودراسةالسٌاسات,تقدٌرموقؾ"الموقؾاإلسرائٌلًمنإلؽاءصفقةالؽازالمصري:تداعٌاتودالالت"ماٌو
2112م.
))4عمادناصؾ,مرجعسابق,ص.112
))2
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ج -الجانب الجتماعي والصحي:
ُ -انتشار الطبقية في المجتمع ,حيث ظيرت طبقة مف األغنياء كالفنانيف كالتجار كتمتعيـ بحكالي
َْ %مف ثركات كخيرات الببلد (ُ) ,كطبقة أيخرل مف البسطاء الكادحيف؛ حيث إف ىذه الطبقية

كانت كاضحة كبارزة بالمجتمع المصرم الذم أصبح ككأنو مجتمع مف األغنياء ,كمجتمع آخر مف
لمفقراء.

ِ -شعر المكطف المصرم بفساد كاضح لئلعبلـ المصرم الرسمي؛ حيث أصبح اإلعبلـ أداة بيد
النظاـ يتحكـ فييا كيؼ يشاء ,كيسخرىا لتحقيؽ أىدافو كمصالحو .كاف اإلعبلـ ال ينقؿ الحقيقة
بصكرتيا حيث أظير النظاـ بأنو صاحب اإلنجاز كالبطكالت ,كشكه صكرة اإلسبلمييف ,حيث كاف
المكاطف المصرم يتمنى إقامة الدكلة العصرية التي تعني ببناء كاعبلء القيـ اإلنسانية العميا (الحؽ
– الخير -العدالة) ,كبناء عبلقات متميزة مع جميع دكؿ العالـ(ِ).

ّ -أداء الشرطة كتعامميا مع الشعب بسياسة القمع كالترىيب كاالعتقاالت ,حيث أدت ىذه السياسة
إلى امتبلء المعتقبلت بأصحاب اآلراء كاألفكار ,كبمغ عدد القضايا بالمحاكـ في مصر حكالى َِ

مميكف قضية أقدميا منذ ّٖ عامنا حتى اآلف (ّ).

ْ -تضاعفت نسبة السرطاف بمصر ثماني مرات؛ التي تعد مف أعمى النسب في العالـ ,ككما
تضاعؼ عدد مرضى السكر ,حيث بمغ عددىـ حكالي سبعة مبلييف ,ككذلؾ ارتفعت نسبة
المدخنيف إلى َٖ %مف الشباب (ْ) ,كانتشار مرض شمؿ األطفاؿ.

ٓ -يعيش المكا طف المصرم العديد مف المشكبلت اليكمية مثؿ صعكبة المكاصبلت ,كغبلء المعيشة
كفشؿ التعميـ كبمغت نسبة األمية ْ %ّٗ,طبقنا لتقرير التنمية العالمي لعاـ ََََِِٕٖ/ـ,

كتركـ الديكف عمى مصر التي بمغت عاـ ََِٕـ َُِٕٔ,مميار دكالر أمريكي (ٓ).
ا

ٔ -كاضافة لما سبؽ ,بدأ المكاطنكف المصريكف يفكركف باليجرة نحك دكؿ الخميج ,لمبحث عف حياة
كريمة ,كتحسيف أكضاعيـ االقتصادية ,كتحمؿ المكاطف المصرم العيش في الغربة كالذؿ كاليكاف,
ثـ كاف التكجو نحك إسرائيؿ لتحسيف أكضاعيـ االقتصادية ,ككشفت اإلحصائيات عف كجكد
عشرات اآلالؼ الذيف يعممكف كيقيمكف بصكرة دائمة في إسرائيؿ ,كىناؾ نحك أربعة عشر ألؼ

مصرم متزكجيف مف فمسطينيات يحممف الجنسية اإلسرائيمية ,أك إسرائيميات ييكديات (ٔ).

))1

ماىر سمير عبد السميع  ,األياـ الثمانية عشر التي غيرت تاريخ مصر ,مرجع سابؽ ,ص ِٖ .

) )2أحمد خميؿ ,ثكرة يناير ككيؼ يمكف أف تصبح مصر دكلة عظمى (,القاىرة :مطبعة القرطاسيةَُِِ,ـ) ,صِّ.
))3عبلء الديف سعد جاكيش ,مصر حرة (ِٓيناير)( ,االسكندرية :مؤسسة حكرس لمنشرَُُِ,ـ) ,صٕٓ.

المرجعالسابق,ص.57
))5إسالممحمدالبنا,أمةكانتفًخطر مشاهداتمصرٌةقبلوأثناءالثورةوبعدثورةٌ25ناٌر(,القاهرة:مكتبةمدبولً2111,م),ص .32
) )6أٌمنبكر,مُقدماتالثورةالمصرٌةفًالسٌاسةواإلعالموالفن(,الجٌزة:دارصفصافةللنشر2111,م),ص .71
))4
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 األسباب الخارجية.
ثمة أسباب خارجية دفعت الشعب المصرم لبلنفجار عمى الكضع القائـ ,كقياـ ثكرة ِٓ يناير

كىي تتمثؿ في عبلقاتو الخارجية سكاء عمى المستكل العربي ,أك عمى األجنبي ,كبخاصة الكاليات

المتحدة كاسرائيؿ.

لـ يكف الشعب المصرم راضينا عمى السياسة الخارجية في عيد الرئيس مبارؾ تجاه العالـ العربي
كخاصة في السنكات األخيرة التي شيدت العديد مف المكاقؼ السمبية ,كالضعؼ السياسي في مكاجية
األزمات ,كمف ضمف ىذه المكاقؼ الغزك األمريكي لمعراؽ عاـ ََِّـ ,حيث كاف الدكر المصرم

سمبينا تجاه احتبلؿ دكلة عربية مجاكرة ,كما ترتب عميو مف ظيكر فتنة طائفية بي ف السنة كالشيعة,
العرؽ صداـ حسيف يكـ عيد األضحى في يكـ َّ كانكف األكؿ /ديسمبرََِٔـ ,كأخذ
كاعداـ رئيس ا

العديد مف األطراؼ العراقية كخاصة أىؿ السنة يطالبكف مصر بالعكدة لمظيكر كالنشاط (ُ) ,كلـ يكف

الدكر المصرم في العراؽ مرضينا لمشعب المصرم ,حيث كاف الكثير مف المصرييف يشعركف بخيبة أمؿ
تجاه السياسة الخارجية خاصة عند الغزك األمريكي لمعراؽ.
كبدأ يتراجع دكر مصر اإلقميمي ,كظير ذلؾ خبلؿ الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف ََِٔـ ,حيث

كاف مكقؼ مصر الرسمي تجاه عممية خطؼ الجندييف اإلسرائيمييف ,بكصفيا "بالمغامرات غير

المسؤكلة" ,ككانت السعكدية كمصر قد أصدرتا بيانا ىاجمت فيو ما سمتو "عناصر لبنانية" ,بسبب ما
اعتبرتو "مغامرة غير محسكبة ,دكف الرجكع إلى السمطة الشرعية" كدكف التنسيؽ مع الدكؿ العربية (ِ),

ىذه التصريحات مف ك ازرة الخارجية ,لـ تكف مرضية لطمكحات الشعب المصرم.

كباإلضافة لما سبؽ ,نجد سياسة مصر الخارجية تجاه القضية الفمسطينية ,خاصة في العقد األكؿ

مف القرف الحادم كالعشريف أشبو ما يككف بالمتفرج ,فمنذ بداية الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة,

كاف لمحككمة المصرية دكر في تضييؽ الخناؽ عمى الشعب الفمسطيني ,مف خبلؿ التضييؽ عمى حركة
المسافريف في معبر رفح البرم ,كبناء الجدار الفكالذم لمحاكلة إغبلؽ األنفاؽ كالتضييؽ عمى

الفمسطينييف ,كما كفشؿ الجانب المصرم في إنياء االنقساـ بالشارع الفمسطيني ,كبدا يتراجع الدكر
المصرم بعد الحرب عمى غزة ََِٖـ ,خاصة بعد زيارة " تسيبي لفيني" كزيرة خارجية إسرائيؿ لمصر

كقد قاؿ "عمر سميماف " رئيس جياز المخابرات المصرية " :إننا أرسمنا تحذيرات إلى حماس بعمميات
إسرائيمية مؤكدة ,كاننا قد ننجح في كقؼ العمؿ اإلسرائيمي العسكرم فقط إذا ما تكقؼ القصؼ فك نار مف
الجانب الفمسطيني" (ّ) ,كىنا بدأ دكر السياسة الخارجية المصرية إباف حرب غزة يتحكؿ مف المتفرج إلى

المراسؿ الذم ينقؿ التيديدات لمشارع الفمسطيني كال يميز بيف الضحية كالجبلد ,كىذا ما زاد مف حدة
أحمد أبك الغيظ ,شيادتي السياسة الخارجية المصرية َََُُِِْ-ـ( ,الجيزة :دار نيضة مصر لمنشرَُِّ ,ـ) ,صّّْ.
))2
 لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,حربلبنان / http://ar.wikipedia.org/wikihgr,2116
))3أحمد أبك الغيظ ,شيادتي السياسة الخارجية المصرية َََُُِِْ-ـ ,مرجع سابؽ ,صّْْ.
))1
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االحتقاف لدل الشعب المصرم الذم كاف يتكقع ردنا مف ك ازرة الخارجية المصرية إلسرائيؿ مفاده" :إننا لف
نقبؿ أم عدكاف عمى أية أر و
اض فمسطينية".
مقصر في حؽ نفسو فمـ ً
يبد أية ردة
نا
كاضافة إلى إخفاؽ النظاـ في قضايا األمة العربية فقد كاف
فعؿ إزاء قتؿ مدنييف مصرييف عمى الحدكد بيف مصر إسرائيؿ ,كمف األمثمة عمى ذلؾ إصابة المكاطف
سميماف قمبيز في نكفمبر َََِـ ,كقتؿ ميبلد محمد حميدة في إبريؿ ََُِـ ,كغريب محمد أحمد في

يكنيكََُِـ ,كالمجند محمد عبد المحسف الجنيدم في ديسمبر ََِٕـ  ,كالمكاطف حمداف سميماف

سكيمـ في يناير ََِٖـ ,ك الطفمة سماح نايؼ في فبراير ََِٖـ ,ك عايش سميماف عايد مكسى في
مايك ََِٖـ ,ك الضابط بالجيش المصرم محمد القرشي في يكليك ََِٖـ ,ك المكاطف سميماف سكيمـ
في سبتمبر ََِٖـ (ُ ) ,كغيرىـ مف المكطنيف الذم تعرضكا لئلصابات كاالعتداء كاالعتقاؿ عمى

الحدكد ,كىنا بدأ يشعر المكاطف المصرم بامتياف كرامتو كضياع ىيبتو ,ككاف يسخط عمى النظاـ الذم
ال يدافع عنو.

كمف ضمف القضايا الخارجية اليامة التي أخفؽ النظاـ المصرم في مكاجيتيا ,العبث الصييكني

في قارة إفريقيا ,كمما زاد حزف الشعب المصرم انقساـ السكداف إلى دكلتيف ,كالمشكمة األكبر أف الدكلة
الجديدة التي نشأت أصبحت ركيزة أمريكية إسرائيمية في المنطقة العربية ,كتيدد أمف مصر القكمي مف

خبلؿ الضغكط عمى حؽ مصر في مياه نير النيؿ مف خبلؿ بناء السدكد كالركافد .

كيذكر محمد حسنيف ىيكؿ قائبلن" :إ ف ىناؾ قكل تتربص بمنابع نير النيؿ كمجاريو في كسط

كشرؽ إفريقيا  ,كىذا التيديد يحتاج إلى سياسية مصرية كاعية – فاىمة – كمسئكلة!" (ِ).

أما بالنسبة لؤلمف القكمي المصرم ,فقد أصبح في عيد الرئيس مبارؾ بدكف أىمية ,حيث العديد

مف القضايا الخارجية اليامة التي تيدد األمف المصرم ال تناقش في البرلماف ,كمف ىذه القضايا يذكر
النائب في البرلماف المصرم السيد عبد الحميد قضية السبلح النككم اإلسرائيمي كتيديده لؤلمف القكمي

المصرم ,كيضيؼ النائب مصطفى عكض اهلل قضية أخرل ال يمكف مناقشتيا داخؿ البرلماف ىي قضية
السكداف كتأثير التدخؿ األمريكي في ىذه القضية عمى األمف القكمي المصرم (ّ) ,كاف النظاـ المصرم

ال يريد إ دخاؿ مثؿ ىذه الممفات إلى البرلماف ,حتى ال يثير غضب الغرب كخاصة الكاليات المتحدة

األمريكية كاسرائيؿ فكاف دائمنا ال يمتفت لمثؿ ىذه القضايا كيعتبرىا ىامشية.

))1

خالدمحًالدٌنالحلبً,لماذامحاكمةمبارك؟ونظامهورموزه(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م).438-431,
))2
 محمدحسنٌنهٌكل,مباركوزمانهماذاجرىفًمصرولها؟(,القاهرة:دراالشروق2112,م),ص.121
))3عالءالدٌنسعدجاوٌش,مصرحرة(ٌ25ناٌر),مرجعسابق,ص. 11-78
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ثانياً :بداية انفجار ثورة  52يناير5022ـ ,وسموؾ المؤسسة العسكرية تجاىيا.
لـ تكف ثكرة ِٓ يناير كليدة المحظة ,بؿ ىي نتيجة تراكمات كاخفاقات عانى منيا المصريكف,

خبلؿ عقكد سكاء عمى المستكييف الداخمي أك الخارجي ,إتسـ عيد الرئيس مبارؾ بالفقر كالمعاناة ,عمى

الفئة الكادحة بالمجتمع فقط ,لذلؾ بدأ الشعب يفكر بالثكرة كالخركج عمى النظاـ.

ككانت تكنس الحافز األكبر لثكرة مصر ,فمنيا اندلعت الش اررة األكلى لمثكرات العربية ,كبعد نجاح

الثكرة في تكنس ,كخمع الرئيس التكنسي ,أدرؾ المصريكف أف مف الممكف تطبؽ الثكرة في مصر ,كبدأ

المصريكف يستخدمكف الشعار نفسو الذم استخدـ في تكنس ,كىك " الشعب يريد إسقاط النظاـ" .

كبدأت تحركات الدكؿ العربية نتيجة االحتجاجات بالشارع العربي ,حيث اقترح عاىؿ البحريف

الممؾ حمد بف عيسى آؿ خميفة عمى الرئيس حسني مبارؾ ,في اتصاؿ ىاتفي ,عقد اجتماع عربي
حكؿ مستقبؿ المنطقة التي تشيد تحركات احتجاجية ,ككضع إستراتيجية لمستقبؿ األمة ,بما يحقؽ

مصمحة الشعكب العربية

(ُ)

.

كأما عف ردكد أفعاؿ الكزراء كالمسؤكليف المصرييف ,فنجد "حبيب العادلي" كزير الداخمية المصرم

يصرح لئلعبلمي مفيد فكزم ,قائبلن " :إ ف ما حدث في تكنس دمار كخراب ,ألنو خارج المدل المشركع,

كمصر لـ ترتعش مما حدث ىناؾ ,كلف يرتعش مسؤكؿ فييا ,كشدد عمى أنو ال يمكف قياس تكنس

بمصر ,ألف العالـ يشيد باستقرار مصر  ,كحرية الكممة يجب أف تككف في أطر الحدكد المقررة" (ِ).

كاختار المتظاىركف ىذا اليكـ ,كىك "ِٓيناير" حيث كاف يمثؿ عيد الشرطة ,كأطمقكا عميو اسـ
"يكـ الغضب" ,ككانت الدعكة قد بدأت بمبادرة بعض الحركات االحتجاجية كالقكل السياسية المعارضة,
كبالفعؿ خرج المبلييف مف المصرييف ,كقد نجح المتظاىركف في السيطرة الكاممة عمى مدينتي

اإلسكندرية كالسكيس ,بعد أف قامكا بإحراؽ أغمب مراكز الشرطة في اإلسكندرية ,ككذلؾ قسـ األربعيف
في السكيس كبعض المكاقع األمنية ,كفي القاىرة جرت عمميات اقتحاـ كاسعة ألقساـ الشرطة كمقرات
الحزب الكطني كامتدت المظاىرات إلى أغمبية أحياء العاصمة (ّ).

كتذكر صحيفة نيكيكرؾ تايمز األمريكية" :أنو حدث انسحاب مفاجئ لمشرطة مف المدف ,حتى
بعض المتاحؼ كالسفارات في القاىرة ,تركت بدكف حراسة ,حيث كاف اليدؼ مف ذلؾ ,خمؽ حالة مف

الفكضى كعمميات السمب كالنيب كالعنؼ عمى نطاؽ كاسع

(ْ)

))1السيد عبد الفتاح ,ثكرة التحرير أسرار كخفايا ثكرة الشباب( ,القاىرة :دار الحياةَُُِ ,ـ) ,صُُٓ.
))2المرجعنفسه,ص.114
))3
مصطفىبكري,الجٌشوالثورةقصةاألٌاماألخٌرة(,القاهرة:دارأخبارالٌوم2111,م),ص.24
)DAVID D. KIRKPATRICK,The New York Times Newspaper ,Published: January 29, 2011)4
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ثالثاً :محاولت النظاـ التضييؽ عمى وسائؿ اإلعالـ واإل نترنت خالؿ الثورة :
كانت الثكرة التكنسية كالمصرية ,أكؿ الثكرات التي تستخدـ فييا التكنكلكجيا الحديثة مف انترنت
كتميفكف محمكؿ؛ ككانت الدعكة إلى ثكرة ِٓ يناير ,عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي "الفيس بكؾ" ,ك
" تكيتر"

(ُ)

ككذلؾ كانت الدعكات إلى "جمعة الغضب" ك"جمعة الصمكد" ك"جمعة الرحيؿ"  ,مف خبلؿ

الفيس بكؾ ,كاستخدمت أجيزة االتصاؿ الخمكية في تصكير األحداث كنقميا عبر االنترنت ,كبدأ الشباب
بتصكير األحداث ,مثؿ :دىس المتظاىريف بالعربات التابعة لمنظاـ ,كالقاء قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع ثـ
نشركىا حتى يشاىدىا كؿ المصرييف كالعالـ.
لقد سعى النظاـ إلى مكاجية "الفيس بكؾ" السبلح الحديث ,باستخداـ القمع كقطع خدمة االنترنت
كالتميفكف المحمكؿ؛ مما زاد سخط الشعب عمى النظاـ ,كبدأ المتظاىركف بالنزكؿ إلى الشكارع كالمياديف
ال مف
بأعداد كبيرة ,كبدأ الشباب الثائر استخداـ الكسائؿ اإللكتركنية في إسقاط األنظمة الديكتاتكرية ,بد ن
استخداـ كسائؿ تقميدية تؤدم إلى إراقة الدماء.

أ نشأت العديد مف الصفحات عمى "الفيس بكؾ" كاف أبرزىا صفحة "كمنا خالد سعيد" كالذم شيدىا

"كائؿ غنيـ" يمدير تسكيؽ شركة جكجؿ في الشرؽ األكسط ,ككصؿ عدد المشاركيف في ىذه الصفحة
حكالي نصؼ مميكف يعضك (ِ) ىدعكا جميعان إلى يكـ الغضب ,كىك ِٓ يناير كما تـ إنشاء صفحة أخرل
لمشييد سيد ببلؿ بعد أف أثار مقتمو غضب أىالي اإلسكندرية.

إ ف مف استخدـ ىذه التقنيات الحديثة في الثكرة ىـ الشباب حيث يعتبر الشباب أحد أبرز الظكاىر
في ربيع الثكرات العربية كالذم يعكس حجـ النضج السياسي الراقي لمشعكب العربية ,بعكس ما كانت

تركج لفكرة األمية كالسذاجة السياسية الشعبية ,كالتي
تكىمنا األنظمة الدكتاتكرية البائدة ,كالتي كانت دكمان ٌ
تمنعيا مف تبني النظاـ الديمقراطي بكؿ حذافيره.
كلقد أثبت ىذا الشباب عصريتو باستخداـ التقنيات الحديثة مف إنترنت ككاميرات ىكاتفو النقالة,

في تحريؾ كرصد كنقؿ مجريات الثكرة ,كالذم أجيض سياسة التعتيـ اإلعبلمي التي تبنتيا الدكتاتكريات

عصي عمى االنغبلؽ كالتعتيـ (ّ).
الحاكمة ,كلـ تتفيـ قياداتيا العتيقة أننا بتنا في عالـ
ٌ

) )1الفٌسبوك:هًعبارةعنصفحةشخصٌةعلىاإلنترنتٌ,تناقش,وٌتبادلفٌهااألصدقاء,المُراسالتمنجمٌعأنحاءالعالم,وقدتم
تؤسٌسهذاالموقعاإللكترونًعام2114معلىٌدالطالب"ماركزوكٌربٌرغ" Mark Zuckerbrgوالذىكانطالباًفًجامعةهارفارد
األمرٌكٌة,لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرماهرسمٌرعبدالسمٌع,األٌامالثمانٌةعشر,مرجعسابق,ص .78
))2
المرجعالسابق,ص.11
))3خالدسعدالنجار,معجمالمصطلحاتالثورٌةلربٌعالثوراتالعربٌة,موقعقصةاإلسالم2112-4-17,م.
http://islamstory.com/ar/node/21760
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باإلضافة إلى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ,فبل نغفؿ دكر اإلعبلـ كىنا ال يقصد الباحث إعبلـ
النظاـ الرسمي الذم شكؾ في مصداقيتو ,بؿ قصد قنكات الدكؿ العربية التي كانت تساند الشعب

المصرم ضد نظامو ,كنقمت مدل ظمـ كاستبداد النظاـ لكؿ العالـ ,كبدأ النظاـ بمحاربة ىذا اإلعبلـ مف
خبلؿ التشكيش ,كالتضيؽ عمييـ ,في أثناء القياـ بأعماليـ .
لقد تجاكز عدد الذيف كانكا يؤيدكف النزكؿ إلى الشارع عمى صفحة الفيس بكؾ ,يكـ ِٓ كانكف
الثاني  /يناير َٕ ,ألؼ شخص ,كاستيخدـ الفيس بكؾ كتكيتر في نشر أماكف التجمع الرئيسة في القاىرة
كخارجيا ,كأ عطت الدكلة التعميمات إلى شركات اليكاتؼ المحمكلة ,كشركات خدمات اإلنترنت ,عمى
قطع الخدمات كخاصة في كسط المدينة (ُ).

كخبلؿ الثكرة بدأت أجيزة األمف ,تحجب بعض المكاقع اإللكتركنية بشكؿ نيائي أثناء المظاىرات,
كأكقفت شركة  TE DATAأكبر مزكد خدمة إنترنت في مصر ,في المقابؿ أعمنت مجمكعة دكلية مف
"الياكرز" تدعى  ,ANONYMOUSبدء حممة شاممة لميجكـ عمى المكاقع الرسمية المصرية ,كنجحت

ىذه المجمكعة في تعطيؿ مكقع ك ازرة الداخمية ك مكقع الحزب الكطني في األياـ األكلى مف الثكرة (ِ).

كقد نددت الكاليات المتحدة بما كصفتو استيداؼ ممنيج لكسائؿ اإلعبلـ ,كفقا لتأكيدات المتحدث
باسـ الخارجية األمريكية "بي جي كراكلي" ,كالذم قاؿ" :ىناؾ حممة منظمة لتخويؼ الصحفييف في
القاىرة ,ومنعيـ مف القياـ بعمميـ ,ونحف نديف مثؿ ىذه التصرفات" (ّ).

))1

عبداللطٌؾالمناوي,األٌاماالخٌرةلنظاممباركٌ"11وم"(,القاهرة:الدارالمصرٌةاللبنانٌة,ط2112,4م),ص.71
))2السيد عبد الفتاح ,ثكرة التحرير أسرار كخفايا ثكرة الشباب ,مرجع سابؽ ,صُُِ.
3
(3)Jack Shenker and Peter Beaumont in Cairo The Guardian, Friday 4 February 2011.
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المبحث الثاني :يوميات الثورة ودور المؤسسة العسكرية تجاىيا.
أو ًل :يوميات الثورة المصرية وموقؼ المؤسسة العسكرية منيا:
 يوـ الثالثاء  52كانوف الثاني /يناير 5022ـ:
اختار المتظاىركف ىذا اليكـ كىك "ِٓيناير" كأطمقكا عميو اسـ يكـ الغضب ,كىك المكافؽ "عيد

الشرطة المصرية" (ُ ) ,ككانت الدعكة قد بدأت بمبادرة بعض الحركات االحتجاجية كالقكل السياسية
كؿ مف "حركة كفاية" ك"شباب ٔ أبريؿ" ,كتباينت مكاقؼ األحزاب السياسية
المعارضة ,كاستجابت لمدعكة ه
فمنيا أحزاب شاركت بشكؿ رسمي ,كأخرل اكتفت بالتضامف مع المظاىرات ,بينما أغمقت بعض

األحزاب مقرىا بحجة أف يكـ ِٓ يناير عطمة رسمية .

كقاؿ "حساـ خكلي" رئيس لجنة شباب حزب الكفد" ,إف الحزب شارؾ بشكؿ رسمي ,وانو توجو
إلى دار القضاء العالي عمى رأس مجموعة مف شباب الحزب لمشاركة القوى السياسية" ,كقاؿ" إبراىيـ
نكار" المتحدث باسـ حزب الجبية" :إف شباب الحزب شارؾ في جميع محافظات مصر" ,كقاؿ "أحمد
حسف" أميف عاـ الحزب الناصرم " إف موقؼ الحزب ىو المشاركة بشكؿ فردي وليس باسـ الحزب",

كقاؿ "رفعت السعيد" رئيس حزب التجمع  ",إف موقؼ الحزب ىو عدـ المشاركة في ىذا اليوـ" (ِ).

بينما قاؿ الدكتكر "محمد البرادعي" المدير العاـ السابؽ لمككالة الذرية لمطاقة ,كمؤسس الجمعية

الكطنية لمتغيير " إف خروج الشباب المصري إلى الشوارع أمس ,بمثابة بداية لعممية تحوؿ تاريخية,
()9
واف الشعب المصري أدرؾ ,أنو يحمؿ مصيره عمى يده "
ككانت ىتافات الثكار ,كشعارات الثكرة ,ىي (الشعب يريد إسقاط النظاـ -ارحؿ)

(ْ)

كفي ىذا اليكـ

نبلحظ بداية تدخؿ أجيزة األمف ,كلـ يكف أم تدخؿ لمجيش ,حيث نشرت سيارات األمف المركزم
كالسيارات المصفحة ,كعربات اإلطفاء ,كسيارات اإلسعاؼ ,كانتشر رجاؿ األمف بالزم المدني

كالعسكرم ,كلكحظ تكاجد أمني بشكؿ كثيؼ في مناطؽ كسط القاىرة.

))1عيد الشرطة المصريةٌ:رجعاالحتفالبهذاالٌومإلىٌومالجمعةٌ25ناٌرعام1852معندماطلبالقائدالبرٌطانً"البرٌجادٌرأكسهام"
باستدعاءضابطاالتصالالمصريوسلمهإنذارل تسلٌمقواتالمصرٌةباإلسماعٌلٌةأسلحتهاللقواتالبرٌطانٌةوبالرحٌلعنمنطقةالقناة
واالنسحاب,ورفضتالشرطةاالنسحابرؼمقلةعددهموقصفتالقواتالبرٌطانٌةبمدافعهالمدةستساعاتودافعتالقواتالمصرٌة
المحاصرةلمدةستساعاتبقٌادة"مصطفىرفعت"وسقطمنهمخمسونشهٌداًوأصبحهذاالٌومعٌداًللشرطةتخلٌداًلوطنٌتهاولصمودها,
لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرعمادناصؾ,محاكماتالثورة(,القاهرة:المنظمةالعربٌةلإلصالحالجنائى2111,م),ص.21
))2
السيد عبد الفتاح ,مرجع سابؽ ,صَُٖ.
))3
المرجعنفسه,ص.111
))4مصطفى مندكر ,حتى نجنى ثمار الثكرة( ,القاىرة  :مكتبة جزيرة الكردَُُِ,ـ) ,صُْ.
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 يوـ األربعاء  53كانوف الثاني /يناير 5022ـ:
تجددت المظاىرات لميكـ الثاني عمى التكالي ,رغـ حصار األمف لشكارع كمياديف العاصمة,

ككقعت االشتباكات بيف مئات المتظاىريف كقكات األمف أماـ دار القضاء العالي ,ككقعت في المساء

مكاجيات عنيفة بيف الشرطة كمئات المتظاىريف في مناطؽ عدة بالقاىرة أبرزىا ,شارع الجبلء كمياديف

رككسي كالعتبة كعبد المنعـ رياض ,كاستخدـ األمف الغاز المسيؿ لمدمكع كالرصاص المطاطي,
كأجيضت مظاىرة أماـ مسجد الحصرم بمحافظة ٔ أكتكبر ,كتمكنت مف تفريؽ المتظاىريف قبؿ أف يبدأ
التظاىر ,كفي محافظة شماؿ سيناء تجمع عشرات المتظاىريف بقرية "الميدية" جنكب رفح كقطعكا طريؽ

العريش الدكلي ,كشيدت مدينة الشيخ زكيد كقفة طالبكا فييا باإلفراج عف المعتقميف.

كاعتبر الدكتكر "أحمد نظيؼ" رئيس مجمس الكزراء أف الشرطة تدخمت في حاالت محددة ىي

"تيديد األمف كتخريب الممتمكات العامة" كأف الشرطة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس ,كتضاربت

المعمكمات حكؿ عدد المقبكض عمييـ في مظاىرات ِٓ يناير ,حيث أكدت مصادر بك ازرة الداخمية أنو

تـ القبض عمى ََٓ محتج في القاىرة كالمحافظات ,كاصابة َُّ مف الشرطة بينيـ ُٖ ضابطنا ,فيما

قاؿ المركز المصرم لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية إف االعتقاالت طالت َََُ مكاطف كعدد

المصابيف في السكيس كحدىا نحك َّٓ إصابة (ُ).

كتكاصمت تدخبلت أجيزة األمف؛ حيث بدأت بعممية التفريؽ كاإلجبلء بنحك ََِ سيارة مصفحة,

كما يقارب مف َٓ أتكبيس نقؿ عاـ كأكثر مف ثبلثة آالؼ مف قكات مكافحة الشغب ,كعشرة آالؼ
جندم أمف مركزم (ِ) ,كمف المبلحظ في اليكـ الثاني لمثكرة أنو لـ يظير أم تدخؿ كاضح لممؤسسة

العسكرية كلـ تتعاكف مع قكات الداخمية في قمع المتظاىريف ,كىذا ما يؤكد عدـ ىيمنة الرئيس مبارؾ
عمى الجيش كأف الجيش حدد مكقفو مف الثكرة في بداية اندالعيا.

 يوـ الخميس 54كانوف الثاني /يناير 5022ـ:
في ىذا اليكـ شيدت محافظة السكيس تصعيدنا عنيفنا في المكاجيات بيف المتظاىريف كأجيزة
األمف ,كتظاىر مئات المكاطنيف أماـ قسـ شرطة األربعيف ,كأشعمكا النيراف فيو لممطالبة باإلفراج عف

ذكييـ ,كردت قكات األمف بالغاز المسيؿ لمدمكع ,ككقعت الصدامات مما أسفر عف إصابة َُٓ شخص

بينيـ َٔ جندينا كّ مف قيادات الشرطة بينيـ مساعد الكزير لمدف القناة ,كنائب مدير أمف السكيس
ال ىاتفينا بمحافظ السكيس لبلطمئناف عمى
كألقى القبض عمى ْٓ متظاى نار ,كأجرل الرئيس مبارؾ اتصا ن
المكاطنيف

(ّ)

كبعد ىذه األحداث أصبحت الثكرة حديث كؿ بيت في مصر ,كقد كاف التعامؿ األمني

العنيؼ بمثابة حافز الزدياد الثكرة .

))1

السٌدعبدالفتاح,مرجعسابق,ص.111
))2المرجعالسابق,ص.111,
))3جرٌدةاألهرامالمصرٌةٌ21,ناٌر2111م,السنة-135العدد,45343الصفحةاألولى.
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ككشؼ الدكتكر "فتحي سركر" ,رئيس مجمس الشعب عف دعكتو لمدكتكر "أحمد نظيؼ" رئيس

الكزراء لمحضكر لممجمس يكـ األحد المقبؿ لمرد عمى البيانات العاجمة المقدمة مف نكاب األغمبية

كالمعارضة كالمستقميف عف المظاىرات الغاضبة ,كأكد "صفكت الشريؼ" األميف العاـ لمحزب الكطني,
بل " ليس لدينا نكع مف
عمى أف الحزب حريص عمى االستماع لمشباب المتظاىريف كالتفاعؿ معيـ قائ ن
التردد أك التكبر أك التعالي ,كانحيازنا الدائـ كالمستمر لمطالب الجماىير" (ُ).
ُ

 يوـ الجمعة  55كانوف الثاني /يناير 5022ـ (جمعة الغضب):

كفي ىذا اليكـ عسكر عشرات اآلالؼ مف المصرييف في ميداف التحرير ,كأصبح الميداف قبمتيـ
كدكلتيـ ككاف الميداف يجمع كؿ أنكاع الطيؼ السياسي ,كأظير ترابط المجتمع مسمميف كأقباطنا ,كبدأ
البعض مف الثكار يعمؿ عمى تأميف كحماية الميداف مف المندسيف كالبعض األخر يقكـ بإسعاؼ
المصابيف في عيادات متنقمة (ِ).
قرر الرئيس حسني مبارؾ بصفتو الحاكـ العسكرم األعمى حظر التجكؿ في جميع أنحاء

الجميكرية ابتداء مف الساعة السادسة مساء كحتى السابعة صباحنا ,كقاؿ الناطؽ باسـ المجمس العسكرم
في بيانو األكؿ" نظراً لما شيدتو بعض المحافظات مف أعماؿ الشغب والخروج عمى القانوف وما
شيدتو مف أعماؿ النيب والتدمير والحرؽ والعتداء عمى الممتمكات العامة والخاصة بما في ذلؾ

بعض البنوؾ والفنادؽ أصدر السيد رئيس الجميورية بصفتو الحاكـ العسكري قراراً بحظر التجوؿ مف
الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً اعتباراً مف يوـ الجمعة ولحيف إشعار آخر,

كما أصدر قراراً بأف تقوـ القوات المسمحة بالتعاوف مع جياز الشرطة بتنفيذ ىذا القرار"(.)3

كفي ىذا اليكـ عرض الرئيس مبارؾ عمى المشير طنطاكم منصب نائب الرئيس كتشكيؿ الحككمة

الجديدة لكنو رفض (ْ) ,كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف لماذا يعرض الرئيس مبارؾ مساكمات مع المشير
طنطاكم؟ كاف الرئيس مبارؾ يشعر أف الجيش لف يككف في جانبو ,كلف يساند الشرطة في قمع

المظاىرات ,كىنا صدرت األكامر بتدخؿ القكات المسمحة ,كلكف ما ىك مكقؼ المؤسسة العسكرية عندما
تنزؿ إلى الشارع ىؿ ستدافع عف النظاـ كتحميو مف الثكرة أـ ستككف ىي حامي لمشعب ضد النظاـ؟ فما
ىي الشرعية التي تستند إلييا المؤسسة العسكرية المصرية؟ ىؿ شرعية الشعب الذم يطالب بالتغيير

كاسقاط النظاـ؟ أـ شرعية النظاـ الحاكـ الذم استمر ثبلثيف عامنا في الحكـ؟ ككانت التعميمات تقضي
بالتعامؿ الحسف مع المتظاىريف ,كمراعاة الركح المعنكية ,كعدـ استخداـ العنؼ مع المتظاىريف كمنع
استخداـ النيراف في جميع األحكاؿ .

))1السٌدعبدالفتاح,مرجعسابق,ص.117
))2
 محمدأبوزٌد,هإالءأسقطواالرئٌسكوالٌسالمطبخالسٌاسً(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م).161-167,
))3السٌدعبدالفتاح,مرجعسابق,ص.111
) )4محمدالباز,سقوطاآللهةكٌؾانهارمباركورجاله(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م),ص.181
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لقد كمؼ الرئيس مبارؾ عمر سميماف أف يككف نائبنا لو ,كفي اليكـ نفسو بعد تعينيو ,اتصؿ المكاء
مساء لمقابمة مبارؾ بالقصر الجميكرم,
"جماؿ عبد العزيز" مدير مكتب الرئيس ,كطمب منو الحضكر
ن

كتعرض لمحاكلة اغتياؿ في أثناء طريقو لقصر الرئاسة (ُ) ,إف اختيار عمر سميماف نائبنا لمرئيس لـ يكف
صكابان لتاريخو السابؽ كعممو فترة طكيمة في خدمة النظاـ كحمايتو ,كاعتقد الرئيس أف ىذا القرار لتيدئة

الشارع كلمحد مف المظاىرات.

طمب الرئيس مبارؾ مف حبيب العادلي أف يبمغ قرار نزكؿ الجيش لممشير ,ثـ طمب المشير

طنطاكم مف المكاء حسف الركيني قائد المنطقة المركزية أف ينزؿ بالقكات إلى الشارع فك انر (ِ) ,ككانت
المؤسسة العسكرية تشعر أف ىناؾ شيئنا ما يدبر بالخفاء ككانت تخشى مف التكتر كاالنفبلت األمني,
كبدأت تدخبلت الجيش منظمة عمى النحك اآلتي (ّ):

 في تماـ الساعة َّ ٓ:صدر تكجيو ب عدـ استخداـ أم مف أنكاع األسمحة ضد المتظاىريف كاالكتفاءبالنداءات كالمياه لتفريؽ المتظاىريف في حالة حدكث أم اعتداءات .
 في تماـ الساعة َّٔ:ككصمت قكات مدرعة لتأميف مطار القاىرة . في تماـ الساعة َّ ٕ:كصمت قكات خاصة لتأميف جميع السفارات داخؿ محافظتي القاىرة كالجيزة,ككصكؿ المدرعات لممياديف الرئيس ة المطرية ,كعيف شمس ,كمدينة نصر ,ك مدينة السبلـ ,كالتجمع

األكؿ ,كالتجمع الخامس ,كالنيضة ,كالعبكر ,كميداف الجيزة ,كميداف الرماية ,كحمكاف ,كالمعادم,
كالتحرير ,كرمسيس ,لمتصدم ألعماؿ الشغب كالبمطجية.
 في تماـ الساعة ٖ مساء نجحت القكات الخاصة المصرية في تأميف المتحؼ المصرم ,كمحاكلة السيطرةعمى أعماؿ النيب كالسرقة ,كأمنت قكات مدرعة مقار مجمس الشعب كالشكرل كاإلذاعة كالتميفزيكف.

 في تماـ الساعة ٗ مساء كصمت قكات مدرعة لتأميف المطبعة الخاصة بالنقكد باليرـ كسجف طرة. -في تماـ الساعة َُ مساء كصمت قكات مدرعة لتأميف قمعة صبلح الديف كالمناطؽ األثرية المحيطة.

 في تماـ الساعة ُِ صباحنا كصمت قكة مدرعة لمحافظة حمكاف بالمعادم لتأميف خركج المحافظقدرم أبك حسيف بعد إشعاؿ الحريؽ في المبنى.
(ْ)

كفي مساء ىذا اليكـ أعمف الرئيس في خطابو قبكؿ استقالة الحككمة كتشكيؿ حككمة جديدة
كبدأ ا ستقباؿ الجماىير لمجيش بيتافيـ " الشعب كالجيش إيد كاحدة " (ٓ)  ,كترل الدراسة ىنا أف نزكؿ
الجيش لمشارع ليس اليدؼ منو الصداـ مع المتظاىريف ,كلكف لتأميف الببلد التي أكشكت أف تنيار
بعض المناطؽ الحيكية فييا ,كما يؤكد ذلؾ أف القكات المدرعة تحركت منذ اليكـ األكؿ لحماية المتحؼ
,

المصرم ,كالمطارات ,كالقمعة ,كمبنى مجمس الشعب ,كالشكرل ,كالسفارات ,لذلؾ لك كاف اليدؼ قمع
المتظاىريف لتركز نزكؿ الجيش في ميداف التحرير ,كأماكف تجمير المتظاىريف.

))1مصطفىبكري,الجٌشوالثورةقصةاألٌاماألخٌرة,مرجعسابق.111,
) )2محمدالباز,سقوطاآللهةكٌؾانهارمباركورجاله,مرجعسابق,ص.181
))3
مصطفىبكري,مرجعسابق,ص.216
) )4لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحق,خطابالرئٌسمباركٌ21ناٌر2111م,ص.155
))5محمدالباز,جنرالتوثوارالجٌشوالشعبمنالوفاقإلىالصدام(,القاهرة,مكتبةجزٌرةالورد2112,م),ص.63
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 يوـ السبت  56كانوف الثاني /يناير 5022ـ:
بدأ ىذ ا اليكـ بأعماؿ شغب كمياجمة قسـ حدائؽ القبة كاألميرية كمحاكلة إشعاؿ الحرائؽ,

كتحركت القكات المسمحة في ىذا اليكـ لتأميف بعض األماكف بالببلد مثؿ ,تأميف جميع األىداؼ الميمة

داخؿ محطات الكيرباء ,كالمحكالت ,كمحطات األقمار الصناعية بالجميكرية ,ككذلؾ تأميف مبنى
مؤسسة األىراـ ,كتأميف مباني مباحث أمف الدكلة ,كقصكر الرئاسة كالقياـ بحماية معسكرات األمف
المركزم لمحفاظ عمى األسمحة كالذخائر عمى مستكل الجميكرية

(ُ)

.

في ىذا اليكـ أدرؾ الرئيس محمد حسني مبارؾ كأركاف نظامو أف ثكرة الشعب مستمرة كأف نزكؿ

الجيش لـ يرىب الشعب ,بؿ بالعكس كاف نزكؿ الجيش مشجعان لمثكرة خاصة بعد بيانات ك ازرة الدفاع
التي كانت تنشر الطمأنينة بيف السكاف .
 يوـ األحد  90كانوف الثاني /يناير 5022ـ:

ذىب الرئيس مبارؾ في ىذا اليكـ إلى غرفة العمميات (ميـ  )َُ-بالمقطـ التي أديرت منيا

حركب سابقة لمجيش المصرم ,كىي الغرفة التي لـ يدخميا الرئيس مبارؾ بشكؿ رسمي منذ حرب
أكتكبر كلـ تعمف بيا أم اجتماعات منذ عاـ ُّٕٗ ـ ,كاستمر المقاء عشر دقائؽ طمب فيو الرئيس مف

المشير إطبلعو عمى المكقؼ الميداني ,كقبؿ أف ينصرؼ مف غرفة العمميات طمب مف قائد سبلح الجك

بت نفيذ الخطة "إرادة" كىي تقكـ عمى استخداـ سبلح الطيراف في تيديد المتظاىريف ,كاعترض المشير
عمى الخطة خكفان مف كقكع حكادث

فادحة( .)2

كيتضح مما سبؽ ,أف الرئيس كاف يشعر ببداية الفجكة بينو كبيف المؤسسة العسكرية لذلؾ قاـ

بزيارة إلى غرفة العمميات ليشعر الشارع المصرم أف زماـ األمكر ما زالت بيده ,لكف في الحقيقة بدأت

تفمت السمطة مف يده تدريجيان ,حيث كاف الجيش قد حدد مكقفو مسبقنا بالكقكؼ مع الشعب.

في ىذا اليكـ أرسمت طائرتاف فكؽ ميداف التحرير ,كقامتا بحركة تحية لؤلماكف الصديقة ,كىي

عبارة عف إرساؿ رسالة مف المؤسسة العسكرية لمشعب بأنيا مع الثكرة ,كتقؼ إلى جانب الشعب

المصرم ضد النظاـ (ّ) ,ككصؿ رتؿ مف ُٗ دبابة إلى الميداف ثـ بدأ الشعب المصرم بالترحيب بنزكؿ

الجيش (ْ).

كفي ىذا اليكـ اندل ع حريؽ في قسـ شرطة شب ار الثاني ,كالسنتراؿ ,كمجمع المدارس ,كتـ إطبلؽ

نار قرب السفارة اإلسرائيمية بالجيزة ,كجرت محاكلة ىركب مساجيف مف سجف طرة ,كنجحت القكة
المكجكدة في السيطرة عمى المكقؼ ,كفشمت محاكلة ىركب المساجيف في سجف القطة ,كنجحت القكات

))1مصطفىبكري,مرجعسابق,ص.218
))2
 محمدالباز,سقوطاآللهةكٌؾانهارمباركورجاله,مرجعسابق,ص.36
) )3لقاءمعاللواءٌونسالمصري,برنامجبهدوء,عمادالدٌنأدٌب,قناة,cbcالسبت2112/11/5م,الساعة11مساءً .
) )4إٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى(,الجٌزة:دارالحٌاةللنشر2111,م),ص .148
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المسمحة في تأميف مخازف السبلح بجميع معسكرات األمف المركزم ,كتـ تأميف محطة القمر الصناعي

بجانب مدينة ا إلنتاج اإلعبلمي بكاسطة القكات المسمحة بعد انسحاب عناصر الداخمية (ُ).
 يوـ اإل ثنيف  92كانوف الثاني /يناير 5022ـ:

عقد الرئيس مبارؾ اجتماعنا مع رجاؿ حككمتو الجديدة ,برئاسة الفريؽ أحمد شفيؽ الذم شكؿ
حككمة جديدة ,كاستثنى منيا رجاؿ أعماؿ ككزراء سابقيف ,كحضر االجتماع المشير طنطاكم كلكنو كاف

صامتنا طكاؿ الكقت ,كبعد انتياء االجتماع قاؿ لمساعديو" :إف جماؿ كشمة المنتفعيف ال ينقمكف الصكرة
الصحيحة لمرئيس ثـ أعمف البياف الرابع لك ازرة الدفاع المصرية" (ِ) .
كفي ىذا اليكـ قامت القكات المسمحة بتأميف جميع المنافذ المؤدية إلى القاىرة الكبرل ( طريؽ

الصعيد كاإلسماعيمية كالسكيس كالعيف السخنة) ,كىاجـ بعض "البمطجية" مجمس الدكلة ,كما نجحت

مديرية أمف المنكفية في القبض عمى ََِ سجيف ىارب مف سجف كادل النطركف ,كالتحفظ عمييـ في

قسـ مركز منكؼ ,كاندلع حريؽ بمجمع المحاكـ بشارع الجبلء بالقاىرة ,كحريؽ آخر بقسـ الدرب األحمر

بالقاىرة  ,كحريؽ آخر بمكؿ أركاديا بالقاىرة (ّ).
 يوـ الثالثاء  2شباط  /فبراير 5022ـ:

في ىذا اليكـ تكجو الرئيس بخطاب لمشعب ,ككاف الخطاب غاية في العاطفية كجذبنا لممشاعر لذا
ترؾ الميداف مجمكعة مف المكاطنيف أحسكا بأنو البد مف إعطاء الرئيس فرصة أخرل حتى نياية فترة

الرئاسة ,كخرجت مظاىرات مؤيدة لمبارؾ نتيجة لخطاب الرئيس الذم قاؿ فيو:

" إنني لـ أكف أنكم الترشح لفترة رئاسية جديدة  ...إنني لـ أكف يكمنا طالب سمطة أك جاه  ...كيعمـ
الشعب الظركؼ العصيبة التي تحممت فييا المسئكلية  ...كما قدمتو لمكطف حربنا كسبلمنا .كما أنني
رجؿ مف أبناء قكاتنا المسمحة  ...نعيش معنا أيامنا مؤلمة ..كأكثر ما يكجع قمكبنا  ...ىك الخكؼ الذم
انتاب األغمبية الكاسحة مف المصرييف  ...انزعاج كقمؽ كىكاجس حكؿ ما سيأتي بو الغد  ...ليـ
(ْ) .
كلذكييـ كعائبلتيـ ..كمستقبؿ كمصير بمده"
 يوـ األربعاء  5شباط  /فبراير 5022ـ:
نجحت القكات المسمحة في التصدم لمحاكلة اقتحاـ ك ازرة المالية بكاسطة مجمكعة مف البمطجية,

تحركت مجمكعة كبيرة مف األ تكبيسات محممة بعناصر مف اإلخكاف المسمميف مف جميع المحافظات
متجية إلى ميداف التحرير ,كخرجت مظاىرة مؤيدة لمرئيس مبارؾ مف جامع األزىر متجية لمتحرير,

))1مصطفىبكري,مرجعسابق,ص.218
))2
أٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى,مرجعسابق,ص. 156لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقالبٌانالرابعلوزارةالدفاعالمصرٌة.
))3
مصطفىبكري,مرجعسابق,ص.281
))4لمزٌ ٍدمنالتفاصٌل,انظرالمالحق,خطابالرئٌسمبارك1,شباط/فبراٌر2111م,ص.157
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كقامت مجمكعة بإشعاؿ النار في فنادؽ بمناطؽ ٔ أكتكبر ,كمياجمة المنطقة السكنية في (أبك زعبؿ)

بكاسطة المساجيف الياربيف ,كأكد أحد ضباط الجيش لمثكرة في ميداف التحرير ,أف قكات الجيش ضبطت
منذ ظير ىذا اليكـ أكثر مف َٖ سيارة محممة بالمتفجرات كاألسمحة البيضاء كقد حاكؿ مئات مف

البمطجية الدخكؿ لميداف التحرير إلبادة المتظاىريف (ُ).

كترل الدراسة أف النظاـ استخدـ سبلحنا جديدنا في قمع المتظاىريف كىك نشر الذعر كالخكؼ بيف
األىالي مف خبلؿ إ طبلؽ سراح البمطجية كالمساجيف كالقياـ بأعماؿ نيب كسرقة كسطك مسمح عمى
المحبلت التجارية كمنازؿ المكاطنيف ككاف اليدؼ مف ىذه الممارسات تحقيؽ عدة أىداؼ:

األكؿ :ىك خكؼ المتظاىريف عمى عائبلتيـ كذكييـ فيترككف ميداف التحرير متجييف إلى منازليـ.
الثاني :انتشار الفكضى كالسرقة كالنيب كمطالبة األىالي النظاـ التدخؿ إلعادة األمف .
الثالث :إعطاء ذريعة لمنظاـ لمتدخؿ لمقضاء عمى البمطجية كالمجرميف.
كمف الكاضح أيضنا أف الجيش كاف يعي ما تقكـ بو أجيزة أمف الدكلة كأعضاء الحزب الكطني مف
ممارسات ككاف يتدخؿ في إعادة المساجيف كتأميف المناطؽ الحيكية بالدكلة.
 يوـ الخميس  9شباط  /فبراير 5022ـ:
سعى إعبلـ النظاـ إلى تشكيو صكرة الثكار ككصفيـ بالبمطجية ,كأف ليـ أجندات خارجية ,كاستغؿ

التمفزيكف الرسمي كاقعة ضبط مجمكعة مف األجانب داخؿ ميداف التحرير بينيـ إسرائيميكف ,كاستغؿ ذلؾ

لمتركيج بأف ىناؾ أجندات خارجية (ِ) ,ككاف النظاـ يريد أف يخرج مف مأزؽ الثكرة كيبحث بكؿ كسائمو
عف الحمكؿ فقاـ بالتركيج بأف لمثكرة أجندات خارجية حتى يبعد تعاطؼ األىالي مع الثكار.

كاستمر الحشد كا الستعداد لجمعة الرحيؿ ,كاستمر النظاـ في نشر الذعر كالخكؼ بيف األىالي
كقامت مجمكعة مف البمطجية بمياجمة محطات الكيرباء كالشركات كالمحبلت التجارية.
في ىذا اليكـ قاـ بمطجية بعد بزكغ فجر ىذا اليكـ باليجكـ الكحشي عمى المعتصميف في ميداف

التحرير كأطمقكا النيراف اآللية عشكائينا مف سياراتيـ التي مرت أماـ الميداف كأطمقت قكات الجيش طمقات
في اليكاء لتيديد البمطجية ,كانتيى االعتداء الذم أسفر عف الكثير مف الجرحى كالشيداء(ّ).

كترل الدراسة أف مثؿ ىذا المكقؼ دليؿ قاطع عمى أ ف المؤسسة العسكرية كانت تتكقع مثؿ تمؾ
األحداث مف النظاـ في محاكلة منو لقمع المتظاىريف كارىابيـ باستخداـ القكة  ,لذلؾ قرر الجيش النزكؿ
إلى الشكارع ,كحماية المتظاىريف ,كتأميف منشآت الدكلة مف أية محاكلة اعتداء كتكفير األمف بالببلد .
))1

 أٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى,ص.175
))2عمادناصؾ,محاكماتالثورة(,القاهرة:المنظمةالعربٌةلإلصالحالجنائى2111,م),ص.35
))3طارقفرٌد,تصحٌحمنهجٌةثورةلمتنجزبعد,الجزءاألول(,القاهرة:مطابعاألهرام2111,م),ص.25
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 يوـ الجمعة  1شباط  /فبراير 5022ـ(جمعة الرحيؿ):
أطمؽ الثكار عمى اليكـ الحادم عشر لمثكرة جمعة الرحيؿ ,كأدل أكثر مف ِ مميكف مصرم صبلة

الجمعة بالميداف ,ثـ صمكا صبلة الغائب عمى أركاح الشيداء ,حيث كصؿ عددىـ حتى ىذا اليكـ إلى

ثبلثمائة شييد حسب تقرير األمـ المتحدة ,كلـ يكف الميداف كحده ىك الذم شيد المميكنية ,بؿ كؿ مياديف
مصر الكبرل ,كخاصة في السكيس كالغربية كالبحيرة كاإلسماعيمية كأسكاف كالدقيمية كأسيكط  ,ككاف

ميداف القائد إبراىيـ في اإلسكندرية أكبر تجمع بعد ميداف التحرير

(ُ)

.

حدثت مشاجرة بيف مؤيدم النظاـ كمعارضيف لو ,بتقاطع شارع سميماف مع عبد الخالؽ ثركت,

كتدخمت قكات األمف لفض المشاجرة ,كقامت جماعة مف اإلخكاف بعمؿ حكاجز في الطرؽ المؤدية

لميداف التحرير ,كتكافدت أعداد كبيرة مف اإلخكاف عبر مترك األنفاؽ (ِ).

كفي ىذا اليكـ زار المشير طنطاكم كالفريؽ عناف القكات العسكرية المرابطة في أطراؼ ميداف

التحرير (ّ )  ,أراد المشير ىنا أف يشعر الجنكد بأنو قائد ميداني يتجكؿ بيف الجنكد كيتابع األحداث
بنفسو ,خاصة مع تزايد المظاىرات بمختمؼ المحافظات ,كفي الكقت نفسو يريد أف يطمئف الشعب بأف

الجيش يرل ,كيتابع األحداث كال يغفؿ عف التطكرات ,ككانت رسالة قكية لمشعب بأف الجيش مع الشعب.
 أياـ  5-4-3-2شباط  /فبراير 5022ـ:

ما زالت الثكرة مستمرة ,كتكاصمت تدخبلت المؤسسة العسكرية في الثكرة حيث قاـ الجيش بتأميف

سجف شبيف الككـ بعد فشؿ الداخمية في تأمينو ,ككقع ىجكـ بالمكلكتكؼ عمى نقطة كارتة المحاجر بقرية

الشرفا بحمكاف ,كتدخمت القكات المسمحة كقبضت عمى أربعة أفراد ,كتظاىر األىالي بمدينة النيضة
مطالبيف المحافظ بتسميميـ شققنا سكنية ,ككصؿ عددىـ إلى َََِ متظاىر ,كقامت قيادات مف
اإلخكاف المسمميف بالمحمة الكبرل بتجييز أعداد كبيرة لمسفر إلى القاىرة؛ لممشاركة في المظاىرات

كىاجـ بمطجية في مساء ىذا اليكـ حي السفارات كقامكا بإطبلؽ النيراف ,كتجمع اإلخكاف بمحافظة

الشرقية كمنيا القمح لمتكجو لمقاىرة كاالشتراؾ بالمظاىرات ,ككقعت مظاىرات مف قبؿ ألؼ مف عماؿ
شركة أنبي لمبتركؿ بمدينة نصر كمطالبتيـ بالتثبيت ,كحدثت إ ضرابات في شركة حمكاف لمغزؿ كالنسيج
لممطالبة بتعديؿ الئحة المرتبات كنسب األرباح لحكالي َََْ عامؿ

(ْ)

.

إف المؤسسة العسكرية في ىذه األياـ مف الثكرة بدأت تفكر ما الحؿ؟ كما يجب أف تتخذه في

األياـ القادمة؟ ككيؼ ستدير األمكر دكف كقكع صداـ مع الشعب؟ بدأت المؤسسة العسكرية تشعر أف

النظاـ فقد شرعيتو كأف كؿ فئات الشعب مسمميف كمسيحيف يسعكف لمتغيير .
))1المرجعالسابق,ص.54
))2
مصطفىبكري,مرجعسابق,ص282
))3أٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى,ص.181
))4مصطفىبكري,مرجعسابق,ص.283-282
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 يوما  20-6شباط  /فبراير 5022ـ:
في اليكـ السابع عشر لمثكرة ما زاؿ الثكار يتكافدكف ليس عمى ميداف التحرير فحسب ,بؿ عمى كؿ

مياديف مصر بجميع المحافظات لقد كانت المؤسسة العسكرية تراقب تطكرات األحداث بدقة كىي تتحرؾ

ببطء؛ فيي ال تريد أف تخسر الرئيس الذم يعد جزءنا منيا ,كال تريد أ ف تنقض عمى ثكرة كشرعية الشعب,
فكانت تنتظر الفرصة المناسبة لمتدخؿ الصريح بجانب الثكار كمساندة الشعب في إسقاط النظاـ.

كمنع المكظفكف مف الدخكؿ ,كتجمير
كاندلعت مظاىرة أماـ ك ازرة الصحة ,كأقفمت المداخؿ ,ي
َََِمتظاىر أماـ محافظة الجيزة ,كأغمؽ المجمع ,كمنع الدخكؿ إليو كالخركج منو ,ككانت مطالبيـ
الحصكؿ عمى كحدات سكنية ,كتظاىر َََِ أخركف أماـ مبني محافظة ٔ أكتكبر ,لمحصكؿ عمى

كحدات سكنية أيضنا ,كحدثت مظاىرة بالفيكـ لممطالبة بإسقاط المحافظ ,كحدثت احتجاجات أماـ مصنع
أسمنت حمكاف كتدخمت المدرعات لفض التجمير ,كتجمع َََّ متظاىر مف شركة حمكاف لمغزؿ
كالنسيج أماـ مجمس الشعب لممطالبة بحقكقيـ الفئكية ,كتظاىر ََِ فرد يعممكف في محطة مترك
األنفاؽ "مبارؾ" مطالبيف بالتثبيت ,كحاكلت مجمكعة مف البمطجية اليجكـ عمى مصنع إسمنت طرة,

كفي يكـ الخميس َُ فبراير انضـ ضابط برتبة رائد لممتظاىريف بميداف التحرير (ُ).

لقد جاءت المحظة الحاسمة لممؤسسة العسكرية كأعمنت خركجيا عف طكع الرئيس الذم فقد

شرعيتو ,كىي بمثابة الحدث األبرز في تاريخ المؤسسة العسكرية المصرية منذ عصكر ,فقد اجتمع
المجمس األعمى لمقكات المسمحة "المجمس العسكرم" ,برئاسة كزير الدفاع القائد العاـ لمقكات المسمحة

"المشير طنطاكم" دكف رئيس الجميكرية القائد األعمى لمقكات المسمحة (ِ) ,ككاف ىذا اإلجراء بمثابة

رسالة كاضحة لمجميع ,أف القكات المسمحة المصرية تخمت عف الرئيس مبارؾ الذم فقد الشرعية مف
الشعب كأنيا تستعد الستبلـ السمطة.

خرج المكاء محسف الفنجرل في تماـ الساعة الخامسة عص نار يمقي البياف األكؿ لممجمس العسكرم
كيعتبر ىذا البياف بمثابة تكلي المؤسسة العسكرية السمطة ,ك يستند ىذا القرار إلى الدستكر ,حيث إف
المادة ٖٖ مف الدستكر تنص عمى أف القكات المسمحة مسئكلة عف أمف كحماية الببلد (ّ).
 يوـ الجمعة(جمعة الحسـ -جمعة الزحؼ)  22شباط  /فبراير 5022ـ:
حاكؿ الرئيس مبارؾ جذب المتظاىريف مف خبلؿ خطابو العاطفي يكـ َُ فبراير ,كأكد أف مصر

أرض المحيا كالممات ,كأنو لف يغادرىا حتى يكارل ثراىا جسده بعد كفاتو (ْ ) ,كبالفعؿ جذب بعض
األشخاص إليو ك ,كلكف "معركة الجمؿ" أدت إلى فجكة كبرل بيف النظاـ كالشعب ال يمكف تقريبيا.
))1مصطفىبكري,مرجعسابق,ص.283
))2
أٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى,ص.241
) )3لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقالبٌاناألولللمجلساألعلىللقواتالمسلحةبتارٌخ11,شباط/فبراٌر2111م,ص.151
) )4لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحق,خطابالرئٌسمبارك11شباط/فبراٌر2111م,ص.158
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بدأ يكـ الجمعة بتجمعات كتظاىرات أماـ مبني اإلذاعة كالتمفزيكف ,كانطمقت مسيرة مف شارع
رمسيس إلى قصر العركبة ,كخرج مساجيف مف سجف المرج بعد تحطيـ نكافذ السجف ,كاندلعت مظاىرة
مساء بعد
عمت فرحة عارمة في ىذا اليكـ الساعة السادسة
ن
أماـ قصر عابديف لممطالبة بتنحي الرئيس ,ك ٌ
قرار الرئيس بالتنحي (ُ).
كيبلحظ في بياف التنحي الذم ألقاه نائب رئيس الجميكرية "عمر سميماف" أف الخمفية التي كانت

كراء عمر سميماف كانت نفس الخمفية التي كانت كراء المتحدث الرسمي باسـ المجمس األعمى ,كىذا

يعطي داللة أ ف عمر سميماف لـ يكف في ىذا الكقت بالقصر الجميكرم بؿ كاف في مقر المجمس

العسكرم ,كترل الدراسة أنو لكحظ في بداية الثكرة أف الجيش لـ ييرد أف يظير نيتو في الخركج عمى
الرئيس ,كمناصرة الشعب ,ككاف يظير نفسو حياديان ,كمع تزايد المظاىرات بدأ المجمس يضغط عمى
الرئيس كعمر سميماف؛ حتى أعمف عمر سميماف قرار التنحي تحت ضغكط المؤسسة العسكرية ,كيمكف
اف نطمؽ عميو إنقبلبان أبيض عمى رئيس فقد شرعيتو مف الشعب.

كفي اليكـ التالي شعر المجمس العسكرم األعمى بضركرة الحسـ العسكرم ,لذلؾ شرع بحؿ برلماف

مصر ,كتعميؽ الدستكر ,كأنو سيتكلى شؤكف الببلد لمدة ستة أشير لحيف إجراء انتخابات (ِ) ,ككاف
المشير طنطاكم يريد أف يكصؿ رسالة لمشعب أنو ال يطمح في أم دكر سياسي في الببلد ,كحدد مدة
ستة أشير إلنشاء أحزاب سياسية جديدة قادرة عمى التنافس كعمى إحداث تأثير.

بدأ المصريكف يحتفمكف بسقكط النظاـ؛ كعمت األفراح كالسعادة في العاصمة كالمحافظات خاصة

(ّ)
بل لمسمطة التي يرتضييا
في ميداف التحرير  ,كذكرت صحيفة األىراـ أف المجمس العسكرم ليس بدي ن
الشعب ,كىنا يتضح المكقؼ الشعبي الذم قاـ بيذه الثكرة لمقضاء عمى حكـ عسكرم استمر ثبلثيف

عامان فيك ال يرغب بحكـ عسكرم آخر ,كلذلؾ طالب بتحديد فترة زمنية لمفترة االنتقالية كتسميـ السمطة.

كفي يكـ ُّشباط /فبراير َُُِ ـ ذكرت صحيفة نيكيكرؾ تايمز ,أف سر قكة ثكرة مصر أنيا

ثكرة ببل قائد (ْ) ,ىذا يفسر عمكمية الثكرة كشبابية الثكرة فمك كانت قيادة الثكرة مف اإلخكاف ألصبحت
ضيقة عمى طرؼ معيف دكف اآلخريف ,كلك كانت قيادة الثكرة حركة ٔ نيساف/إبريؿ أك حركة كفاية؛

لكانت تقتصر عمى ىذه الجماعات فقط ,كانما كانت الثكرة عامة شارؾ فييا كؿ فئات كشرائح المجتمع.

أعتقد أف ثمة فرؽ بيف تعامؿ الداخمية كالجيش مع الثكرة؛ فأصبحت الداخمية مجرد أداة في يد

الرئيس ,كلـ يتردد حبيب العادلي لحظة في أف يجعؿ أبناء الشرطة في خدمة النظاـ كحمايتو ,كخرج
أبناء الشرطة ليقمعكا الشعب  ,لكف أبناء الجيش كبسبب خصكصيتيـ لـ يفعمكىا ,كلـ يخضعكا لما طمبو

مبارؾ مف قمع المتظاىريف ,فييـ يعممكف في األساس مف أجؿ الشعب.

))1مصطفىبكري,مرجعسابق,ص,284لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقبٌانالتنحًبتارٌخ11شباط/فبراٌر2111م,ص.162
))2
جرٌدةاألهرامالمصرٌة12,فبراٌر2111م,السنة-135العدد45351ص.3
) )3أسماءالطنانً,شمسمنتصؾالطرٌقأولرواٌةتصدرعنثورةٌ25ناٌر(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م),ص153
))4مصطفىبكري,مرجعسابق,ص.284
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ثانياً :المؤسسة العسكرية وتشكيؿ المجمس العسكري األعمى.
إف المؤسسة العسكرية المصرية تعاممت مع الثكرة بدرجة عالية مف الدقة كالحذر ,ألف األمر

يحتاج منيا عناية فائقة في التعامؿ ,فالحالة بمصر تختمؼ عف الحالة السكرية أك الميبية ,فالجيش

المصرم ليس مبنينا عمى طائفة دينية معينة مثؿ الجيش العمكم في سكريا ,كليس جيشنا يتككف مف
مجمكعات مرتزقة مثؿ الجيش الميبي ,بؿ ىك مؤسسة كطنية يتألؼ مف جميع أبناء الشعب ,باإلضافة

إلى طبيعة بنية الجيش المصرم ,فالعديد مف المحددات الداخمية كالخارجية تدفع الجيش إلى اتخاذ قرار
حاسـ بالكقكؼ بجانب الشعب ,لممحافظة عمى استقرار الببلد ,كمف ضمف ىذه المحددات :

ُ -المحافظة عمى تماسؾ الجيش ككحدتو ,فمك انحاز الجيش إلى النظاـ ,كدخؿ في صداـ مع الشعب
لربما يحدث انقسامنا داخؿ الجيش ,فمنيـ مف يؤيد النظاـ كمنيـ مف يعارضو ,كألصبح الجيش
منقسمنا عمى نفسو؛ مما يضعفو كيؤدم إلى تراجع قكتو ,لذلؾ حافظت المؤسسة العسكرية عمى
تماسؾ الجيش.

ِ -الخكؼ مف التقسيـ ,ففي عاـ ُّٖٗـ كافؽ الككنجرس األمريكي باإلجماع في جمسة سرية ,عمى
مشركع الدكتكر ”برنارد لكيس“ مستشار كزير الدفاع األمريكي في شئكف الشرؽ األكسط ,كبذلؾ تـ

تقنيف ىذا المشركع كاعتماده كادراجو في ممفات السياسة األمريكية اإلستراتيجية لسنكات مقبمة؛

كتتمثؿ المؤامرة عمى مصر بتػقسيميا إلى أربع دكيبلت (ُ):

أ -سيناء كشرؽ الدلتا :تحت النفكذ الييكدم ,ليتحقؽ حمـ الييكد مف النيؿ إلى الفرات.

ب -الدكلة النصرانية :عاصمتيا اإلسكندرية ,ممتدة مف جنكب بنى سكيؼ حتى جنكب أسيكط
كاتساعيا غرنبا لتضـ الفيكـ ,كتمتد في خط صحراكم عبر كادل النطركف لترتبط باإلسكندرية.
ت -دكلة النكبة :المتكاممة مع األراضي الشمالية السكدانية كعاصمتيا أسكاف تربط الجزء الجنكبي

الممتد مف صعيد مصر حتى شماؿ السكداف باسـ ببلد النكبة بمنطقة الصحراء الكبرل لتمتحـ

مع دكلة البربر ,التي سكؼ تمتد مف جنكب المغرب حتى البحر األحمر.

أيضا تحت
ث -مصر اإلسبلمية :عاصمتيا القاىرة ,الجزء المتبقي مف مصر ,يراد ليا أف تككف ن
النفكذ اإلسرائيمي؛ حيث تدخؿ في نطاؽ إسرائيؿ الكبرل التي يطمع الييكد في إنشائيا(ِ).

ّ -الخكؼ مف الكقكع في فتنة طائفية بيف المسمميف كالمسيحيف ,خاصة بعد تفجير كنيسة القديسيف
باإلسكندرية.

ْ -الخكؼ مف انييار اتفاقية السبلـ مع إسرائيؿ ,فمنذ عقكد طكيمة تحافظ مصر عمى السبلـ مع
إسرائيؿ خاصة بعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد ُٖٕٗـ ,فالمؤسسة العسكرية تعمـ أف حدكث صداـ
داخمي قد يؤدم إلى انشقاؽ الجيش ,كقد يؤدم إلى انييار عممية السبلـ مع إسرائيؿ.

))1

 لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرعلىموقعوٌكٌلٌكسالعربٌةhttp://www.wikileaks-/2011/10/blog-post_3019.html:
 alarabia.com
) )2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحق,قائمةالخرائط()2-1تقسٌمالشرقاألوسطالجدٌد,ص .164
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ٓ -يرفض الجيش التكريث ,فالمؤسسة العسكرية لـ تتكاف جيدنا في إيصاؿ رسالة لمرئيس مبارؾ ,أنيا
ترفض التكريث ,كلـ يكف ىذا مكقؼ المؤسسة العسكرية كحدىا ,بؿ كاف مكقؼ جمكع المصرييف
عرض الرئيس مبارؾ عمى المشير حسيف طنطاكم ,منصب نائب رئيس الجميكرية فرفض ,ثـ

عرض مبارؾ عميو تكلي منصب رئيس الكزراء ,كضركرة حضكره لمرئاسة لحمؼ اليميف ,كلكف المشير

بل ذلؾ ,بأنو ال يجيد التعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ كالصحافة كشئكف االقتصاد (ُ ) ,كمف
اعتذر معم ن
الكاضح ,أ ف الرئيس مبارؾ كاف يتخكؼ مف المشير ,فكاف يريد أف يكسبو لجانبو لذلؾ ,عرض عميو ىذه
المناصب ,كاف المشير ال يرغب في حمؿ أكزار الرئيس مبارؾ طيمة َّ عاـ مف الفساد.

أكضح المكاء "ممدكح شاىيف"" :أف المجمس األعمى لمقوات المسمحة ,تولى إدارة شئوف البالد,

بمقتضى البياف الذى أصدره استناداً إلى المادة ( )55مف دستور البالد ,التي تنص عمى أف القوات
المسمحة مسئولة عف أمف وحماية البالد ,والبعض كاف يعتقد أف القوات المسمحة ,تولت بمقتضى

الشرعية الثورية ,ولكنى أقوؿ إف القوات المسمحة نزلت إلى الشارع ,وفقاً لقرار رئيس الجميورية
باعتباره القيادة السياسية وىو يممؾ ىذا " (ِ).
كؿ ىذه المحددات ,دفعت الجيش إلى الكقكؼ إلى جانب الشعب ,كالتخمي عف النظاـ لممحافظة

عمى أمف الببلد كاالستقرار ,كالخكؼ مف حدكث حالة مف الفكضى كاالنفبلت داخؿ مصر كفي منطقة

الشرؽ األكسط ,كاف ىناؾ قرار مكتكب مسبقا أصدره المشير طنطاكم بكصفو القائد األعمى لمقكات
المسمحة قبؿ اندالع المظاىرات" ,يحذر فيو أفراد القكات المسمحة بعدـ إطبلؽ النار عمى المكاطنيف
ميما كانت الظركؼ"

(ّ)

 ,ككأف قيادة القكات المسمحة تتحسب لما يمكف أف يحدث مف تطكرات قد تدفع

بنزكؿ القكات المسمحة لمشارع .

كلقد لخص األستاذ "محمد حسنيف ىيكؿ" ,مكقؼ الجيش كالمياـ الممقاة عميو ,بعد نزكلو إلى

الميداف كالتحامو بالجماىير ,في عدة نقاط ميمة أبرزىا(ْ):

 أف القكات المسمحة المصرية ,ىي مكطف القدرة في فكر الدكلة كأساسيا ,كليست مجرد أداة تحت
سمطة أم نظاـ يظير عمى الساحة.

 أف القكات المسمحة دفعت إلى مياديف الخركج بحقائؽ األشياء ذاتيا ,كطبائع األحكاؿ ذاتيا ,كىي
اآلف في الشارع حكـ فاصؿ بيف الشعب أصؿ الشرعية كمصدرىا؛ كبيف سمطة لـ تعد تممؾ إال ما

تقدر عميو مف أدكات اإلجبار كليس مقكمات شرعية.

 أف المأزؽ الراىف قد يتمثؿ في أف المبلييف مف الجماىير التي أمسكت بالشرعية في يدىا ,لـ تجد
حتى ىذه المحظة تعبي نار سياسينا عنيا ,يستطيع أف يتحدث مف مكضع ثقة.

))1باللالدوى,العدلًوالمشٌرواسرارثورةٌ25ناٌر,مرجعسابق,ص.125
))2
مقالمحمدأمٌن2111/3/21,مموقعhttp://www.masress.com/october/111647:
))3محمدالباز,سقوطاآللهةكٌؾانهارمباركورجاله(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م),ص.147
))4مصطفىبكريالجٌشوالثورة,األٌاماألخٌرة,مرجعسابق,ص.88
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 في مقابؿ ذلؾ ,فإف القكات المسمحة في ىذه المحظة تبدك حائرة بيف سمطة لـ تعد تممؾ شرعية
إصدار أمر إلييا عمى جانب ,كعمى جانب آخر مكاقع كمكطف لمشرعية ليست ليا حتى ىذه المحظة

سمطة سياسية تعبر عنيا ,كتستطيع إصدار قرار كاضح المعالـ ككاجب التنفيذ عمى القكات المسمحة.

 أف العقدة ىي أف القكات المسمحة كانت أكثر مف اتصؿ مباشرة بشرعية المبلييف ,ثـ إف القكات
المسمحة بظاىر الشكؿ تتمقى األمر مف الحكـ ,كتمؾ ليست عقدة سياسية كلكنيا قضية كطف بأسره.

لقد قاؿ ىيكؿ " إف الحقيقة التي تبدك أمامي عمى األقؿ كاضحة كجمية أف ميزاف المستقبؿ أصبح

في يد القكات المسمحة ,فيذه القكات ,كىي رمز السيادة كأداتيا ,أماميا اآلف مسئكليات عظمى ليس
ىناؾ غيرىا مف يقكـ بيا" ,كحدد ىيكؿ في مقالو الميـ خطكات أساسية كعاجمة لخارطة الطريؽ طرحيا
عمى القكات المسمحة في ىذه الفترة التاريخية الميمة عمى الكجو التالي(ُ):
 الخطكة األكلى :تأكيد ما أعمنتو القكات المسمحة مف المحظة األكلى مف أنيا تتفيـ مشركعية مطالب
القكل الكطنية كالشباب طميعتيا.

 الخطكة الثانية :ضماف فترة انتقاؿ تفتح الطريؽ لكضع جديد يحكمو عقد اجتماعي متحضر يميد
لدستكر ,ال يكتبو محترفك التمفيؽ كالتزكير ,كلكف قانكف تصدره إرادة شعب حر ,كبعدىا يجئ دكر
الصياغة مع خبراء التشريع كالقانكف.

 الخطكة الثالثة :كمع ضماف القكات المسمحة فإنو مف الضركرم أف يككف ىناؾ محفؿ كطني جامع
مف عقبلء األمة يحممكف أمانة مشركعيا ,بحيث يعكس ىذا المحفؿ ليس فقط ركح شباب َُُِـ,

لكف كجكده المباشر أيضنا.

تصكر لمقكات المسمحة في الفترة القادمة بعد
نا
كترل الدراسة ,أف محمد حسنيف ىيكؿ كاف يضع
الثكرة ,كمف الكاضح في كبلمو ,أنو يريد حكمنا عسكرينا ,بتأييد شعبي مثمما كاف زمف الرئيس عبد
الناصر ,كيطالب القكات المسمحة بإدارة المرحمة ,ألنو يعمـ جيدان أف القكة كالسيادة بيد العسكر ,كطالب
بضماف فترة انتقالية ,كدستكر كطني ,كمشاركة الشباب بشكؿ مباشر.
كيذكر المحمؿ البريطاني "ركبركت فيسؾ " عبر جريدة اإلندبندت البريطانية ,مقالة بعنكاف:
? "As Mubarak clings on…what now for Egyptكيذكر فييا " أف الجيش تمقى أوامر يوـ
 90يناير ,بقصؼ الميداف بالطائرات والدبابات مف مبارؾ شخصياً ,ولكف الجيش عصى األوامر" (.)5
كبعد تنحي الرئيس مبارؾ عف السمطة ,تكلي المجمس العسكرم إدارة الببلد ,ىنا خشي الشعب مف

الحكـ العسكرم أ ف يتحكـ في مقاليد األمكر ,لذلؾ طالب المتظاىركف بانتقاؿ سممي لمسمطة ,كنشرت
جريدة األىراـ في يكـ ُّشباط /فبراير َُُِـ ,رسالة مف المجمس العسكرم يتعيد فييا بسمطة مدنية,
كانتقاؿ سممي لمسمطة ,كبالحفاظ عمى المعاىدات الدكلية (ّ).
))1مصطفىبكريالجٌشوالثورة,المرجعالسابق,ص.111

))2
جرٌدةاألندبندتالبرٌطانٌة/11,فبراٌر2111/مhttp://www.independent.co.uk/voices/editorials/leading-article- ,
the-democratic-world-must-stand-with-the-egyptian-protesters-2210999.html
))3جرٌدةاألهرامالمصرٌة13,فبراٌر2111م,السنة-135العدد,45358الصفحةاألولى.
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بعض المالحظات عمى أداء المؤسسة العسكرية أثناء الثورة:
ُ -بياف المجمس العسكرم بااللتزاـ بحظر التجكؿ ,ثـ أصدر بياننا ثانينا طالب فيو بعكدة المتظاىريف
إلى منازليـ .ىذه اإلجراءات لـ تظير أف الجيش في بداية الثكرة ,كاف كاقفنا بجدية مع الشعب ,بؿ
كاف في حالة تذبذب كارتباؾ ,كذكرت صحيفة األىراـ في ِٗ كانكف الثاني /يناير ََُِـ
بالصفحة األكلى أف القكات المسمحة تشارؾ الشرطة في تنفيذ القرار ,كالمحافظة عمى األمف.
ِ -في مكقعة الجمؿ ,عندما قتؿ عدد مف المتظاىريف مف قبؿ ميميشيا النظاـ(البمطجية) ,كاف مكقؼ
الجيش مكقؼ المتفرج ,كلـ يساند الشعب الذم كاف ميددان مف النظاـ ,ربما كاف الجيش حتى ىذه
المحظة لـ يحسـ مكقفو بعد ,بمساندة الشعب حتى ال يقع في حرج مع النظاـ.

ّ -أف الظيكر الفعمي لدكر المؤسسة العسكرية ,بدأ يتضح عبلنية في اليكـ السابع عشر مف الثكرة,
كيمكف القكؿ أ ف بياف الجيش رقـ كاحد ,في َُ شباط /فبراير ,تحدث عف حماية تطمعات الشعب
المصرم ,كتأييد مطالب الشعب المشركعة ,كبحث ما يمكف اتخاذه مف إجراءات لمحفاظ عمى
الكطف كمكتسباتو كطمكحات شعب مصر العظيـ ,كبالتالي فقد قدـ البياف الجيش المصرم ,بأنو

"الحارس" عمى تنفيذ مطالب شباب الثكرة المشركعة في إطار الشرعية.

ْ -أف القيادة العسكرية كاجيت المحنة بحكمة فمـ تخذؿ الرئيس ,كىك بطػػؿ عسكرم خرج مف
صفكفيا ,كلـ تعارض الثائريف عمى حكمو ,ألنيـ صػػكت الشعب كظير ىذا كاضحنا ,في البياف
العسكرم الجمعة ُُشباط /فبراير َُُِـ ,كذكر في البياف" :ويتقدـ المجمس األعمى لمقوات
المسمحة بكؿ التحية والتقدير لمسيد الرئيس محمد حسني مبارؾ ,عمى ما قدمو في مسيرة العمؿ
الوطني حرباً وسمماً ,وعمى موقفو الوطني في تفضيؿ المصمحة العميا لموطف ,وفي ىذا الصدد,
فإف المجمس األعمى لمقوات المسمحة ,يتوجو بكؿ التحية والعزاز ألرواح الشيداء ,الذيف ضحوا

بأرواحيـ ,فداء لحرية وأمف بمدىـ ,ولكؿ أفراد شعبنا العظيـ "(ُ).
ٓ -سرعة بيانات الجيش التي أزالت الكثير مف المبس ,حكؿ بعض القضايا ,مما ساىـ في خمؽ درجة
عالية مف الثقة كالطمأنينة.
ٔ -ىؿ ستسمح المؤسسة العسكرية لتحكؿ ديمقراطي ,يقمص دكر العسكر في السياسة ,كيعيد التكازف

لمعبلقة بيف المدني كالعسكرم في مؤسسات الدكلة ,كاف ىذا الشؾ يدكر في أذىاف الشارع

المصرم بعد نجاح الثكرة ,كسقكط الرئيس مبارؾ كتكلي المجمس العسكرم إدارة شئكف الببلد.

أردت أ ف ترسؿ رسالة طمأنة إلسرائيؿ كالكاليات المتحدة ,فأكدت في البياف
ٕ -أف المؤسسة العسكرية ا
الرابع الصادر عف المجمس األعمى لمقكات المسمحة ,احتراـ جميع المعاىدات الدكلية كاإلقميمية

(ِ) ,كليذا البياف أىمية خاصة في سياسة مصر الخارجية بعد الثكرة ,حيث أزاؿ التخكفات في
بعض األكساط السياسية ,مف إمكانية إلغاء معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ ,كما أكد البياف ثكابت
السياسة الخارجية المصرية ,كأنيا تدار كفؽ أسس مؤسسية كقكاعد قكية.
))1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقبٌانرقم""3للمجلساألعلىللقواتالمسلحة,الجمعة11,فبراٌر2111م,ص.152
))2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقبٌانرقم""4للمجلساألعلىللقواتالمسلحة,الجمعة12,فبراٌر2111م,ص.152
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ثالثاً :اآلثار المترتبة عمى تدخؿ المؤسسة العسكرية بالثورة:
بعد مركر ثمانية عشر يكمنا مف الثكرة نجح الشعب المصرم في إسقاط نظاـ استمر ثبلثيف عامنا,
كبعد إتماـ الثكرة كسقكط النظاـ ,بدأت تظير القكائـ بأسماء الشيداء كالمصابيف ,كأعمنت جريدة األىراـ
المصرية ,أف ضحايا الثكرة ُٖٖشييدان كََُ مصابان  ,كْٕ مفقكدنا (ُ) ,كىنا يجب أف نجيب عف
العديد مف األسئمة مثؿ :ما إنجازات الثكرة التي استمرت ثمانية عشر يكمنا كاستشيد فييا شباب

مصريكف؟ كماىي اإلنجازات التي تحققت نتيجة كقكؼ الجيش إلى جانب الثكرة ؟

إف المؤسسة العسكرية المصرية ,كانت مساعدة في إتماـ تحقيؽ إنجازات الثكرة ,كتعيدت بضماف
االنتقاؿ الديمقراطي لمسمطة ,ككرد ذلؾ في بياف الجيش رقـ "ٓ" عقب قرار التنحي ,حيث أكد المجمس
عمى" :تعميؽ العمؿ بأحكاـ الدستكر كحؿ مجمسي الشعب كالشكرل" (ِ) .كتعيد بفترة انتقالية "لمدة ستة

أشير" ,كاجراء تعديبلت دستكرية كتشريعية ,تسبؽ إجراء انتخابات نيابية كرئاسية ,ككاف تنحي الرئيس,
كحؿ مجمسي الشعب كالشكرم ,بمثابة أكلى إنجازات الثكرة.

إف إنجازات الثكرة لـ تظير بعد ,أل ف الثكرة تحتاج لفترة طكيمة حتى تجني ثمارىا ,كتظير

إنجازاتيا ,سكاء االقتصادية أك االجتماعية أك السياسية أك الثقافية أك الحضارية ,كربما تتأخر ظيكر

نتائجيا ,بسبب كجكد ثكرة مضادة ,أك أنو مف الصعب القضاء عمى نظاـ استمر ثبلثيف عامنا في لحظة
كاحدة ,فيذا كمو يؤخر إنجازات الثكرة ,كلكننا في ىذا الصدد ,نريد أ ف نقؼ عمى بعض اإلنجازات ,التي
حققتيا الثكرة عمى المدل القريب ,سكاء عمى الصعيديف الداخمي أك الخارجي:

ُ -سقكط حكـ ديكتاتكرم استمر ثبلثيف عامنا.

ِ -كسر حاجز الخكؼ كالترىيب لدل الشعب.

ّ -ظيكر الجيش المصرم بمكقؼ الجيش الكطني الذم يحمي شعبو كال يصطدـ معو.
ْ -إجراء االنتخابات التشريعية كالرئاسية.
ٓ -إنشاء دستكر جديد لمصر.

ٔ -ظيكر أحزاب سياسية جديدة عمى الساحة المصرية.

ٕ -تحسيف العبلقات الخارجية سكاء بمساندة غزة ضد العدكاف اإلسرائيمي في َُِِـ ,أك بتحسيف
العبلقات الخارجية مع إيراف كتركيا كقطر.

ٖ -مشاركة أعداد كبيرة باالستفتاء ,عمى عكس ما كاف قبؿ الثكرة فكاف المكطف يشعر بأف صكتو ال
قيمة لو ,لكنو اآلف أصبح يشعر بأىمية مشاركتو السياسية.

))1جرٌدةاألهرامالمصرٌة12,فبراٌر2111م,السنة-135العدد,45351ص.7
) )2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقالبٌانرقم""5للمجلساألعلىللقواتالمسلحة13,فبراٌر2111م,ص.153

-86-

الفصػػػؿ الخامس
انعكاس المؤثرات الداخمية والخارجية عمى دور المؤسسة العسكري تجاه الثورة.

 المبحث األوؿ :المؤثرات الداخمية.

 أولً :عالقة المؤسسة العسكرية مع الرئيس مبارؾ. -ثانياً :خصوصية المؤسسة العسكرية المصرية.

أ -المؤسسة العسكرية كىيمنتيا عمى االقتصاد.

ب-المؤسسة العسكرية كامتيازاتيا بالدستكر.

 ثالثاً :عالقة المؤسسة العسكرية مع جماعة اإلخواف المسمميف. رابعاً :موقؼ المؤسسة العسكرية تجاه األحداث الداخمية. حادثة تفجير كنيسة اإلسكندرية.

 أحداث "مكقعة الجمؿ" ,كأحداث ماسبيرك ,كأحداث شارع محمد محمكد.

 أحداث العباسية ,كأحداث مجمس الكزراء.



قرار حؿ مجمس الشعب ,كمحاكمة مبارؾ.

 المبحث الثاني :المؤثرات الخارجية.

 أو ًل :عالقات المؤسسة العسكرية مع الدوؿ العربية. -ثانياً :عالقة المؤسسة العسكرية مع المجتمع الغربي.

 ثالثاً :عالقة المؤسسة العسكرية مع إسرائيؿ أثناء الثورة وبعدىا.أ -مكقؼ إسرائيؿ مف الثكرة المصرية.
ب-اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية.
ت-حادثة قتؿ الجنكد برفح.
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المبحث األوؿ :المؤثرات الداخمية.
إف البيئة الداخمية لممؤسسة العسكرية ,كانت دافعنا في زيادة قكتيا كىيمنتيا ,فيذه المؤسسة كاف

ليا عبلقة مع الرئيس ,كتييمف عمى االقتصاد ,كليا امتيازات بالدستكر ,كأىـ مف ذلؾ كمو أنيا حازت
عمى احتراـ كتأييد شعبي كاسع ,كؿ ىذه العكامؿ زادت مف قكة المؤسسة العسكرية ,كجعمتيا تتدخؿ

بالقضايا الداخمية ,كدائما كانت تتعامؿ بشيء مف الحكمة كاالتزاف ,في حؿ المشاكؿ الداخمية.

أو ًل :عالقة المؤسسة العسكرية مع الرئيس مبارؾ.
منذ كصكؿ الحكـ العسكرم لمصر بعد ثكرة الضباط األحرار ُِٓٗـ ,كاف لممؤسسة العسكرية
الدكر البارز ,ككاف ليا النفكذ الكاضح خبلؿ عيد الرئيس عبد الناصر ,كبدأ النفكذ يتقمص نكعنا ما

خبلؿ عيد الرئيس السادات ,حيث إنو قاـ بثكرة التصحيح ,كعمؿ عمى تغيير رجاؿ عبد الناصر ,أما

في زمف الرئيس مبارؾ ,فاألمر مختمؼ ,حيث تكلى عدة أشخاص منصب ك ازرة الدفاع ,كفي نياية حكـ
مبارؾ ,تكلى المشير "حسيف طنطاكم" ,كلمحديث عف مدل العبلقة بيف المؤسسة العسكرية كالرئيس,
البد مف معرفة شخصية المشير حسيف طنطاكم.

تكلى المشير حسيف طنطاكم منصب ك ازرة الدفاع عاـ ُُٗٗـ ,كظؿ في ىذا المنصب حتى عاـ

َُِِـ ,حيث تكلى مناصب عسكرية كضعتو في محيط دائرة الرئيس مبارؾ ,ففي عاـ ُٕٖٗـ ,تكلى
قيادة الجيش الثاني الميداني ,كبعد عاـ كاحد أصبح قائدنا لمحرس الجميكرم ,كظؿ في ىذا المنصب

مف العاـ ُٖٖٗـ حتى ُُٗٗـ ,ثـ أصبح كزي نار لمدفاع برتبة فريؽ كبعدىا بشير كاحد ترقى إلى رتبة
فريؽ أكؿ ,كفي عاـ ُّٗٗـ ,ترقى إلى رتبة مشير(ُ) ,كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ,ما األسباب التي
جعمتو يستمر فترة طكيمة بيذا المنصب قرابة ُِ عامان؟ ربما يككف بسبب خبراتو العسكرية ,كاخبلصو

في عممو ,ىك الدافع حكؿ تمسؾ الرئيس بو لفترة طكيمة.

كيمكف اعتبار ىذه الفترة العصر الذىبي لمرئيس مبارؾ مع المؤسسة العسكرية ,حيث كاف المشير
طنطاكم قريبنا مف الرئيس مبارؾ ,فقائد الحرس الجميكرم ,يحظى بمكانة مرمكقة لدل الرئيس ,فيك

مسؤك هؿ مسؤكلية مباشرة عف حراستو كتأمينو كالدفاع عنو ,ككاف المشير طنطاكم في ىذه الفترة كاحدنا
مف رجاؿ نظاـ مبارؾ ,ككاف منفذنا لمسياسات العامة لمدكلة.
بدأت الفجكة بيف المؤسسة العسكرية كالرئيس ,بعدما ظيرت نكايا الرئيس في مشركع التكريث,

خيارف :األكؿ ,كىك أف يقؼ بجانب الرجؿ الذم
ا
كانتشار الفساد بمؤسسة الرئاسة ,كاف أماـ المشير
عمؿ إلى جكاره أكثر مف عشريف عامنا ,في منصبيف مقربيف جدنا مف دائرة الرئيس ( ,قائد الحرس
) )1محمدالباز,جنرالتوثوارالجٌشوالشعبمنالوفاقإلىالصدام,مرجعسابق,ص.31
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الجيكرم ككزير الدفاع) ,كيؤيده في مشركع التكريث ,كبذلؾ يككف ذراعو األيمف كالرجؿ المخمص لو ,أما
اآلخر االنحياز إلى الشعب كطمكحاتو ,كمف الكاضح أف المشير كاف يرفض مشركع التكريث.
كترل الدراسة ,أف العبلقة التي كانت تربط بيف الرئيس مبارؾ كالمشير حسيف طنطاكم في العمؿ
لفترة طكيمة ,إحدل المعكقات التي كانت تؤثر عمى مكقؼ المجمس العسكرم تجاه الرئيس ,أثناء الثكرة,

فمـ يمجأ إل ى استخداـ القكة في اعتقاؿ الرئيس ,كلـ يظير تخميو عف الرئيس في أكؿ الثكرة ,بؿ كانت

المؤسسة العسكرية ,تتعامؿ بحذر كدقة عالية مع مؤسسة الرئاسة ,ككانت تراىف عمى أنيا سكؼ تنيار,
أماـ إرادة الشعب كطمكحاتو.
أما الشخصية العسكرية الثانية البارزة كىك الفريؽ سامي عناف ,فقد شارؾ في حرب االستنزاؼ
في الفترة ما بيف ُٕٔٗكُِٕٗـ ,ككاف أحد مف تحقؽ عمى أيدييـ نصر تشريف األكؿ /أكتكبر ,تـ
تعينيو عاـ ُُٖٗـ ,قائدان لكتيبة صكاريخ في الدفاع الجكم ,كفي عاـ َُٗٗـ ,انتقؿ إلى المغرب
عيف عناف قائد لكاء ,ثـ في عاـ ُٔٗٗـ,
ممحقان عسكريان بيا ,كقضى ىناؾ عاميف ,كفي عاـ ُِٗٗـٌ ,
عيف قائدنا لمفرقة ُٓ في الدفاع الجكم ,كنجح باإلمساؾ بعدد مف أفراد الجماعة اإلسبلمية بعد مذبحة
ٌ

األقصر عاـ ُٕٗٗـ ,ضد السياح األجانب ,كبعد ىذه الحادثة ,بدأ يرتفع شأف سامي عناف ,كتكلي في
عاـ ُٖٗٗـ ,رئيس فرع العمميات ,كفي عاـ ََُِـ ,أصبح رئيس أركاف قكات الدفاع الجكم ثـ قائد

القكات الجكية ,كفي عاـ ََِٓـ ,أصبح رئيسنا ألركاف حرب الجيش المصرم برتبة فريؽ(ُ).

ككانت المحظة الفاصمة بيف المؤسسة العسكرية كالرئيس مبارؾ ,ىي عندما انعقد المجمس األعمى

بكامؿ ىيئتو برئاسة المشير حسيف طنطاكم ,رئيس المجمس كالقائد العاـ لمقكات المسمحة ,ككاف مجرد
عقد االجتماع دكف حضكر القائد األعمى لمقكات المسمحة ,يعنى أف الجيش حدد مكقفو مف الرئيس.
كبعد إلقاء البياف األكؿ لمجيش ,اتصؿ زكريا عزمي (رئيس الديكاف) بمكتب المشير ,كبمكتب
لقاء مساء يكـ الثبلثاء ُ شباط /فبراير ,كبعد انعقاد االجتماع بدا
رئيس األركاف ,ليخبرىما أف ىناؾ ن
مبارؾ غاضباى لمغاية مف البياف ,الذم صدر عف القيادة العميا لمقكات المسمحة ,فقد تحدث بصراحة عف

حماية المتظاىريف ,كالتأكيد عمى مشركعية مطالبيـ كتفيميا ,كسأؿ مبارؾ ,المشير طنطاكم عف سبب

إصدار البياف؟ فأجاب المشير أ ف البياف يعكس مكقؼ القكات المسمحة األساسي كالمبدئي ,مف رفض
استخداـ العنؼ ضد المتظاىريف ,كأنو تأكيد عمى مكقؼ القكات المسمحة ,في حماية الكطف كالشعب ,كتدخؿ

سامي عناف في الحكار ,محمبلن المسئكلية لمنظاـ ,فيما آلت إليو األكضاع خاصة بعد تزكير االنتخابات عاـ

ََُِـ (ِ).

))1المرجعالسابق,ص.51
) )2محمدالباز,سقوطاآللهةكٌؾانهارمباركورجاله,مرجعسابق,ص.187-186
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مف المبلحظ خبلؿ الدراسة ,أف ىناؾ تقاربان كاضحان بيف المشير حسيف طنطاكم كالفريؽ سامي

عناف ,فالطرفاف متفقاف عمى أف أال يككنا أداة لمنظاـ في قمع الشعب ,كما يؤكد ذلؾ ,حضكر الطرفيف

االجتماعات ,كترديدىـ االفكار نفسيا ,بتحميؿ النظاـ المسئكلية ,كأنيـ يتفيمكف مطالب الشعب ,كيتضح
مما سبؽ ,أف الصراع بيف مبارؾ كقيادات المؤسسة العسكرية ,ىك صراع بقاء ,كليس صراع مصالح
فالمشير كرجالو يعرفكف أف الرئيس مبارؾ ,إذا استرد قكتو كسيطرتو؛ فسينتقـ مف رجاؿ المجمس العسكرم.

ثانياً :خصوصية المؤسسة العسكرية المصرية.
أ -المؤسسة العسكرية وىيمنتيا عمى القتصاد.
يعد الجيش المصرم قكة عسكرية ضخمة ,مف حيث العدة كالعتاد ,كىذا العدد كالعتاد المذىؿ,
يعتبر عبئنا عمى ميزانية الدكلة كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ,كيؼ تستطيع الدكلة تغطية ىذا العدد
الضخـ مف الجنكد مف ركاتب كنثريات ,كنفقات كتسميح كغذاء؟

فبعد ثكرة يكليك ,كتكلي الرئيس جماؿ عبد الناصر الحكـ؛ كتحكؿ اقتصاد الببلد نحك االشتراكية,

كبدأت الدكلة تسيطر عمى قكل اإلنتاج ,كالشعب يسيطر عمى كؿ أدكات اإلنتاج ,حيث بدأت تسيطر
النخبة العسكرية عمى اإلنتاج ,كفي عيد الرئيس السادات ,أينشئ جياز "مشركعات الخدمة الكطنية",
الذم يتكلى دراسة كتنفيذ األعماؿ كالمشركعات ,التي تطمبيا الكزرات كالييئات ككحدات الحكـ المحمي
كشركات القطاع العاـ ,كفي ىذا الكقت أصبح لكاءات مف الجيش مديريف ليذه المشركعات ,كمنحت
مشركعات القكات المسمحة امتيازات ,فكؽ سمطات الحككمة القانكنية كالمحاسبية حيث إنيا معفاة مف

الضرائب كال تخضع لمكائح القانكنية ,التي يخضع ليا الجميع في القطاعيف العاـ كالخاص(ُ).

أنشأ الجيش عاـ ُٖٕٗـ ,جياز مشركعات الخدمة الكطنية لتنفيذ المشركعات في قطاعات
مدنية كبدأ يعمؿ بو العسكريكف  -بغض النظر عف الرتبة -ككانت ميمتو إدارة األمف الغذائي ,كضماف
االكتفاء الذاتي لمجيش مف المكاد الغذائية ,حيث بمغت نسبة المنتجات الغذائية إلدارة األمف الغذائي عامي
ُُٖٖٓٗٗٔ-ـ ,كالتي تقدر ْٖٖ مميكف جنيو مصرم حكالي ُٖ %مف قيمة اإلنتاج االجمالي لمغذاء (ِ).

ىكذا تمكنت المؤسسة العسكرية المصرية ,مف فرض ىيمنتيا عمى االقتصاد ,كىذه الظاىرة

إيجابية حيث تكفر لممؤسسة العسكرية غطاء اقتصادينا ضخمنا ,يساىـ في التطكير العسكرم كتقكية
الجيش ,كباإلضافة إلى اإليجابيات ,فميا العديد مف السمبيات ,كمنيا :زيادة ىيمنة المؤسسة العسكرية
عمى الدكلة ,كعمى المؤسسة السياسية ,كأصبحت كأنيا دكلة داخؿ دكلة.
))1

 أحمدشهابالدٌن,االقتصادالمدنًللجٌشالمصريمنذعهدعبدالناصرإلىمابعدثورةٌ25ناٌر,الحوارالمتمدن,العدد,3621
2112/2/4م http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293966,
)))2أحمد عبد اهلل ,الجيش كالديمقراطية في مصر ,مرجع سابؽ ,صِٖ .
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ابتدع الجيش المصرم العمؿ في المساىمة باالقتصاد كالمقاكالت ,كلـ يقتصر عمى بيع كشراء
األراضي كالشقؽ ,حيث قاـ أيضنا بإدارة الكافيتريات ,كمحطات البنزيف ,كأنشطة أخرل ,مثؿ :الزراعة

كتربية الدكاجف ,كالمكاشي ,كصناعة المعكركنات ,كالمشمعات الببلستيؾ لممكائد ,كادارة النكادم

الرياضية ,حيث إف القكات المسمحة تمتمؾ كيدير لكاءاتيا كعقداؤىا بأنفسيـ مف ِٓ إلىَْ %مف
اقتصاد مصر ,كتقدر الميزانية العسكرية مؤسسة جينز لمدفاع بحكالي ٓ مميار دكالر ,كتقدـ الكاليات

المتحدة مساعدات عسكرية تقدر ب ػ ّ ُ,مميار دكالر سن كيا لتمكيؿ أنظمة األسمحة الرئيسة في مصر(ُ).

عمى الرغـ مف دكر الجيش البارز ,فالجميكر المصرم ال يعرؼ في الكاقع سكل القميؿ عف
ميزانيتو كنفقاتو كقدراتو ,كذلؾ ألف الكتابة عف الجيش ,محظكرة عمى الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ منذ فترة
طكيمة ,كلكف بعد نجاح الثكرة المصرية ,بدأت تنكشؼ كثير مف المعمكمات حكؿ الجيش كامكاناتو,
كبدأت الكثير مف المقاالت تتحدث عف المؤسسة العسكرية كىيمنتيا عمى االقتصاد.
كيدير الجيش حالينا العديد مف الشركات القكية ,كتشمؿ الصناعات المتعددة مثؿ المكاد الغذائية

كاإلسمنت كالبنزيف ,كانتاج السيارات كالبناء ,كتساعد ىذه المشاريع في تشغيؿ المجنديف خبلؿ األشير
الستة األخيرة مف خدمتو ,كما يسيطر الجيش عمى بعض األراضي العامة ,كتحكؿ بعض منيا إلى

تجمعات سكنية كمنتجعات ,كلدل المؤسسة العسكرية العديد مف النكادم االجتماعية الفاخرة ككذلؾ تكفر

ركاتب تقاعد مريحة ,ككميا تساعد عمى ضماف كالء الضباط (ِ).

ليس ذلؾ فحسب ,بؿ إ ف المؤسسة العسكرية تستفيد مف المستمزمات الصناعية بما في ذلؾ الطاقة

بأسعار مدعكمة ,فالكيرباء تقدـ لمجيش بسعر مدعكـ أقؿ مف نصؼ السعر العالمي ,كالمنتجات البتركلية

تقدـ لمجيش بربع السعر العالمي كؿ ىذا االمتيازات يحصؿ عمييا الجيش مف الدكلة دكف غيره (ّ).

كيقكؿ البركفيسكر "بكؿ سكليفاف" مف جامعة جكرجتاكف في كاشنطف ,إف حجـ إنتاج المؤسسة

العسكرية يتراكح ما بيف َُ إلى َّ  %مف الناتج المحمي اإلجمالي لمصر (ْ).

كيرل الخبير العسكرم كالضابط السابؽ بالقكات المسمحة ,المكاء "طارؽ الكديع"" :أف المؤسسة
العسكرية مؤسسة كطنية مييمنة في الدكلة ,لكنيا تحتاج إلى شفافية أكبر فيما يتعمؽ بالميزانية ,خاصة

))1عادلعامر ,القوةاالقتصادٌةللجٌشالمصريومشروعاتهالتنموٌة,منبرالقضٌةالفلسطٌنٌة 8,أٌار(ماٌو)2112م:,
 http://www.falasteen.com/spip.php?article630
))2
عادلعامر ,القوةاالقتصادٌةللجٌشالمصريومشروعاتهالتنموٌة,مصدرسابق 8,أٌار(ماٌو)2112م .
))3
أحمد عبد اهلل ,الجيش كالديمقراطية في مصر ,مرجع سابؽ ,صِٖ .
))4عادلالطرٌفً,هلٌمكنتفكٌكالمإسسةالعسكرٌةفًمصر,الشرقاألوسطجرٌدةالعربالدولٌة,األربعاء/1فبراٌر2112م,العدد
 http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12125&article=662647#.UZJdgkpcCJU .12125
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أف ىناؾ مشركعات إنتاجية لمقكات المسمحة بمناطؽ نائية تدر دخبلن ,كال يعرؼ أحد كيؼ يتـ إنفاؽ
عكائدىا ,مشددنا عمى أف األمر يحتاج إلى رقابة قكية عمى ىذا اإلنفاؽ" (ُ).

كترل الدراسة ,أف المؤسسة العسكرية المصرية تختمؼ عف الكثير مف المؤسسات العسكرية في

دكؿ أخرل فيي تتحكـ في ثمث اقتصاد مصر ,كليا نفكذ كصبلحيات في شتى المجاالت ,كلعؿ السبب
كراء منحيـ الرئيس مبارؾ ىذه االمتيازات ليضمف كالء الجيش لو كلسياساتو الداخمية كالخارجية ,كأف

ىذه الييمنة كالقكة ىي التي جعمتيا تتدخؿ في ثكرة َُُِـ لمساندة الشعب ,كتفتح ليا المجاؿ لمتدخؿ
في أم صراع سياسي قادـ كتككف صاحبة الدكر الفعاؿ.

ب -المؤسسة العسكرية وامتيازاتيا بالدستور.
يكجد ثماني مكاد تخص الجيش في مشركع الدستكر المصرم الذم طرح لبلستفتاء ,كلكنيا خمت
مف الشفافية فيما يتعمؽ بإعبلف الميزانية ,كعظٌمت مف سمطات كزير الدفاع ,كيذكر مدير مركز (المجد)

المصرم لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية ,المكاء "أحمد فؤاد تعمب"" :ال يستبعد كجكد مكاءمة سياسية
كراء صكغ مكاد الدستكر الخاصة بالجيش ,خاصة فيما يتعمؽ بعدـ إعبلف حجـ الميزانية" ,مشي انر إلى أف

اء فاحشنا لقادة سابقيف لـ يتـ
المعكنة العسكرية لمصر ما زالت لغ ناز ,لـ يتـ فكو حتى اآلف ,كأف ىناؾ ثر ن
تبريره ,كأنو ربما كاف الرئيس المخمكع حسني مبارؾ متكرطنا في عمكالت سبلح" (ِ).
كترل الدراسة ,أف امتيازات المؤسسة العسكرية بالدستكر جعمتيا تزيد نفكذىا ,فأصبحت ميزانية
أمر غامضنا بالنسبة لمكثير مف أفراد الشعب المصرم ,فالشعب ال يعمـ
المؤسسة العسكرية المصرية نا

ميزانيتو كال نفقاتو ,كما أف الجيش ال يفتح لئلعبلـ المجاؿ لمعرفة تفاصيؿ ميزانيتو كال نفقاتو ,حتى ال

ييعرؼ حجـ التسميح كال بنكده ,كيعتبرىا مف األمكر السرية ,مع العمـ أف معظـ الدكؿ الكبرل بالعالـ,
تكضح حجـ نفقاتيا عمى المؤسسة العسكرية ,كذلؾ يكضح مدل قكتيا كضعفيا ,كتزداد نفقات الجيكش
عندما تشعر بتيديدات كتخكفات عمى أمنيا كقد ط أر عمى الدستكر المصرم عدة تغيرات خاصة بعد ثكرة
كانكف الثاني /ينايرَُُِـ كمنيا.
كما يدلؿ عمى مدل نفكذ المؤسسة العسكرية بالدستكر ما أكضحو المكاء "ممدكح شاىيف"" :أف

المجمس األعمى لمقوات المسمحة ,تولى إدارة شئوف البالد ,بمقتضى البياف الذى أصدره استناداً إلى
المادة ( )55مف دستور البالد ,التي تنص عمى أف القوات المسمحة مسئولة عف أمف وحماية البالد

(ّ).

))1عبدالرحمنسعد,موادالجٌشبدستورمصر,الجزٌرةنت2112/12/21م,
 http://www.aljazeera.net/news/pages/7368c0dd-bcf7-4b7d-a39b-23a4793cf6f8
))2
عبدالرحمنسعد,موادالجٌشبدستورمصر,الجزٌرةنت2112/12/21م,مرجعسابق,
 http://www.aljazeera.net/news/pages/7368c0dd-bcf7-4b7d-a39b-23a4793cf6f8
))3مقالمحمدأمٌن2111/3/21,ممصدرسابق.
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 -2إعالف الستفتاء الشعبي عمى الدستور.
جديد حيث تنتخب ىيئة تأسيسية تتكلى
أسمكب
نظ انر ألىمية الدستكر بالدكلة ,فقد يكضع لصياغتيا
ه
ه
االستماع لمختمؼ طكائؼ الشعب ,حتى يأتي الدستكر بالتكافؽ بينيا ,ثـ تتكلى ىذه الييئة صياغتو ,ثـ
يعرض لبلستفتاء عمى جميع أفراد الشعب ,ممف ليـ حؽ التصكيت ,كبذلؾ يككف الشعب ,ىك الذم منح

نفسو كثيقة الدستكر ,كبعد أف تـ االستفتاء عمى التعديبلت الدستكرية ,كانت النتيجة بالمكافقة بنسبة
ِ%ٕٕ,

(ُ )

,

كبالفعؿ خرجت المبلييف مف الشعب المصرم ,لتعبَّر عف إرادتيا كتقكؿ كممتيا في

االستفتاء عمى الدستكر ,كىنا نجد أعدادنا كبيرة شاركت باالستفتاء ,عمى عكس ما كاف قبؿ الثكرة ,فقد

كاف المكاطف يشعر بأف صكتو ال قيمة لو ,لكنو اآلف أصبح يشعر بأىمية مشاركتو السياسية ,كىذه تعد
مف إنجازات الثكرة المصرية عاـ َُُِـ.

كيذكر "محمد حسنيف ىيكؿ" في كتابو :مصر إلى أيف ما بعد مبارؾ كزمانو " :أ ف الدستكر ليس

بو إجبار ,بؿ يأتي مف اختيار كؿ الناس ,لتنشئ كطننا لمتعايش المشترؾ ,أما القانكف ففيو إجبار ,ألف

القانكف ,ىك كيؼ ننظـ حياتنا المشتركة لعيش مشترؾ؟"

(ِ).

 -5إعالف الدستور المكمؿ.
بعد نجاح الثكرة المصرية ,كانت مقاليد السمطة بيد المجمس العسكرم ,كىك الذم يدير شئكف

الببلد ,فأعمف الدستكر المكمؿ كىك بمثابة "انقبلب ناعـ" عمى القكاعد الدستكرية كالمدنية ,كأف المؤسسة
العسكرية كعدت بتسميـ السمطة لرئيس مدني منتخب ,لكف المؤشرات كانت تدلؿ بفكز الرئيس مرسي,
لذلؾ حاكلت المؤسسة العسكرية تقميص نفكذه كصبلحياتو ,فأصدرت ىذا الدستكر المكمؿ ,كقررت حؿ

البرلماف كاإلطاحة بالجمعية التأسيسية ,لكضع الدستكر كتعييف غيرىا ,أل ف معظميا مف جماعة اإلخكاف
كالسمفية ,كأصدرت المحكمة الدستكرية العميا حكمنا بعدـ دستكرية قانكف االنتخابات النيابية ,كقرر بعدىا
المجمس العسكرم حؿ البرلماف بناء عمى ىذا الحكـ (ّ).

بعد تمكف الرئيس مرسي مف اإلمساؾ بزماـ السمطة ,كعزؿ المشير طنطاكم كالفريؽ سامي عناف,

بدأ الرئيس مرسي يسعى إلى تكسيع دائرة نفكذه ,كفرض ىيمنتو عمى البمد ,ففي يكـ ِِ تشريف الثاني/
بل ,تضمف ما كصفو بالق اررات الثكرية,
نكفمبر َُِِـ ,أصدر الرئيس محمد مرسي إعبلنان دستكريان مكم ن
كتضمف حزمة مف الق اررات منيا(ْ):

))1عصامالعرٌانٌ,ومٌاتالثورة,الجزءاألول(,القاهرة:مإسسةبداٌة2111,م),ص .161
) )2محمدحسنٌنهٌكل,مصرإلىأٌنمابعدمباركوزمانه(,القاهرة:دارالشروق2112,م),ص .88
))3الجزٌرةنت2112/6/18,م http://www.aljazeera.net/news/pages/057fadff-1b2f-4be5-9f08-d9ebd80774a0,
))4موقعالٌومالسابع22,نوفمبر2112م http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=854577,
لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقاإلعالنالدستورالمكملللرئٌسمرسًبتارٌخ22تشرٌنالثانً/نوفمبر2112م,ص .162
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ُ .جعؿ الق اررات الرئاسية نيائية غير قابمة لمطعف مف أم جية أخرل (مثبلن المحكمة الدستكرية) ,منذ
تكليو الرئاسة حتى انتخاب مجمس شعب جديد.

ِ .إقالة النائب العاـ المستشار /عبد المجيد محمكد كاستبدالو بالمستشار /طمعت إبراىيـ
ّ .إمداد مجمس الشكرل كالمجنة التأسيسية بالحصانة (ال تيحؿ كما حدث لمجمس الشعب) ,كتمديد
األخيرة بفترة سماح شيريف ,إلنياء كتابة دستكر جديد لمببلد.
ْ .إعادة محاكمات المتيميف في القضايا المتعمقة بقتؿ كاصابة كارىاب المتظاىريف أثناء الثكرة.

كترل الدراسة ,أف الرئيس أراد بيذا الدستكر أف يفرض ىيمنتو عمى شؤكف الببلد ,كيقمص نفكذ
العسكر ,فالنظاـ الذم أرسى قكاعده الرئيس مبارؾ خبلؿ ثبلثة عقكد مازاؿ قائمنا بجذكره ,فإذا تحققت

بنكد ىذا الدستكر استطاع أف يعطي حصانة لمجمس الشكرل ,كالمجنة التأسيسية لمدستكر ,ككذلؾ يتمكف
مف محاكمة المتكرطيف بقتؿ المتظاىريف.
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ثالثاً :عالقة المؤسسة العسكرية مع جماعة اإلخواف المسمميف.
العبلقة بيف المؤسسة العسكرية كاإلخكاف المسمميف ,مرت بعدة مراحؿ منذ القرف الماضي ,فمنذ
تأسيس جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر في العشرينات مف القرف الماضي ,كانت عمى عداء مع
النظاـ الممكي كخاصة بعد حرب ُْٖٗـ ,كبالتحديد بعد ىزيمة الجيش المصرم بفمسطيف ,كبعد
القضاء عمى النظاـ الممكي كظيكر النظاـ الجميكرم ,تعرضت الجماعة إلى االضطياد كاالعتقاؿ,
خاصة بعد اتياميا بمحاكلة اغتياؿ الرئيس جماؿ عبد الناصر بالمنشية ,ككصؿ األمر إلى حؿ جماعة

ال لئلخكاف مف عصر
اإلخكاف المسمميف كالزج بيـ بالسجكف ,ككاف عصر الرئيس السادات أحسف حا ن

الرئيس عبد الناصر كمنحيـ مساحة مف حرية العمؿ السياسي كالتعبير باستثناء أخر عيده حيث قاـ
بحمبلت اعتقاالت ضدىـ.
كفي عيد الرئيس مبارؾ ,كانت عبلقة اإلخكاف مع السمطة متذبذبة ,فأحياننا يمجأ إلى اعتقاؿ

البعض منيـ ,كأحياننا يتـ تزكير االنتخابات لصالح الحزب الكطني ,كأحياننا يسمح ليـ بالمشاركة
المحدكدة في االنتخابات ,كلكف مع الثكرة المصرية كسقكط الرئيس مبارؾ ,كانت جماعة اإلخكاف
صاحبة النفكذ كالتأثير عمى الشارع المصرم ,ككاف الجيش مدركان لذلؾ تمامان ,كبدأت عبلقة التقارب بيف

الجيش كاإلخكاف ,ألف ىدفيـ كاحد كىك القضاء عمى نظاـ فاسد ,استمر ثبلثيف عامان ,لذلؾ استمر

الطرفاف :اإلخكاف كالجيش بالتقارب كالتفاىـ ,ألف الصداـ سيؤدم إلى كارثة ,كما حدث في ليبيا كسكريا.

بدأت جماعة اإلخكاف المسمميف بعد تكلى المجمس العسكرم األعمى إدارة شؤكف الببلد ,بإلقاء
خطابات تمطؼ العبلقة مع الجيش إلخراجو مف دائرة الصراع ,كاظياره بصفة الصديؽ كليس العدك,

كأثناء الثكرة يكـ ِشباط /فبرايرَُُِـ ,صدر بياف لجماعة اإلخكاف المسمميف ,قالت فيو" :إننا نثمف
الدكر الكطني الشريؼ الذم يقكـ بو الجيش ,فيك جيش الشعب ,كدرع األمة كحامي الكطف ,كنييب بو

أف يظؿ منحا ناز لمطالب الشعب حتى تتحقؽ ,كأف يمنع االعتداء اآلثـ عمى المتظاىريف" (ُ),

كلكف في الكقت نفسو ,كانت العبلقة بيف المؤسسة العسكرية كاإلخكاف متذبذبة ,فكؿ منيما يخشى
مف زيادة نفكذ اآل خر ,ففي بياف اإلخكاف المسمميف حكؿ اإلعبلف الدستكرم الصادر في ُّ شباط/
فبراير َُُِـ ,نجد جماعة اإلخكاف ,تقكؿ " :نحف نثؽ في جيشنا العظيـ ,كالتزامو كضمانو لمعيكد
التي قطعيا عمى نفسو ,إنما نتطمع إلى اتخاذ إجراءات عاجمة ,ال تحتاج لكقت في إصدارىا" كمنيا:
ُ -اإلفراج الفكرم عف كؿ المعتقميف بسبب اشتراكيـ في المظاىرات.
ِ -إصدار عفك عاـ عف كؿ المسجكنيف السياسييف.
ّ -إلغاء حالة الطكارئ.

))1عصامالعرٌانٌ,ومٌاتالثورة,الجزءاألول,مرجعسابق,ص .131
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ْ -اإلسراع بتشكيؿ ك ازرة جديدة مف ذكم الكفاءة كاألمانة.
ٓ -كشؼ حاالت الفساد في كؿ القطاعات.

ٔ -سرعة التحقيؽ مع المعتديف عمى الذيف أطمقكا النار عمى المتظاىريف كعممكا عمى إشاعة
الفكضى في الببلد.

كقالت الجماعة" :إف تعجيؿ تنفي ذ ذلؾ كمو ,أك إعبلف زمف محدد لتنفيذه ,يطمئف الشعب كيثمج

صدره ,كيعمؽ الثقة بيف الجيش كالشعب" (ُ) ,كىذا يؤكد أنو حتى ىذا التاريخ ,لـ يكف ىناؾ ثقة بيف
المجمس العسكرم كجماعة اإلخكاف ,فيي تضع بعض الشركط ,كتسمع رد فعؿ المجمس العسكرم ,ىؿ

سيكافؽ أـ سيضع فترة محددة لمتنفيذ! أك سيرفض! كأف ىذه الشركط بمثابة رسالة طمأنة تقدميا
المؤسسة العسكرية لئلخكاف ,حتى تتأكد الجماعة بأف المجمس العسكرم ,غير طامع بالسمطة ,كيسعى
إلى التحكؿ الديمقراطي في مصر.
كنرل أف أ خطر مرحمة في العبلقة بيف المؤسسة العسكرية كاإلخكاف ,ىي فترة االنتخابات
الرئاسية ,حيث كاف الطرفاف في حالة ترقب دائـ لآلخر ,فالقكة كالجيش كالنفكذ بيد المؤسسة العسكرية,
ككاف البعض يتخكؼ مف أف العسكر ال يسممكف السمطة ,لسمطة مدنية منتخبة.

كقاؿ المشير طنطاكم بمغة حاسمة " :نحف مصممكف عمى إجراء انتخابات نزيية ,لف ييمنا مف

الذل سيفكز ,فكميـ مصريكف ,ككميـ كطنيكف ,كعمينا أف نرضخ الختيار الشعب ,لذلؾ عمينا أف نفى
بالعيد كالكعد ,كعمينا أف نتصدل ألية محاكلة لتعطيؿ االنتخابات أك التدخؿ فييا" ,كأضاؼ أيضان :بعد

تسميـ السمطة يجب عمينا جميعان ,سكاء أنا أك الفريؽ سامى أك كؿ المنضميف لعضكية المجمس األعمى
ممف ىـ فكؽ السف القانكني كتـ استدعاؤىـ كضميـ لممجمس لبلستفادة مف خبراتيـ ,أف ننيى دكرنا ,مع

استمرار أعضاء المجمس الػُٖ األساسييف ,بحيث سيجرل اختيار كاحد مف األ ساسييف لمنصب كزير
الدفاع ,يككف شابنا كحريصنا عمى قكاتنا المسمحة ,ككاف حديث المشير ,يشير إلى المكاء عبد الفتاح

السيسى (ِ) .

كبعد كصكؿ الرئيس مرسي لمحكـ بعد االنتخابات؛ تحقؽ الخركج اآلمف لممشير حسيف طنطاكم
كالفريؽ سامي عناف ,حيث أف الشخصيف ضمنا خركجان آمنان كمريحان كمثم نار ,ربما يككف ىناؾ اتفاؽ
مشترؾ ىك تسميـ السمطة لمرئيس بطريقة سممية ,مع ضماف عدـ محاكمة المشير عمى انتياكات حدثت

في عيد حكـ المجمس العسكرم ,إ ف ىذا التحميؿ غير قابؿ لمتأكيد أك النفي ,كىك ما سكؼ تثبتو األياـ
القادمة.
))1

عصامالعرٌان,مرجعسابق,ص,155لمزٌدٍمنالتفاصٌلأنظرالمالحق,اإلعالنالدستوريالصادر13فبراٌر2111م,ص .153
))2مصطفىبكريالجٌشواإلخوان,أسرارخلؾالستار,الوطن2113/4/25م
 http://www.elwatannews.com/news/details/170875
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رابعاً :موقؼ المؤسسة العسكرية تجاه األحداث الداخمية.
 -2حادثة تفجير كنيسة اإلسكندرية.
كقعت ىذه الحادثة المؤلمة في تماـ الساعة َُِِ:صباحنا عشية احتفاالت رأس السنة الميبلدية
انفجار ضخمان أماـ كنيسة
نا
بتاريخ ُ كانكف الثاني /ينايرَُُِـ حيث شيدت مدينة اإلسكندرية
القديسيف ,بمنطقة سيدم بشير ,كأسفر الحادث عف مقتؿ ُِ شخصنا ,كاصابة أكثر مف َٖ آخريف (ُ).

كبعد كقكع ىذه الحادثة ,أثبتت التحقيقات أنو عمؿ انتحارم ,كأف العبكة كانت محمكلة ,ألنيا لك

كانت مكضكعة لمتفجير مف خبلؿ ريمكت كنتركؿ ,ألحدثت فجكة في األرض(ِ) ,كترل الدراسة ,أنو مف

ار كأمننا كترابطنا بيف
الصعب تقبؿ حدث مثؿ ىذا عمى الشعب المصرم ,الذم لو فترة طكيمة يشيد استقر نا
المجتمع :مسمميف كمسيحييف ,ىذا الترابط القكم لـ يي ً
رض بعض األشخاص عنو ,فأرادكا تفكيؾ ىذا
النسيج االجتماعي ,كنشر بذكر الفتنة الطائفية ,لك كانت ىذه الحادثة بعد أسقاط النظاـ ,لكانت الشككؾ
كثيرة عمى النظاـ ,كلربما قاؿ الكثيريف ,أنيا ثكرة مضادة تيدؼ إلحراج الثكرة  ,لكف الغريب في األمر

أف ىذه الحادثة ,كقعت قبؿ سقكط النظاـ بشيريف تقريبنا.

كيكضح "حبيب العادلي" كزير الداخمية أكاخر عيد الرئيس مبارؾ" :إف أصابع خفية تقؼ كراء

تفجير كنيسة القديسيف باإلسكندرية ,كاف كراء ىذه التفجيرات تنظيـ القاعدة ,كالتنظيـ الذم يطمؽ عمى
نفسو "جيش اإلسبلـ" ,كاننا كضعنا خطة لتأميف الكنائس كاألديرة عمى مستكل الجميكرية" (ّ).

كترل الدراسة ,أف ىذا التفجير قد يؤدم إلى ضرب النسيج المصرم ,فالمجتمع متماسؾ منذ

القدـ :مسمميف كمسحييف ,كأ ف مثؿ ىذه العممية االنتحارية قد تحدث فتنة طائفية ,كلكف إذا أردنا أف

نعرؼ مف كراء ىذه التفجيرات فبلبد مف معرفة ىم ٍف المستفيد؟ أكالن :إف المستفيد األكبر مف ىذه التفجيرات
ال :لمتغطية عمى تزكير االنتخابات البرلمانية ,كثانينا :يستطيع بعدىا أف يبلحؽ أفراد
ىك النظاـ ,أك ن
الجماعات اإلسبلمية في مصر بحجة منع اإلرىاب ,ثالثنا :يستطيع بعدىا تضييؽ الخناؽ عمى
الفمسطينييف مف خبلؿ إغبلؽ األنفاؽ ,كتيييج اإلعبلـ بأف مصر مستيدفة مف الخارج.

كبالنسبة لممكقؼ األمريكي مف ىذا التفجير ,فنجد أف الرئيس األمريكي باراؾ أكباما ,أداف بشدة

االعتداء عمى كنيسة "القديسيف" في مصر ,مؤكدنا في بياف نشره البيت األبيض ,أف ببلده مستعدة لتقديـ
المساعدة البلزمة لمحككمة المصرية .فيما رجح مصدر أمني في ك ازرة الداخمية ,أف يككف منفذ العممية

انتحارينا ,لقي مصرعو ضمف القتمى(ْ).

))1محمدفراج,ثورةشعبٌ25ناٌر–مصر(,الدقهلٌة:حقوقالطبعمحفوظةلدىالمإلؾ2111,م),ص.25-24
))2
السٌدعبدالفتاح,مرجعسابق,ص.113
))3المرجعالسابق,ص.113
))4مصطفىسلٌمان,العربٌةنت2111/11/1,مhttp://www.alarabiya.net/articles/2011/01/01/131711.html,
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كيتضح مف ىذا المكقؼ ,أف الكاليات المتحدة تنظر إلى األقباط بمصر نظرة العطؼ ,كتتخذ مف

ىذه الحادثة ذريعة لمتدخؿ في شؤكف مصر الداخمية ,كأف مثؿ ىذه الحادثة تحرج مصر عمى الصعيديف

المحمى كالدكلي ,كتظير بأف البمد غير مستقر ,كأف ىناؾ أصابع خفية تعبث بأمف الببلد.

أما بالنسبة لعمماء األزىر ,فقد أدانكا حادث تفجير كنيسة القديسيف ,كقالكا في بياف ليـ " :لقد
يرِّكعت جبية عمماء األزىر مع مف ىرِّكعكا مف الغيارل الصادقيف بالحادث األليـ ,كاالعتداء اآلثـ الذم
بل " .كرأت أف الحادث "يستكجب االستنفار ليا خاصة إذا تذرع المجرمكف فيو
فاؽ ضحاياه عشريف قتي ن
بالديف كتستركا بو ,كناشدت جميع المصرييف تغميب العقؿ ,كترجيح المصمحة الكطنية ,كألمحت إلى أف
جيات ترمي مف الحادث إلى "ضرب األمف في المجتمع المصرم ,كتأجيج نيراف الفتنة بيف المسمميف
كاخكانيـ مف أىؿ الكتاب ,كما يحدث في مصر كفي غيرىا مف ببلد العركبة كاإلسبلـ؛ ما ىك إال جزء
مف المؤامرة التي تحاؾ كأحيكت لمعراؽ كالسكداف ,كالصكماؿ كأفغانستاف ,كمصر عندىـ عمى الجرار,

فاحذركا أييا العقبلء مف أىؿ مصر؛ مف أف تقعكا فيما نصب لكـ مف الشراؾ" (ُ).

بل كاسعنا لحركب أىمية أك
إف تزايد معدؿ االنفجا ارت العرقية كالطائفية في المنطقة؛ قد يككف مدخ ن
شعكبية ,تيدد األمف كاالستقرار ,كتككف ذريعة لتكاجد القكات األجنبية عمى األرض العربية (ِ ) ,لذلؾ
يجب عمى المؤسسة العسكرية التعامؿ مع ىذه األحداث بحذر كاىتماـ ,ككشؼ المجرميف كتقديميـ

لمقضاء لكي تحافظ عمى النسيج المصرم.

 -5أحداث "موقعة الجمؿ".
حدثت ىذه االشتباكات ,في اليكـ التاسع لمثكرة يكـ األربعاء المكافؽ ِ شباط  /فبراير َُُِـ,

حيث قاـ رجاؿ األمف باستئجار خيالة البمطجية كالجماليف لقمع المتظاىريف ,كنقمت جميع كسائؿ
اإلعبلـ مشيد اقتحاميـ ميداف التحرير بالجماؿ كالخيكؿ كاعتدائيـ عمى المعتصميف ,كىنا يتضح أف
النظاـ يسعى بكؿ كسائمو لمحفاظ عمى السمطة حتى آخر نفس ميما كانت الخسائر.

كيركم الكاتب " إيياب عمر" في كتابو الثكرة المصرية الكبرل " :إ ف الجماؿ كالخيكؿ أتت مف نزلة

السماف بمنطقة ىضبة اليرـ التي تسمى أىرامات الجيزة متجية إلى ميداف التحرير ,كقطعت المسافة في

قرابة ساعتيف سار خبلليا ىذا المككب الذم ينتمي إلى عصر المماليؾ ,دكف أف يسأليـ أحد مف القكل

األمنية" (ّ)  ,لقد كاف ىؤالء البمطجية يتحرككف بعمـ قكات األمف ,كبتأميف ليـ ,فمف الكاضح أف النظاـ
كاف المخطط كالداعـ كالمؤيد لمثؿ ىذه المعركة ,كاليدؼ منيا ىك إخراج الثكار مف ميداف التحرير.

))1مصطفىسلٌمان,العربٌةنت2111/11/1,م,مرجعسابق,
http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/01/131711.html
))2جوادالحمد,مستقبلالسالمفًالشرقاألوسط(,المإسسةالمتحدةللدراساتوالبحوث1884,م),ص.151
) )3إٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى,مرجعسابق,ص.172
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كالغريب ىنا ,ىك مكقؼ الجيش مف ىذه االشتباكات ,فالمؤسسة العسكرية كانت تقكؿ منذ نزكليا

لمشارع ,إنيا نزلت لحماية الشعب كتأميف الببلد ,ككما أسمفنا بالفصؿ السابؽ ,أف الجيش نزؿ لمشارع يكـ

ِٖ كانكف الثاني /يناير َُُِـ ,كأف معركة الجمؿ كقعت في ِ شباط /فبراير َُُِـ ,إذف قكات
الجيش كانت مسيطرة عمى الشكارع كاألماكف العامة ,فمماذا التزمت الصمت أماـ ىذه االشتباكات؟ ربما

المؤسسة العسكرية حتى ىذه المحظة ,ما زالت تراىف عمى بقاء النظاـ ,أك أنيا لـ تحسـ حتى ىذه
المحظة مكقفيا مف التخمي عف الرئيس كنظامو ,فمك تدخؿ الجيش في أجكاء ىذه االشتباكات ,كألقى

القبض عمى راكبي الخيكؿ كالجماؿ ,ألثبت دكف أدنى شؾ أف الجيش يقؼ مع الشعب ,كيحميو .

كبعد نجاح الثكرة المصرية في خمع الرئيس مبارؾ كاسقاط النظاـ ,ما كاف يمر أسبكع أك شير إال

كتدكر العجمة بكارثة جديدة ,كمف المعركؼ أف لكؿ ثكرة ثكرة مضادة ,تتككف مف أصحاب المصالح
كالنفكذ الذيف خسركا بسقكط النظاـ ,فيـ ال يريدكف االستقرار ,كيسعكف بكؿ ما لدييـ مف قكة في العكدة

لمنظاـ السابؽ ,كنبلحظ بعد الثكرة السيناريك نفسو يتكرر (اليجكـ باألسمحة البيضاء ,كقنابؿ المكلكتكؼ,

عمى مجمكعة صغيرة ,ثـ تتكسع الدائرة) كيشاع باإلعبلـ إنيا عناصر مندسة كراء ىذه االحداث ,كلقد

تكرر المشيد نفسو في أحداث العباسية ,كأحداث ماسبيرك كشارع محمد محمكد ,كمجمس الكزراء.

 - 9أحداث ماسبيرو.
لقد قتؿ عدد مف المصرييف في أحداث ماسبيرك يكـ األحد ٗ تشريف األكؿ /اكتكبر َُُِـ ,كلـ

تكف الحادثة كليدة المحظة ,فيي مجمكعة مف التراكمات أدت إلى االنفجار ,فقبميا كافؽ محافظ أسكاف
عمى ىدـ كنيسة (مارينباب) المقامة منذ عاـَُْٗـ ,بحجة أنيا ببل ترخيص ,كلـ يقتصر األمر عمى

اليدـ بؿ تجاكز أكثر مف ذلؾ مف حرؽ كنيب محتكياتيا (ُ) ,كقد يككف ىذا اإلجراء شرعينا مف الناحية
القانكنية ,كلكف في ظؿ تصاعد المشاكؿ الطائفية كاف البد مف عدـ اإلقداـ عميو ,حتى ال يشعر األقباط

بأنيـ مظمكمكف أك مضطيدكف ,ثـ بعد ذلؾ تظاىر عد هد مف األقباط عند ماسبيرك كرفعكا الصميب ,كمما
أثار حدة المشكمة ,ىك نشر كسائؿ اإلعبلـ خبر مقتؿ اثنيف مف الجيش المصرم ,مما أثار حماس
المسمميف لمقدكـ كالدفاع عف الجيش.

كفي حادثة ماسبيرك ,قامت بعض قطاعات كفرؽ القكات المسمحة بإعطاء األكامر ,بتنفيذ عمميات
(ِ)

القتؿ كاإلصابة كاالغتياؿ كالدىس بالمدرعات ,لما يزيد عف ثبلثيف شابنا مصرينا معظميـ مف األقباط
ككاف مف الكاجب عمى القكات العسكرية ,أف تطالب ك ازرة الداخمية بالتدخؿ لفض االعتصاـ بالطرؽ
التقميدية (المياه كالغاز المسيؿ لمدمكع) ,كلكف الجيش تدخؿ كاستخدـ القكة العسكرية؛ ربما شعرت
المؤسسة العسكرية أف مثؿ ىذه االعتصامات لؤلقباط ,قد تؤدم لفتنة طائفية بيف المسمميف كاألقباط,

كشعارت دينية أخرل.
ا
خاصة أنيـ يرفعكف الصميب

))1إبراهٌمعبدالمجٌد,منٌصنعاألزماتفًمصر(,القاهرة:بٌتالٌاسمٌنللنشروالتوزٌع2112,م),ص.141
) )2أمٌرسالم,الدولةالبولٌسٌةفًمصرالثورةوالثورةالمضادة(,القاهرة:دارالعٌنللنشر2113,م),ص.381
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كتدؿ ىذه الحادثة ,عمى فشؿ المجمس العسكرم في إدارة المرحمة االنتقالية ,فكاف مف الطبيعي

محاكلة امتصاص غضب الثكار كاألىالي ,كعدـ استخداـ العنؼ ,كاعطائيـ الحؽ في ممارسة

االحتجاجات ,كالمظاىرات السممية ,كاجراء إصبلحات سياسية كاقتصادية كاجتماعية ,تشعر المكاطف

بالتغيير ,ككاف عميو أف يدرؾ أف استخداـ القكة ,كدىس المكاطنيف ,ىي مف أساليب النظاـ السابؽ التي
ثار الشعب عمييا ,كأن و بعد نجاح الثكرة البد مف التعامؿ مع الشعب بشكؿ أكثر ديمقراطية كبأسمكب

تحضر كتقببلن كاحترامان آلراء المكاطنيف.
نا
أكثر
 -1أحداث شارع محمد محمود.

تيعد أحداث شارع محمد محمكد ,ىي أحداث المكجة الثانية لثكرة ِٓ يناير ,حيث جرل فييا حرب
شكارع ,كاشتباكات دمكية ,ما بيف المتظاىريف كالقكات الحككمية المختمفة ,قامت فييا قكات الشرطة

كقكات بفض الشغب كاستيدفت الثكار جسديان ,كليس مجرد تفريقيـ ,بؿ كاف تصكيب األسمحة عمى
قاصدا إحداث عاىات مستديمة لدل المتظاىريف ,كاستيداؼ المستشفيات الميدانية ,كقعت
الكجو مباشرة
ن
ىذه األحداث في الشكارع المحيطة بميداف التحرير ,كخاصة في شارع محمد محمكد ,بدءان مف يكـ

السبت ُٗ تشريف الثاني /نكفمبر َُُِ حتى الجمعة ِٓ تشريف الثاني /نكفمبر َُُِـ؛ قامت فييا
الشرطة باستخداـ الي اركات ,كصكاعؽ كيربائية كرصاص مطاطي ,كخرطكش كرصاص حي ,كقنابؿ
مسيمة لمدمكع ,كمكلكتكؼ ,كغاز األعصاب ,كذلؾ مقابؿ استخداـ المتظاىريف الحجارة كاأللعاب النارية

كالمكلكتكؼ ,عمى الرغـ مف نفي المجمس العسكرم ككزيرم الصحة السابؽ ككزير الداخمية السابؽ
منصكر عيسكم استخداـ أم نكع مف أنكاع العنؼ ,في مكاجيو المتظاىريف السممييف(.)1

كترل الدراسة ,أف مثؿ ىذه الممفات يجب أف يطالب النائب العاـ بإعادة التحقيؽ فييا حتى تتضح

الحقيقة لمجميكر كيتـ محاكمة المتكرطيف في قتؿ المتظاىريف.
 -2أحداث العباسية.

أحداث العباسية ,ىي أعماؿ عنؼ جرت يكـ ِ أيار /مايك َُِِـ ,في منطقة العباسية ,كقع

قتيبل كعشرات الجرحى مف طرؼ المتظاىريف ,كمجند بالقكات المسمحة ,كقد جرت
فييا أكثر مف ُُ ن
اشتباكات في ميداف العباسية ,بيف معتصميف كمسمحيف مجيكليف ,حيث ىاجـ المسمحكف المعتصميف
الذيف كانكا بالقرب مف مقر ك ازرة الدفاع؛ لممطالبة بتسميـ السمطة لممدنييف ,كالغاء مادة تحصف لجنة

تدخؿ الجيش المصرم بعدد مف حامبلت الجنكد المدرعة لكقؼ
انتخابات الرئاسة مف الطعف ,كقد ٌ

))1

 لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,أحداثشارعمحمدمحمود .
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A
 F_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF

-111-

المجمس
يفض االعتصاـ ,كيتيـ أنصار حازـ صبلح أبك إسماعيؿ بأف
معمنا ٌأنو لف
االشتباكات,
ن
ٌ
ى
العسكرم ىك الذم أرسؿ البمطجية لمياجمتيـ (.)1
أيضنا أخفقت المؤسسة العسكرية في التعامؿ مع ىذه الحادثة ,حيث قتؿ أكثر مف عشرة
أشخاص ,كىنا تحدد الدراسة تصكريف األكؿ :لك كانت ىذا الحادثة بدكف عمـ المؤسسة العسكرية فمماذا
لـ تقـ المؤسسة العسكرية بحماية الشعب مف البمطجية ,كالقبض عمييـ ,كزجيـ في السجكف؟ كالتصكر
الثاني :لك كاف المجمس العسكرم ىك المخطط ليذه الحادثة فالمصيبة أعظـ! كيؼ لممجمس العسكرم

الذم يتعيد بانتقاؿ سممي لمسمطة ,كتح كؿ ديمقراطي ,أف يقمع الشعب كالمتظاىريف كيستعيف بالبمطجية

كما كاف يفعؿ النظاـ السابؽ؟
 -3أحداث مجمس الوزراء.

يطمؽ ىذا االسـ عمى األحداث التي كقعت بالقرب مف مجمس الكزراء؛ خبلؿ الفترة مف ُِّٔ-

بل كُُٕٗ مصابان .بدأت األحداث عندما اعتصـ بعض
ديسمبر َُِِـ ,كالتي كقع عمى إثرىا ُٕ قتي ن
احتجاجا عمى تعييف الدكتكر
المتظاىريف في ميداف التحرير ,ثـ انتقمكا إلى مقر مجمس الكزراء المصرم,
ن
ئيسا للوزراء ,كقد استمرت االشتباكات كالكر كالفر بيف قكات الشرطة العسكرية
كماؿ الجنزكرم ر ن
كالمتظاىريف ,كقامت قكات الشرطة العسكرية بالنزكؿ إلى ميداف التحرير ,ثـ االنسحاب منو ,كانتشرت
عمى المكاقع اإلخبارية صكر لفتاة يتـ سحبيا كتعريتيا مف مبلبسيا مف قبؿ قكات الجيش ,كردد
المتظاىركف شعارات تطالب المجمس األعمى لمقكات المسمحة بتسميـ السمطة فك نار لممدنييف )ُ).

ال مف أف يستكعب
ىذه الجريمة الجديدة مف أخطاء المجمس العسكرم التي ارتكبيا ,حيث إنو بد ن
الشباب الثائر ,كيمبي مطالبيـ ,أك عمى األقؿ يحدد فترة زمنية لتسميـ السمطة لممدنييف فالشباب

المتظاىر كاف يخشي مف أف تظؿ الببلد تحت الحكـ العسكرم لفترة طكيمة.

 -4حؿ مجمس الشعب.
أصدرت المحكمة الدستكرية العميا حكمنا يكـ الخميس ُْ حزيراف /يكنيك َُِِـ ,بعدـ دستكرية
مجمس الشعب ,كبطبلف انتخابات مجمس الشعب منذ بدايتو ,كقد أحدث ىذا الحكـ حالة مف الحيرة

كاالرتباؾ ,اختمفت فييا الرؤل بشأف إصدار ىذا الحكـ كتبعاتو كآثاره (ِ).

أما بالنسبة لتعامؿ المؤسسة العسكرية مع ىذا المكقؼ ,فنجدىا مؤيدة لقرار حؿ المجمس ,حيث

صدر عنيا قرهار مف المجمس األعمى لمقكات المسمحة ,بحؿ مجمس الشعب ,كىك قرار رقـ َّٓ لسنة
َُِِـ ,مف رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة ,كالمنشكر بالجريدة الرسمية بالعدد ِْ بتاريخ ُٖ
) )1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,أحداثمجلسالوزراء,
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B
 3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
))2عبدالمعطًأحمد,األهرامٌ28,ونٌة2112مhttp://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=946430&eid=1119
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حزيراف  /يكنيك َُِِـ ,كالذل قرر فيو ,بأنو نفاذنا لحكـ المحكمة الدستكرية العميا في الدعكل رقـ َِ
لسنة ّْ ؽ قضائية دستكرية ,يعتبر مجمس الشعب منحبلن اعتبا نار مف يكـ الجمعة المكافؽ ُٓ حزيراف/

ال
يكنيك سنة َُِِـ ,فيذا القرار قد جاء التزامنا كتنفيذنا لحكـ المحكمة الدستكرية المتقدـ بيانو ,إعما ن
لمقاعدة القانكنية المقررة بحكـ المادة "ْٗ" ,مف قانكف المحكمة الدستكرية ,بأف أحكاميا ممزمة لجميع
سمطات الدكلة كاف نة (ُ).

كليس مف السيؿ حؿ البرلماف الذم تـ تشكيمو مف خبلؿ انتخابات نزيية ,ربما كاف الكثير مف

الرمكز السياسية غير راضي ة عف ىذا المجمس ,ألف أغمبية أعضائو مف اإلخكاف كالسمفييف ,كمف
الطبيعي أف تحدث ردة فعؿ قكية ,بعد حؿ مجمس الشعب المنتخب.

كقالت جماعة اإلخكاف المسمميف ,كحزب الحرية كالعدالة المنبثؽ منيا :إنيا قررت المشاركة في

مميكنية بميداف التحرير في القاىرة كالمحافظات المختمفة ,ضد اإلعبلف المكمؿ الذم أصدره المجمس

العسكرم ,ككذلؾ قرار حؿ البرلماف ,كأضاؼ البياف أف المشاركة ,تأتي أيضان احتجاجنا عمى الرغبة
المتكررة كالممحة في اإلطاحة بالجمعية التأسيسية لكضع الدستكر ,كتعييف غيرىا ,كالتدخؿ في كتابة
الدستكر عمى ىكل المجمس العسكرم ,كليس كفقنا لئلرادة الشعبية ,كاإلجراءات القانكنية(ِ).

ار تـ بمكجبو سحب القرار رقـ َّٓ لسنة
كأما بالنسبة لردة فعؿ الرئيس مرسي ,فأصدر قر ان
بل اعتبا نار مف يكـ الجمعة المكافؽ ُٓ حزيراف /يكنيك َُِِ,
َُِِـ ,باعتبار مجمس الشعب منح ن
كدعكة المجمس لبلنعقاد لممارسة اختصاصاتو ,كفؽ المادة ّّ مف اإلعبلف الدستكرم الصادر في َّ

آذار /مارس َُُِـ ,كما تنص المادة الثالثة مف اإلعبلف الدستكرم ,عمى الدعكة إلجراء انتخابات
مبكرة لمجمس الشعب عقب االنتياء مف كتابة الدستكر الجديد خبلؿ َٔ يكمنا ,كاالنتياء مف قانكف
مجمس الشعب ,كتنص المادة الرابعة مف الدستكر عمى نشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية (ّ).

))1

عبدالمعطًأحمد,األهرامالمرجعالسابق.
))2الجزٌرةنت2112/6/18مhttp://www.aljazeera.net/news/pages/057fadff-1b2f-4be5-9f08-d9ebd80774a0,
))3رائدةأبوالعزم,موقعالعربٌةٌ1,ولٌو2112مhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/07/08/225231.html,
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 -5محاكمة الرئيس مبارؾ.
حضر القائد العسكرم لمجيش إلى منطقة "الماريتاـ" بمنتجع "الجكلى فيؿ" بشرـ الشيخ ,عف طريؽ
النش تابع لمقكات البحرية ,كبو عدد مف أفراد الشرطة العسكرية ,كأفراد األمف المركزم التابعيف لمديرية
أمف جنكب سيناء .كرسى البلنش بجانب الفيبل المكجكد بيا مبارؾ كنجميو كليصعد "عبلء كجماؿ" عمى

البلنش كيصبل إلى شاطئ شرـ الشيخ ,كيقكد عبلء سيارتو ,كيركب جماؿ بجكاره ,كخمفيما أفراد الحراسة
كيسير عدد كبير مف السيارات المصفحة ,كالمدرعات خمفيما ,كسيارة القائد العسكرم تسير في األماـ
لتصؿ السيارة إلى نيابة شرـ الشيخ ,كيتـ التحقيؽ معيما تحقيقنا مطكالن ,كنقميما إلى سجف مزرعة طرة
بطائرة حربية

(ُ)

.

نشرت "بكابة األىراـ" يكـ اإلثنيف ُُ نيساف /أبريؿ َُُِـ ,أف الرئيس المصرم السابؽ حسني
مبارؾ دخؿ قبؿ حكالي ساعة مستشفى شرـ الشيخ بذريعة المرض لبلبتعاد عف المثكؿ أماـ جيات

التحقيقات ,كفي اليكـ نفسو صدر قرهار بحبس حسني مبارؾ ُٓ يكـ عمى ذمة التحقيؽ(ِ) ,ىكذا أصبح
آؿ مبارؾ محبكسيف عمى ذمة القضايا المكجية إلييـ ,ككاف ىذا الخبر بمثابة دىشة لكؿ المصرييف,
الرئيس الذم حكـ الببلد قرابة َّ سنة؛ اآلف يمثؿ أماـ القضاء ليحاكـ.
كىكذا أصبح الرئيس ككبار رمكز النظاـ في السجف ,ليحاكمكا عمى فساد استمر ثبلثيف عامنا كاف

ىناؾ ضغكط شعبية تطالب بمحاكمة منذ تكلي المجمس األعمى لمقكات المسمحة إدارة شئكف الببلد,
تكاصمت الدعكات الشعبية لمحاكمة مبارؾ عمى الجرائـ التي ارتكبت خبلؿ الثكرة ,كخصكصنا قتؿ

الشيداء ,كاستمر ىذا الضغط الشعبي ,إلى أف أعمف في ُُ نيساف /أبريؿ َُُِـ ,عف بدء النيابة

العامة بإرساؿ إخطار رسمي لمتحقيؽ مع حسني مبارؾ ,كنجميو عبلء كجماؿ ,بتيـ تتعمؽ باإلضرار
بالماؿ العاـ كقتؿ المتظاىريف ,كفي ِ حزيراف /يكنيك َُُِـ تـ اإلعبلف عف بدء أكلى جمسات
المحاكمة في ّ آب /أغسطس َُُِـ (ّ).

كيتضح مف خبلؿ ىذا المبحث؛ أف زيادة نفكذ المؤسسة العسكرية؛ سكاء في الدستكر ,أك ىيمنتيا

عمى االقتصاد ,جعميا صاحبة النفكذ المؤثر بثكرة ِٓ يناير ,كأف عبلقة المؤسسة العسكرية مع الرئيس
مبارؾ تحكلت كمينا ,فبعد ما كاف الرئيس ىك القائد األعمى لمقكات المسمحة ,كيكسب تأييد العسكرييف,

فقد ىذه الشرعية كاصبح بالسجف ليحاكـ عف قضايا فساد ,إال أف ىذه المحاكمة لـ تحسـ نتائجيا حتى
اآلف كما ىي الجرائـ التي ثبتت عمى الرئيس مبارؾ كأف األياـ القادمة ستبيف تفاصيؿ ىذه المحاكمات

كمدل صدقيتيا.
))1

باللالدوى,العادلًوالمشٌرأسرارثورةٌ25ناٌر,مصدرسابق,ص.148
) )2إٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى,مصدرسابق,ص.385
))3جرٌدةاألهرامالمصرٌة,الصفحةاالولى2,أٌلول/أؼسطس2111م,السنة-135العدد.45528
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المبحث الثاني :المؤثرات الخارجية.
في البداية تحيط بمصر أكضاعه إقميمية ضاغطة ,تتمثؿ في تمدد نفكذ قكل إقميمية ,مثؿ :إيراف
كاسرائيؿ كتركيا ,ىذه القكل اإلقميمية تتسابؽ في فرض الييمنة كالنفكذ عمى منطقة الشرؽ األكسط ,مما
دفع المؤسسة العسكرية المصرية إلى التعامؿ بحذر كدقة إزاء ما يجرم في مصر ,كسكؼ يتناكؿ ىذا

المبحث ,عبلقة المؤسسة العسكرية مع الدكؿ العربية ,كعبلقتيا مع إسرائيؿ ,ككذلؾ عبلقتيا مع الكاليات
المتحدة كالدكؿ األكركبية.

أولً :عالقات المؤسسة العسكرية مع الدوؿ العربية.
في كسط أجكاء دكلية ,تحاكؿ فييا ركسيا استعادة دكرىا بالعالـ ,كفي ظؿ أجكاء إقميمية ,تسعى

مف خبلليا تركيا الستعادة "أمجادىا العثمانية" ,كطمكح إيراني في المنطقة ,تستعيد فييا "ركحيا

الفارسية" ,نجد مصر في عيد الرئيس مبارؾ أصبحت بالدكلة الغير فعالة فيما يجرم حكليا مف أحداث.

كمف الطبيعي في ظؿ غياب الدكر المصرم ,تجاه قضايا المنطقة العربية الحساسة ,مثؿ:

فمسطيف كالعراؽ ,كلبناف ,أف نجد تركيا كايراف تحاكالف أف تقحما نفسيما ,كأف يككف ليما نفكنذ في
الصراعات العربية ,لكف بعد نجاح الثكرة المصرية؛ كاف البد مف أف تبدأ مصر بعبلقات خارجية جديدة,
مع دكؿ العالـ كافة كالدكؿ العربية كالقضية الفمسطينية خاصة.

فبعد نجاح الثكرة المصرية ,بدأت مصر تتجو نحك تحسيف عبلقاتيا الخارجية ,كخاصة عمى

صعيد القضية الفمسطينية ,حيث أعمنت مصر عزميا فتح معبر رفح بشكؿ دائـ ,بعد دراسة اآلليات
كالمعايير البلزمة لذلؾ ,كصرح كزير الخارجية المصرم" :أف الحصار شيء مشيف"

(ُ)

 ,لكف ىذا ىك

مكقؼ المؤسسة السياسية ,بينما المؤسسة العسكرية تشدد كجكدىا عمى الحدكد مع غزة ,خكفنا مف تسمؿ
ميربيف أك تيريب أسمحة ,كىذا ما يبيف أف مؤسسة الرئاسة لـ تفرض سيطرتيا الحقيقة عمى المؤسسة

العسكرية.

كىنا البد مف اإلشارة لمكقؼ المؤسسة العسكرية المصرية مف القضية الفمسطينية ,خبلؿ عيدم

الرئيس مبارؾ ك الرئيس مرسي ,ففي حرب ََِٖـ ,كاف مكقؼ مصر بمثابة الرجؿ الصامت ,الذم

يرل األحداث كال يحرؾ ساكننا ,اما في حرب غزة َُِِـ ,نجد تحسننا في أداء النظاـ ,حيث أرسؿ
رئيس الكزراء إلى غزة ليتفقد األكضاع ,ككذلؾ جاء كفد مف الثكار إلى مستشفى الشفاء بغزة ,ككذلؾ
كاف خطاب الرئيس مرسي داعمنا لمقضية الفمسطينية ,حيث شدد بميجة حازمة ,عمى كقكؼ مصر إلى
جانب قطاع غزة ,مؤكدان أف "مصر اليكـ مختمفة عف مصر األمس ,كأف الثمف سيككف باىظنا في حاؿ
استمرار العدكاف" (ِ),مف المبلحظ أف سياسة مصر في عيد الرئيس مبارؾ ,كانت تتقارب مع السعكدية

))1

 عبدالعلٌممحمد,الثورةالمصرٌةبٌنالمرحلةاالنتقالٌةوالقضٌةالفلسطٌنٌة(,القاهرة:مكتبةجزٌرةالورد2111,م),ص.181
))2عبدالرحمنأبوالعال,الجزٌرةنت2112/11/21,مhttp://www.aljazeera.net/news/pages/99cff322-d645-4862-,
a921-94e72c46d2c5
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كالككيت كاإلمارات ,ألنيا تربطيما معيـ مصالح إستراتيجية في المنطقة ,مثؿ التحالؼ مع الكاليات

المتحدة ,فيي دكؿ محبة لمسبلـ ,كبعد الثكرة بدأت مصر بإنشاء عبلقات جديدة مع فمسطيف كايراف

كقطر كتركيا.

ثانياً :عالقة المؤسسة العسكرية مع المجتمع الغربي.
كاف الرئيس مبارؾ عمى عبلقات جيدة مع الغرب عمكمان ,كالكاليات المتحدة خصكصان ,كقد
حرصت مصر كالكاليات المتحدة معا ,عمى تحديد ثبلثة أىداؼ كبرل لتعاكنيما كىي :السبلـ كاالستقرار

اإلقميمي ,كالتصدم لئلرىاب ,اإلصبلح االقتصادم ,كما قررت الدكلتاف مجاالت العمؿ المشترؾ ,كىي:

التحالؼ اإلستراتيجي بما يعنيو مف تعاكف عسكرم ,كتدريب كمناكرات مشتركة كبرامج تسميح كتصنيع
عسكرم كمحاربة اإلرىاب ,كااللتزاـ بالسبلـ بما يعنيو مف تسكية سممية لمصراع العربي اإلسرائيمي,

كاإلصبلح االقتصادم بما يعنيو مف مساعدات اقتصادية أمريكية ,كمف خبلؿ المؤسسات الدكلية,
كضماف االستثمار الكطني كاألجنبي (ُ).

كمنذ اندالع الثكرة المصرية ,بدأت مخاكؼ الدكؿ الغربية مف تغير سياسة مصر تجاه العالـ

الغربي ,كحاكؿ المجمس العسكرم في ذلؾ الكقت؛ أف يرسؿ رسالة طمأنة لمدكؿ الغربية عام نة ,كاسرائيؿ
خاصة ,حيث ذكر في "البياف الرابع" " ,التزاـ مصر بكافة االلتزامات كالمعاىدات االقميمية كالدكلية" (ِ).
أ -موقؼ الوليات المتحدة مف الثورة المصرية:

منذ بداية اندالع الثكرة ,أعمف المتحدث باسـ الخارجية األمريكية " :مطالبة بالده لجميع األطراؼ

في مصر بضبط النفس" ,مشي نار إلى تأييد الكاليات المتحدة حؽ جميع الناس في التعبير عف آرائيـ (ّ),
كيرل الباحث ,أف ىذا التصريح كاف في بداية األحداث ,ككأف الكاليات المتحدة لـ تحدد مكقفيا بصراحة

مف الثكرة ,ألف نظاـ الرئيس مبارؾ ما زاؿ متماسكنا ,فبل تريد الخارجية األمريكية ,أف تتسرع بانحيازىا
لممعارضة ,كىي تنتظر الفرصة المناسبة لتعمف كتحدد مكقفيا مف الثكرة.

مف جانبيا قالت السفيرة األمريكية في القاىرة "مارجريت سككبي" ,خبلؿ زيارتيا لمدكتكر مفيد

شياب كزير الشؤكف القانكنية كالمجالس النيابية في مكتبو ,إ ف الرئيس "باراؾ أكباما " أكد عدـ تدخمو في

فرض الحريات عمى الدكؿ ,حفاظنا عمى استقرارىا كأمنيا الداخمي (ْ) ,لـ تكف الكاليات المتحدة في األياـ
األكلى مف الثكرة ,تظير انحيازىا لمثكار ,فيي تعمـ أف النظاـ ما زاؿ متماسكنا ,كبدأ البيت األبيض
يطالب الحككمة المصرية بالرد السممي ,كالقياـ بإصبلحات كاسعة.

) )1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,عالقاتمصرٌةأمرٌكٌة,
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%B
1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
))2
السٌدعبدالفتاح,مرجعسابق,ص, 238لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحق,البٌانالرابعللمجلساألعلىللقواتالمسلحة,ص.152
))3السٌدعبدالفتاح,مرجعسابق,ص.111-111
),)4المرجعالسابق,ص.111
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كذكرت صحيفة نيكيكرؾ تايمز ,أف إدارة أكباما تناقش مع مسئكليف مصرييف ,اقتراحات تسميـ

السمطة كاستقالة مبارؾ ,كتقترح إنشاء حككمة انتقالية برئاسة عمر سميماف ,كالحكار مع المعارضة

تمييدنا النتخابات رئاسية (ُ) ,هنا بدأت الوالٌات المتحدة تفقد ثقتها بالنظام ,وبدأت تظهر انحٌازها
وتؤٌٌدهالثورةالشعب.
كبدأت الكاليات المتحدة بالتغيير مف مكقفيا تدريجينا ,حيث صرحت "ىيبلرم كمينتكف" كزيرة
الخارجية األمريكية أثناء زيارتيا لمبحريف؛ أف تمؾ النظـ لـ تعد تستطيع كمؤسسات باتت غير قادرة ,ثـ

أعمنت الكاليات المتحدة بعدىا بأنيا لف تقطع المعكنة(ِ) ,كمف الطبيعي أف نظامنا غير قادر عمى حماية
نفسو ,أف تتخمي الدكؿ العظمى عنو ,كلذلؾ بدأ المكقؼ األمريكي يتراجع عف تأييد نظاـ مبارؾ ,كبدأ
النظاـ المصرم يدخؿ في طكر العزلة الدكلية الكاممة ,كأيقنت الكاليات المتحدة كأكركبا ,ضركرة التخمي

عف رمكز كشخصيات نظاـ مبارؾ.

بل " :ما قدمو مبارؾ غير كاؼ
كتذكر جريدة األىراـ المصرية تصريحنا لمرئيس األمريكي أكباما قائ ن
لتمبية مطالب المتظاىريف ,بإحداث تحوؿ ديمقراطي ,وأيضاً تطالب واشنطف مف الحكومة بتقديـ شرح
واضح لعممية التحوؿ التدريجي لمسمطة" ,كرد السفير المصرم في كاشنطف :أف مبارؾ نقؿ جميع

صبلحياتو لنائبو عمر سميماف ,كىك ما يجعمو الحاكـ الفعمي لمببلد

(ّ)

.

كاتضح مكقؼ الكاليات المتحدة أكثر عندما قاؿ "باراؾ أكباما" ,رئيس الكاليات المتحدة ,أف انتقاؿ

السمطة في مصر يجب أف يككف ذات مغزل ,كيجب أف يككف بطريقة سممية ,كيجب أف يبدأ اآلف,
(.)4

كما أكدت كزيرة الخارجية ىيبلرم كمنتكف قائمة'Now means now' :
 -5الموقؼ األوروبي مف الثورة المصرية .

ظير مكقؼ الدكؿ األكركبية منذ بداية الثكرة ,ففي يكـ ِٔ كانكف الثاني /يناير َُُِـ ,بدأت

تتكالى ردكد األفعاؿ الخارجية عمى "االحتجاجات السممية"؛ حيث طالب االتحاد األكركبي الرئيس مبارؾ
باالستماع إلى المطالب الشعبية بالتغيير ,بينما أعربت كزيرة الخارجية الفرنسية عف أسفيا ,إزاء كقكع

قتمى في االحتجاجات ,كدعا كزير الخارجية األلماني "غيدك فيسترفيمى" ,جميع األطراؼ في مصر إلى

ضبط النفس ,كنبذ العنؼ ,مشددنا خبلؿ مؤتمر صحفي ,عمى ضركرة أال تتفاقـ األكضاع في مصر (ٓ).

أما االتحاد األكركبي ,فقد دعا إلى إطبلؽ سراح المتظاىريف كالسماع لمطالبيـ ,كذكرت كزيرة

خارجية االتحاد األكركبي "كاتريف أشتكف" في بياف رسمي ليا ,أنيا تتابع عف كثب ,كبقمؽ بالغ ,التقارير
))1جرٌدةاألهرامالمصرٌة5,فبراٌر2111م,السنة-135العدد,45351ص.7
) )2محمدحسنٌنهٌكل,مصرإلىأٌن,مابعدمباركوزمانه(,القاهرة:دارالشروق2112,م),ص.28
))3جرٌدةاألهرامالمصرٌة12,فبراٌر2111م,,السنة-135العدد,45351ص.6
))4
http://thehill.com/homenews/administration/141783-white-house-on-time-for-eyptian-transition-now-
means-now
))5السٌدعبدالفتاح,مرجعسابق,ص.111-111
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الكاردة بشاف أحداث العنؼ المتزايد في مصر ,كأكدت أف استمرار استخداـ القكة ضد المتظاىريف أمر

مقمؽ لمغاية ,كما دعت األطراؼ كافة إلى ضبط النفس كاليدكء ,لتفادم كقكع المزيد مف الضحايا(ُ).

ال بأكؿ ,كلـ يظير في بداية الثكرة تأييده لطرؼ ما دكف
فاالتحاد االكركبي كاف يتابع ثكرة مصر أك ن
آخر ,فيك ال يريد أف يخسر النظاـ الذم ما زاؿ متماسكنا ,ككاف دائما يدعك لميدكء كضبط النفس.
لكف بعد استمرار الثكرة كاشتدادىا ,بدأت الدكؿ األكركبية تغير مف نبرة حديثيا ,حيث أبدت

الحككمة البريطانية استعدادىا لمنظر في أم طمبات رسمية مف الحككمة المصرية ,بمنع ىركب أم

مسئكؿ مصرم متيـ بالفساد إلى بريطانيا ,ككقؼ تيريب األمكاؿ المصرية

(ِ).

بدأت اإلشارة بتغيير سياسة مصر الخارجية ,منذ أف سمحت المؤسسة العسكرية المصرية بمركر

سفينتيف إيرانيتيف حربيتيف في قناة السكيس ,إشارة منيا إلى أف مصر لـ تعد ممتزمة بالكقكؼ ضد إيراف,
كما كاف عميو الحاؿ قبؿ ذلؾ في عيد الرئيس مبارؾ (ّ) ,كىذا المكقؼ زاد مف مخاكؼ الدكؿ الغربية,

كخاصة الكاليات المتحدة ,مف سياسة مصر الخارجية بعد الثكرة .

وترى الدراسة أف ىناؾ موقفيف في سياسة مصر الخارجية بعد الثورة.

المكقؼ األكؿ :الحفاظ عمى العبلقات السابقة دكف أم تغيير ,كىذا ما تتبعو مصر مع الكاليات

المتحدة كاسرائيؿ ,فيي تحافظ عمى العبلقات السابقة التي كانت تربط الكاليات المتحدة بمصر ,ككذلؾ
مع إسرائيؿ تحافظ عمى معاىدة كامب ديفيد لمسبلـ.

المكقؼ الثاني :ىك مكقؼ الدعـ كالتأييد بحظر كتخكؼ ,كىذا المكقؼ مخالؼ لما كاف في عيد

الرئيس مبارؾ ,فمصر باتت تدعـ كتؤيد فمسطيف أكثر مف ذم قبؿ ,كتؤيد الشعب السكرم في ثكرتو,
كبدأت تعمؿ عمى تحسيف األجكاء مع إيراف كقطر كتركيا كرسيا.

))1جرٌدةاألهرامالمصرٌةٌ31,ناٌر2111م,السنة-135العدد,45345ص.1
))2
جرٌدةاألهرامالمصرٌة6,فبراٌر2111م,السنة-135العدد,45352الصفحةاألولى.
) )3عبدالعلٌممحمد,الثورةالمصرٌةبٌنالمرحلةاالنتقالٌةوالقضٌةالفلسطٌنٌة,مرجعسابق,ص .175
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ثالثاً :عالقة المؤسسة العسكرية مع إسرائيؿ أثناء الثورة وبعدىا.
إف إسرائيؿ منذ قياميا ,كىي تشكؿ تيديدنا لؤلمف القكمي المصرم ,كبعد معاىدة السبلـ بدأت
تستقر األكضاع ,كتتحسف العبلقات بيف مصر إسرائيؿ ,بؿ كصمت أحياننا إلى أف تمعب مصر دكر
الكسيط بيف الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني ,خاصة بعد حرب ََِٖـ ,كتكاجو السياسة الخارجية
المصرية مأزقناَّ ,
تكشؼ بصكرة جمية بعد العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ,كصعكد التيار اليميني
الصييكني المتطرؼ لمسمطة في إسرائيؿ ,فالسبلـ الشامؿ لـ يتحقؽ ,بؿ المجتمع اإلسرائيمي الذم راىف

عميو الرئيس السادات ,بإنشاء سبلـ معو ,تحكؿ إلى مجتمع عدائي ,كأكثر تطرفنا ضد الشعكب العربية .

كفي السادس عشر مف كانكف الثاني /يناير ََِٗـ ,عشية كقؼ إسرائيؿ عدكانيا عمى غزة,

أبرمت إسرائيؿ مع الكاليات المتحدة مذكرة تفاىـ ,تضمنت بندنا أشار إلى تقديـ مساعدات لمكاطني
سيناء ,لعدـ القياـ بأعماؿ التيريب ,في تطبيؽ عممي لمتدخؿ الدكلي ,في مناطؽ تشيد نزاعات ,فيما
يسمى ب ػ ػ ػػ" الدكؿ الفاشمة" ,إزاء عجزىا عف الكفاء بحاجات إقميمية كدكلية

(ُ)

 .

أ -موقؼ إسرائيؿ مف الثورة المصرية.
ال بعنكاف" :الصبلة لسبلمة
نشر الصحفي اإلسرائيمي "ألكؼ بف" ,قبؿ نشكب الثكرة المصرية ,مقا ن
مبارؾ" ,حيث قاؿ ":إف الشخص األكثر قربنا مف رئيس الحككمة اإلسرائيمية ,مف بيف رؤساء جميع دكؿ
العالـ ,ىك الرئيس مبارؾ" ,كاستند " ألكؼ بف" إلى مصدر إسرائيمي رفيع ,أكد أف العبلقة بيف مبارؾ

كنتنياىك ,كثيقة أكثر بكثير مما تبدك عميو ,فقد أصبحت مصر زمف مبارؾ ,حميفنا إستراتيجينا إلسرائيؿ (ِ).

كيرل الباحث ,أف إسرائيؿ كانت مع استمرار نظاـ مبارؾ ,فيك الذم حافظ عمى السبلـ لفترات

طكيمة ,كبفضؿ السبلـ بيف مصر كاسرائيؿ؛ تقمص عبء ميزانية األمف اإلسرائيمي ,كخفض عدد جيشو,
كصمد ىذا السبلـ أماـ امتحانات الحركب كاالنتفاضات ,في الجبيات اإلسرائيمية األخرل ,ليذا كمو كاف

عمى إسرائيؿ ,االنحياز لمبارؾ أثناء الثكرة.

كقاؿ مصدر أمني إسرائيمي ليديعكت احركنكت ,في ِٗ كانكف الثاني /ينايرَُُِـ ,إف حصكؿ

تغيير جكىرم في النظاـ المصرم ,مف الممك ف أف يؤدم إلى انقبلب في نظرية األمف اإلسرائيمية,

مشددان عمى أف اتفاؽ السبلـ مع مصر ,يشكؿ ذخ نار إستراتيجيان ميمنا إلسرائيؿ ,بحيث أنو أتاح لمجيش
اإلسرائيمي التركيز عمى جبيات أخرل (ّ).
ككاف "نتنياىك" الزعيـ الكحيد في العالـ ,الذم أعمف عمى المؤل تأييده لحسني مبارؾ ,كذلؾ ألنو

حافظ عمى استقرار العبلقات المصرية – اإلسرائيمية طيمة ثبلثة عقكد (ْ ) ,ىذا التأييد يأتي بسبب
))1محمدعبدالهاديعالم,خرٌؾالدبلوماسٌةالمصرٌة(,القاهرة:مكتبةمدبولً2111,م),ص.218
))2
 محمودمحارب,تقٌٌمحالةإسرائٌلوالثورةالعربٌة(,الدوحة:المركزالعربًلألبحاثوالدراساتالسٌاسٌة2111,م),ص.2
))3محسنصالح,تقرٌرمعلومات,الموقؾاإلسرائٌلًمنثورةٌ25ناٌر,عدد(,23بٌروت:مركزالزٌتونةللمعلومات2112,م),ص.47
))4عبد العلٌممحمد,الثورةالمصرٌةبٌنالمرحلةاالنتقالٌةوالقضٌةالفلسطٌنٌة,مرجعسابق,ص.176
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المخاكؼ ,التي سكؼ تحدث في ظؿ غياب مبارؾ ,ككميا تدلؿ عمى مدل تأثير التغيرات في مصر,

عمى سياسية االحتبلؿ اإلسرائيمي ,فيك متخكؼ مف فتح جبية جديدة مع مصر ,قد استطاع تحييدىا

بل ,تقؼ مكقؼ المتفرج مف
عف الصراعات الجارية في المنطقة لفترات طكيمة ,كىؿ ستبقى مصر مستقب ن
الصراعات ,أـ سيككف ليا دكر فعاؿ.
كأكد نتنياىك في ِٖ كانكف األكؿ /ديسمبر َُُِـ ,عمى أف التبدالت اإلستراتيجية التي تشيدىا

منطقة الشرؽ األكسط ,كخاصة أف التغييرات السياسية في مصر كالعراؽ تيدد "إسرائيؿ" ,كأف حككمتو

ستتخذ ق اررات ,تقضي بتخصيص ميزانيات أكبر لؤلمف كالجيش ,كذلؾ مف أجؿ مكاجية التحديات

اإلستراتيجية الجديدة

(ُ)

.

بل أماـ تطبيؽ الديمقراطية في الدكؿ
مف المبلحظ في سياسة إسرائيؿ الخارجية ,أنيا تقؼ حائ ن
العربية ,ككانت دائمان تفضؿ األنظمة االستبدادية ,ألنيا تستطيع خمؽ مصالح مشتركة كتفاىمات مع ىذه

األنظمة المستبدة لتحقيؽ أمنيا ,كال يعنييا كثي نار تطبيؽ الديمقراطية في الدكؿ العربية ,خكفنا مف كصكؿ
إسبلمييف لمحكـ ,أك قيادات جديدة تعيؽ تنفيذ مشاريعيا.

إضافة لما سبؽ ,فإف إسرائيؿ ال تريد نجاح الثكرة المصرية ,حيث تخشى مف انتقاليا إلى

األراضي الفمسطينية المحتمة ,كتبني الشعب الفمسطيني نضاالن جماىيرينا ,يعتمد أسمكب المظاىرات
السممية الكبيرة غير العنيفة في مقاكمة االحتبلؿ.
كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ أف اخفاؽ المؤسسة العسكرية في التعامؿ بحكمة مع بعض

قضايا المنطقة ,ىك السبب الرئيس كراء التدخبلت الخارجية في شئكف مصر الداخمية ,كالسؤاؿ الذم

يطرح نفسو اآلف :ما الذم يجب أف تقكـ بو المؤسسة السياسية كالعسكرية المصرية ضد إسرائيؿ,

إلرضاء الشارع المصرم ,كالعكدة لدكرىا المركزم بالمنطقة؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ ,نحتاج إلى دراسة

اإلمكانات ,كأكراؽ الضغط التي مف الممكف أف تستخدميا مصر ,لمضغط عمى إسرائيؿ ,كمبلحقتيا
قانكنينا ,كسياسيان ,كاقتصادينا ,كتتمثؿ ىذه الخطكات في:

ُ .المطالبة بالتعكيضات المستحقة لمصر ,عف فترة استغبلؿ كسمب إسرائيؿ الثركات المعدنية كالنفطية
مف آبار سيناء ,خبلؿ فترة االحتبلؿ ,كتقدر ىذه التعكيضات ما بيف ٕ إلى ٗ مميار دكالر (ِ).

ِ .المطالبة الدكلية بسحب االعتراؼ بإسرائيؿ ,حيث أف قرار االعتراؼ بقياـ دكلة إسرائيؿ ,كاف
مشركطنا بقياـ الدكلة العربية (فمسطيف) ,لذلؾ فإ ف عرقمة إسرائيؿ قبكؿ دكلة فمسطيف في المجتمع
الدكلي ,تفقدىا الشرط األساسي لقبكؿ عضكيتيا فيو ,كتستطيع مصر تقديـ طمب إلى الجمعية
العامة ,لتجميد عضكية إسرائيؿ ,أك تحكيميا إلى عضك مراقب ,الفتقادىا أحد شركط العضكية.

))1محسنصالح,تقرٌرمعلومات,الموقؾاإلسرائٌلًمنثورةٌ25ناٌر,مرجعسابق,ص.41
))2محمدعبدالهاديعالم,خرٌؾالدبلوماسٌةالمصرٌة,مرجعسابق,ص.228
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تحجـ التطبيع مع إسرائيؿ ,مف خبلؿ كقؼ
ّ .كتستطيع مصر -إف تكافرت اإلرادة السياسية -أف ٌ
تصدير الغاز ,كالغاء اتفاقية الككيز ,كالدعكات إلى التضيؽ عمى إسرائيؿ سياسينا كاقتصادينا.
ْ .القياـ بتكفير الدعـ المادم كالمعنكم لمشعب الفمسطيني ,ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي ,فمصر عمى مر
التاريخ ,صاحبة الريادة في المنطقة ,كخاضت العديد مف المعارؾ الحاسمة كالفاصمة ,مثؿ :معركة
حطيف عاـ ُُٕٖـ ,كمعركة عيف جالكت عاـ َُِٔـ ,كمشاركتيا في حرب فمسطيف ُْٖٗـ,

كساندت الشعب الجزائرم ,كالميبي ,كاليمني ,في نضالو ,فبلبد أف تعكد مصر لدكرىا الطبيعي.

ب -اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية.
في يكـ ٗ أيمكؿ /سبتمبرَُُِـ ,قامت مجمكعة كبيرة مف الشباب ,بتحطيـ الجدار الخرساني

الذم يفصؿ بيف الجميكر المصرم ,كالعمارة التي تقع فييا سفارة إسرائيؿ ,كتـ إنزاؿ العمـ الصييكني

كاحراقو لممرة الثانية ,حيث قاـ محافظ الجيزة بالمكافقة عمى إنشاء ىذا الجدار الفاصؿ؛ بحجة حماية
العمارة مف احتجاجات المتظاىريف (ُ).

كفي ىذه األحداث تكفي ثبلثة أشخاص أحدىـ ضابط سابؽ ,كأصيب َُّٗ بينيـ ََّ مف

األمف ,كفقنا لحصيمة طبية كأمنية ,أثناء محاكلة اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية بالجيزة ,كحذرت إسرائيؿ ىم ٍف
أف محاكلة االقتحاـ ,قد تضر بالعبلقات اإلسرائيمية المصرية ,كأعمنت ك ازرة الداخمية المصرية حالة

االستنفار في صفكفيا بالقاىرة ,لمسيطرة عمى االشتباكات ,كأن ٍجىمت إسرائيؿ سفيرىا بالقاىرة "إسحاؽ
ليفانكف" ,كدبمكماسييف آخريف ,كعائبلتيـ عمى متف طائرة خاصة ,خشية تفاقـ الكضع ,إال أنيا أبقت
عمى قنصميا ,كىك نائب السفير ,كتـ إجبلء ستة إسرائيمييف آخريف؛ يعتقد أنيـ حراس أخرجتيـ كحدة

ككماندكز مصرية مف مقر السفارة ,كقامت بتأمينيـ في مدرعتيف حتى مطار القاىرة (ِ).

فالسبب كراء ىجكـ المتظاىريف عمى السفارة اإلسرائيمية؛ ىك شعكرىـ أف مكقؼ نظاـ مبارؾ كاف

ضعيفنا ,إزاء انتياكات إسرائيؿ عمى الحدكد ,كمقتؿ العديد مف المصرييف ,ككذلؾ االعتداءات اإلسرائيمية
عمى الدكؿ العربية ,مثؿ :اليجكـ عمى لبناف عاـ ََِٔـ ,كاليجكـ عمى غزة ََِٖـ ,كلربما كاف
الدافع مف كراء اليجكـ ىك أف بعض الجيات الشعبية المصرية ,أردتا أف تكسب مكقفان سياسينا يساعدىا
فيما بعد في االنتخابات البرلمانية التي كانت ستأتي الحقان ,كؿ ىذه العكامؿ حركت المشاعر المصرية

ضد السفارة اإلسرائيمية ,لذلؾ قرركا تحطيـ الجدار الفاصؿ حيث تسمقكا السفارة ,كرفعكا العمـ المصرم

بدالن مف العمـ اإلسرائيمي.

بل" :المئات مف المشاغبيف المصرييف ,قامكا أمس
كعمؽ "بنياميف نتنياىك" رئيس كزراء إسرائيؿ ,قائ ن

بتحطيـ السكر المحيط بالسفارة ,ثـ اقتحمكا أحد طكابؽ السفارة ,كألقكا اآلالؼ مف الكثائؽ إلى الشارع,
))1

حممي محمد القاعكد ,عكاصؼ الربيع العربي محاكالت إجياض الثكرة( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ ,ـ) ,صُٖ.

))2الجزيرة نت ,السبت ََُُُِ/ٗ/ـ http://www.aljazeera.net/news/pages/509c9ec5-0374-4a5c-b76d-,
680fa68755d7
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كرسمكا شعارات مناكئة إلسرائيؿ ,كأحرقكا العمـ اإلسرائيمي ,كقاؿ نتنياىك أيضنا :إف ىناؾ اتصاالت
تجرم مع مصر إلعادة السفير اإلسرائيمي ,كأعضاء السمؾ الدبمكماسي اآلخريف إلى القاىرة ,بعد أحداث
اح بإخراج حراس السفارة عف طريؽ النكافذ
اقتحاـ مقر السفارة ,ككشؼ نتنياىك أيضنا" :أنو كاف ىناؾ اقتر ه
إلى سطح المبنى ,كقد تبيف بأنو كاف ىناؾ حكالي خمسيف متظاى انر مف "الرعاع" المصرييف عمى

السطح ,كقد أطمؽ الحراس العيارات النارية في اليكاء ,كأقامكا متاريس بداخميا كأصدر كزير الخارجية
تعميماتو إلى الحراس بإطبلؽ النار ,باتجاه أم متظاىر يتمكف مف اختراؽ مكاتب السفارة" (ُ).

كقد كصؼ رئيس الكزراء اإلسرائيمي بناميف نتنياىك ,محاكلة اقتحاـ السفارة ,بأنيا مساس خطير

بنسيج العبلقات الثنائية السممية ,المحككمة باتفاقية كامب ديفيد ,كقاؿ :إف عمى مصر أف تتخذ مكقفنا
حازمنا ,كقاؿ إف الكضع كاف يمكف أف يككف أسكأ مما كاف ,لك أف المقتحميف فتحكا الباب األخير,
قر بأف السمطات المصرية ,اتخذت في النياية
ككصمكا إلى اإلسرائيمييف المكجكديف في السفارة ,يم ٌنا
الخطكات البلزمة إلنقاذ حراس السفارة ,شاك انر الرئيس األميركي باراؾ أكباما ,الذم كاف قد حث مصر
عمى حماية السفارة اإلسرائيمية ,ككصفت "تسيبي ليفني" زعيمة حزب كاديما اإلسرائيمي المعارض اقتحاـ

السفارة :بأنو حادث خطير في العبلقات بيف الدكلتيف ,لكنيا قالت :إف "السبلـ بيف إسرائيؿ كمصر,
مصمحة إستراتيجية لكمتا الدكلتيف ,كيجب الحفاظ عميو" (ِ).

كترل الدراسة ,أف الحككمة اإلسرائيمية تستخدـ ألفاظ المشاغبيف كالرعاع عمى المتظاىريف ,بؿ

تعدل ذلؾ بإعطاء األكامر بإطبلؽ النار عمى أم متظاىر ,يتمكف مف اختراؽ مكاتب السفارة ,ىذه

السياسية العنصرية ,حيث تتعمد إسرائيؿ بالحفاظ عمى عناصرىا؛ فشنت حربنا عمى غزة إلخراج الجندم
المخطكؼ "جمعاد شاليط" ,في حيف قتمت خمس جنكد مصرييف عمى الحدكد ,كأعمف كزير الدفاع إييكد

باراؾ ,أف ببلده تأسؼ عمى مكت الجنكد المصرييف (ّ).

تقميدينا ,كما
كترل الدراسة ,أف مكقؼ مصر عندما قتؿ خمسة مف جنكدىا عمى أيدم إسرائيؿ كاف
ٌ
كاف في عيد نظاـ الرئيس مبارؾ ,حيث يقتصر فقط عمى االستنكار كاإلدانة ,بينما أذا نظرنا لمكقؼ

الحككمة التركية عندما قتؿ تسعة مف األتراؾ ,أنيا أعمنت بأف العبلقات بيف تركيا كاسرائيؿ لف تعكد إلى

طبيعتيا ,ما لـ يعتذر اإلسرائيميكف عف قتؿ األتراؾ التسعة ,كرفع الحصار عمى غزة ,نبلحظ أف تركيا لـ
تعمف الحرب عمى إسرائيؿ ,كلكنيا تحركت بدبمكماسية رائعة ,كضغطت عمى إسرائيؿ ,كجعمت التجار

كالسياسييف في إسرائيؿ ,يطالبكف الحككمة اإلسرائيمية باالعتذار لؤلتراؾ.

))1عربيؿ ,صكت إسرائيؿ,والتلفزٌوناإلسرائٌلً,
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=785482&type=1&topic=188
))2
الجزيرة نت ,السبت ََُُُِ/ٗ/ـ http://www.aljazeera.net/news/pages/509c9ec5-0374-4a5c-b76d-,
680fa68755d7
))3حممي محمد القاعكد ,عكاصؼ الربيع العربي محاكالت إجياض الثكرة  ,مرجع سابؽ ,صُٖ.
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ج-حادثة قتؿ الجنود برفح.
إ ف حادثة قتؿ الجنكد المصرييف برفح في ٔ آب /أغسطس َُِِـ ,تنتابيا حالة مف الغمكض,

كال يعرؼ حتى اآلف مف الممكؿ؟ كمف المدبر؟ كمف المنفذ ليا؟ كربما تعرؼ المؤسسة العسكرية مف

ك ارءىا ,كال تريد أف تصرح بذلؾ ,كلكي نعرؼ كنحدد مف كراء ىذه العممية ,فبلبد مف البحث عف
المستفيد مف ىذه الحادثة.

كأكد المجمس األعمى لمقكات المسمحة في بياف أصدره ,أف الحادث "اإلرىابي" يعطي كيعكس

مؤشرات تحمؿ في طياتيا ,مخاطر كتيديدات تتعرض ليا سيناء ,كأشار البياف أنو في تكقيت اإلفطار

كمع أذاف المغرب ,ىاجمت مجمكعة إرىابية بقكة ّٓ فردنا ,إحدل نقاط تمركز قكات حرس الحدكد
المصرية جنكب رفح ,مما أسفر عف استشياد ُٔ فردنا ,كاصابة ٕ آخريف ,تـ نقميـ إلى المستشفيات
لعبلجيـ ,كأكضح البياف أف المجمكعة اإلرىابية قامت باالستيبلء عمى مركبة مدرعة ,كاستخدمتيا في

اختراؽ الحدكد المصرية اإلسرائيمية ,مف خبلؿ معبر كرـ أبك سالـ جنكب قطاع غزة ,حيث تعاممت
معيا القكات اإلسرائيمية ,كاكضح البياف أنو تزامف مع اليجكـ ,قياـ عناصر مف غزة بالمعاكنة ,مف خبلؿ
أعماؿ قصؼ بمدافع الياكف عمى منطقة معبر كرـ أبك سالـ (ُ).

كترل الدراسة ,أ ف المستفيد الكحيد مف كراء ىذه الحادثة ,ىك إسرائيؿ ,كالفائدة األكلى إلسرائيؿ,

ىي اتياـ غزة بالعممية ,كتضييؽ الخناؽ عمى الفمسطينييف ,حيث مف الطبيعي بعد ىذه العممية

مبرر قكم إلغبلؽ األنفاؽ الحدكدية ,كالفائدة الثانية إلسرائيؿ,
اإلجرامية ,سيككف لدل الجيش المصرم ه
إضعاؼ ىيبة الجيش المصرم ,حيث قتؿ ضباطو كجنكده دكف استعداد كتحصيف ,كىك مكسب
إستراتيجي إلسرائيؿ بإظيارىا دكلة قكية ,كعمى استعداد دائـ ,إذ تمكنت مف قتؿ المنفذيف لمعممية ,قبؿ

إلحاؽ ضرر بأمف إسرائيؿ ,كالفائدة الثالثة إلسرائيؿ ,ىي إعطاء صكرة لممجتمع الدكلي ,أف الجيش
المصرم ال يحكـ السيطرة عمى سيناء ,ككجكد جماعات إرىابية بيا ,إ ضافة إلى ذلؾ تشكيو صكرة

المقاكمة الفمسطينية.

لقد اتيمت كسائؿ إعبلـ مصرية حركة حماس بالضمكع في قتؿ الجنكد المصرييف ,كنفى ضابط

في االستخبارات المصرية ,لككالة الصحافة الفرنسية أف يككف "أيمف نكفؿ" القيادم في حركة المقاكمة

اإلسبلمية (حماس) مطمكبنا لدل السمطات المصرية ,عمى ذمة تحقيقات حكؿ تكرطو في اليجكـ الذم
استيدؼ جنكدان لمجيش المصرم برفح ,كأسفر عف ُٔ قتيبلن العاـ الماضي (ِ).
ككانت الرئاسة المصرية قد قالت مؤخ نار ,إف التحقيقات ال تزاؿ مستمرة بشأف اليجكـ الذم كقع في

آب /أغسطس َُِِـ في رفح ,كقاؿ رئيس الحككمة الفمسطينية في غزة "إسماعيؿ ىنية" :إف حككمتو
))1

جرٌدةاألهرامالمصرٌة7,أؼسطس2112م,الصفحةاألولى,السنة-135العدد .45811
))2الجزيرة نت ,الخميسَُِّْ/ْ/ـ http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10- ,
122741d17432/94cd1b03-1896-4c51-a978-1b48801af283
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عمى استعداد لمتعاكف مع مصر ,لكشؼ المتكرطيف في عممية قتؿ الجنكد المصرييف في رفح ,كاعتبر
أف "شيداء الجيش المصرم في رفح ,ىـ شيداء فمسطيف" ,مشي نار إلى أف حماس "حركة تحرر كطني,

كليس مف إستراتيجيتيا العمؿ الخارجي" (ُ).

كأعمف محافظ شماؿ سيناء المصرية "سيد عبد الفتاح حرحكر" ,أف الكشؼ عف منفذم قتؿ الجنكد
المصرييف في رفح لـ يحف بعد ,كأف عممية ىدـ األنفاؽ مع غزة ما زالت مستمرة ,كأضاؼ أف التحقيقات
في ىذا المكضكع ال تزاؿ جارية ,كليس مف المصمحة إعبلف أسماء منفذم جريمة رفح في الكقت الراىف

كقاؿ المحافظ أيضان" :إنو سيأتي يكـ كيعمـ الجميع مف المسؤكؿ عف حادثة رفح" (ِ).

كيتضح مف خبلؿ ىذا المبحث ,أف البيئة الخارجية لمصر ليا تأثير عمى مكقؼ كأداء المؤسسة

العسكرية ,فنجد أف المؤسسة العسكرية تدخمت بسرعة خبلؿ الثكرة ,حتى تحافظ عمى استمرار العبلقات

السابقة مع الدكؿ الغربية عامة ,كاسرائيؿ عمى كجو الخصكص ,فنجدىا خبلؿ الثكرة أعمنت التزاميا
ب معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ ,ككاف مف الكاضح أف إسرائيؿ ال تؤيد التغيير في مصر ,فيي تقؼ ضد
تطبيؽ الديمقراطية في المنطقة ,خكفنا عمى تيديد مصالحيا كأمنيا.

))1

الجزيرة نت ,الخميسَُِّْ/ْ/ـ ,المرجع السابؽ.

))2العربية نت َُِّ/ْ/ُِ ,ـhttp://www.alarabiya.net/ar/arab-and- ,
world/egypt/2013/04/21/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
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الفصػػػؿ السادس
المؤسسة العسكرية المصرية ودورىا في عممية التحوؿ الديمقراطي
 المبحث األوؿ :المؤسسة العسكرية والعممية الديمقراطية في العيد الجميوري.
 أولً :مفيكـ الديمقراطية كالدكتاتكرية كالفرؽ بينيما. -ثانياً :معكقات التحكؿ الديمقراطي في مصر.

 ثالثاً :العكامؿ المشجعة لتطبيؽ الديمقراطية في مصر. -رابعاً :مدل تطبيؽ الديمقراطية في مصر خبلؿ الفترة (َُُُِِٓٗ-ـ).

 المبحث الثاني :المؤسسة العسكرية والتحوؿ الديمقراطي بعد ثورة 5022ـ.
 -أولً :المؤسسة العسكرية كاالنتخابات التشريعية.

 -ثانياً :المؤسسة العسكرية كاالنتخابات الرئاسية المصرية.

 -ثالثاً :تقميص دكر العسكر كىيمنة مؤسسة الرئاسة عمى المؤسسة العسكرية.
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 المبحث األوؿ :المؤسسة العسكرية والعممية الديمقراطية في العيد الجميوري.
سيتناكؿ ىذا المبحث مفيكـ الديمقراطية ,حيث إنيا أصبحت مطمبنا لدل أغمبية األفراد كالشعكب
في المجتمعات العالمية ,كتعد مف أكثر المفاىيـ شيكعنا في العالـ ,كيطالب بيا األفراد لمكصكؿ لمحرية
كالمساكاة كتحقيؽ العدالة االجتماعية ,ثـ يتناكؿ المبحث مفيكـ الديكتاتكرية ,ثـ معكقات الديمقراطية

كالعكامؿ المشجعة لتطبيقيا في مصر ,كمدل تطبيؽ الديمقراطية في مصر خبلؿ الفترة الكاقعة ما بيف

(َُُُِِٓٗ-ـ).

أولً :مفيوـ الديمقراطية والدكتاتورية والفرؽ بينيما.
أ -مفيوـ الديمقراطية:
ىي كممة يكنانية تتألؼ مف مقطعيف " "Demosكمعناىا الشعب " "Kratonكتعني حكـ فيصبح

معناىا حكـ الشعب,

(ُ)

كترل الدراسة أف ىذا التعريؼ ال يكفي لتكضيح معنى الديمقراطية ,حيث إف

النظـ الدكتاتكرية تقكؿ أيضنا إنيا تحكـ باسـ الشعب .

كلعؿ أشير تعريؼ لمديمقراطية جاء عمى لساف الرئيس األمريكي األسبؽ " أبراىاـ لنككلف" محرر

العبيد في أمريكا ,كالذم قاؿ" إف الديمقراطية ىي حكـ الشعب عف طريؽ الشعب كمف أجؿ الشعب" كلقد

استخدمت فرنسا ىذه العبارة في الدستكر الذم كضعتو عاـ ُٖٓٗـ عندما تكلى الجنراؿ ديجكؿ رئاسة

الجميكرية (ِ).

كتعرفيا المكسكعة السياسية" :أنيا نظاـ سياسي اجتماعي يقيـ العبلقة بيف أفراد المجتمع كالدكلة

كفؽ مبدأم المساكا ة بيف المكاطنيف كمشاركتيـ الحرة في صنع التشريعات التي تنظـ الحياة العامة عمى
أساس أف الشعب ىك صاحب السيادة"

(ّ).

كيعتمد النظاـ الديمقراطي عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما(ْ):
ُ -حرية الرأم :بمعنى أف الدكلة تكفؿ لكؿ مكاطف حقو في التعبير عف رأيو بالطرؽ الشرعية كافة

سكاء مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المسمكعة أك المرئية أك المقركءة ,أك مف خبلؿ حقو في االشتراؾ
في حكـ الببلد مف خبلؿ ممارسة حقو االنتخابي ,أك الترش ح لممناصب السياسية ,مف مجالس

محمية أك نيابية ,أك حتى منصب رئاسة الدكلة.
))1

أحمد طو خمؼ اهلل  ,التحكالت الديمقراطية في مصر في ضكء انتخابات مجمس الشعب َََِـ( ,القاىرة الييئة المصرية العامة

لمكتابَََِ,ـ) ,صُٕ.

شريؼ الشكباشى ,مستقبؿ مصر بعد الثكرة (,القاىرة  :مكتبة مدبكلي2111,م),ص.128
))3
 عبدالوهابالكٌالً,الموسوعةالسٌاسٌةالجزءالثانً,مرجعسابق,ص.751
) )4أحمد طو خمؼ اهلل  ,التحكالت الديمقراطية في مصر في ضكء انتخابات مجمس الشعب َََِـ ,مرجع سابؽ ,صُٕ.
))2
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ِ -حرية تككيف األحزاب :كىي منظمات أك تجمعات سياسية ينظميا القانكف لممارسة العمؿ السياسي
بيدؼ الكصكؿ لمحكـ ,كتتش ٌكؿ ىذه األحزاب مف أعضاء يمثمكف الجمعية العمكمية ,أك القاعدة

و
كلجاف متخصصة ,كرئيس أعمى لمحزب ,كتمتمؾ األحزاب إمكانات مادية كفنية
الشعبية لمحزب,

كعممية كبيرة ,سكاء بدعـ مف الدكلة ,أك مف خبلؿ تبرعات كاشتراكات األعضاء ,كفي حالة نجاح
الحزب في اكتساب ثقة الشعب ,فإنو يتكلى تشكيؿ الحككمة المسئكلة عف إدارة الدكلة كيسمى ىنا

بالحزب الحاكـ.

وتتضمف الديمقراطية ثالثة أبعاد (ُ):
 -البعد القيمي :كيتمثؿ في قيـ سياسية ال تتكافر إال في النظـ الديمقراطية مثؿ :الحرية كالمساكاة

كالتسامح ,كحقكؽ اإلنساف ,كسيادة القانكف ,كقبكؿ اآلخر ,كالتعددية السياسية ,كاالختبلؼ األيدلكجي,

كتداكؿ السمطة بدكرية االنتخابات ,كالمشاركة الشعبية ,كاالحتكاـ إلرادة الشعب.

 -البعد المؤسساتي :كذلؾ بتكافر المؤسسات السياسية السمطكية كغير السمطكية كتكازف العبلقة ,كاقرار

مبدأ الفصؿ بيف السمطات ,كالتخصص الكظيفي ,كاقرار نظاـ قانكني مكضكعي ,كمبدأ الحكـ الرشيد.

 -البعد المجتمعي :المتمثؿ في البعد السمككي لؤلفراد في حياتيـ اليكمية ,عمى كافة المستكيات األسرة

كالمدرسة ,كالحزب ,كالثقافة ,كالنادم ,كغير ذلؾ.

ب -مفيوـ الدكتاتورية:
الدكتاتكرية ذات أصؿ ركماني ,كتدؿ حالينا عمى حالة سياسية معينة ,تصبح فييا جميع السمطات
بيد شخص كاحد يمارسيا حسب مشيئتو ,كقد رافقت الدكتاتكرية تاريخ المجتمعات البشرية منذ نشأتيا

كفي أكثر مراحميا ,كظيرت أكلى الدكتاتكريات في التاريخ في بعض المدف اليكنانية ,كمعظـ
الدكتاتكريات جاءت عمى إثر انقبلبات عسكرية دمكية ,استمـ السمطة عمى إثرىا مجمكعات مف الضباط

كانتيت باستئثار ضابط كاحد بيا(ِ).

ج -الفرؽ بيف الديمقراطية والدكتاتورية.
إف الدكتاتكرية قد تقيـ إصبلحات بالمجتمع كلكنيا ال تنشئ نيضة ,كأف الدكتاتكر بحكـ السمطة

المطمقة التي يقبض عمييا بيده ,يككف في معظـ األحياف أقدر عمى التنفيذ كالحسـ مف الحاكـ

الديمقراطي كأف النظاـ الدكتاتكرم يككف فيو تركيز جميع السمطات بيد الرئيس(ّ) .

 السيد الزيات ,الديمقراطية كاإلصبلح السياسي ,مجمة الديمقراطية  ,العدد ّ  ,صيؼ ََُِ ,صَُُ.
))2
 عبدالوهابالكٌالً,الموسوعةالسٌاسٌة,الجزءالثانً,مرجعسابق,ص.614
))3خالد محمد خالد ,الديمقراطية ..أبدنا ( ,القاىرة  :مكتبة كىبةُّٗٓ,ـ) ,صَّ.
))1
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يحتاج النظاـ الديمقراطي إلى سمطات تشريعية كقضائية كتنفيذية ,كيقسـ المسئكلية بيف ىذه

السمطات ,ألنو يستمد كجكده مف الشعب ,فبلبد أف يشترؾ الشعب عف طريؽ نكابو في كضع
اإلصبلحات التي يريدىا ,كالبد أف تناقش في جك مف الحرية المطمقة ,كميمة البرلماف في النظاـ

الديمقراطي ليس التشريع فقط بؿ كالرقابة أيضنا(ُ).

فالدكتاتكرية تفرز نظاما أك قائدا ال يعي بشعبو ,كيركز كؿ جيكده لحماية نظامػو ,كلقمع

معارضيو بالقكة كمنع انتقاده ,كتسخير كسائؿ اإلعبلـ لتمجيد نظامو ,كذكر محاسنو ,كتغيير كاقع الناس

كمعاناتيـ إلى ازدىار مصطنع مكذكب ,ككذلؾ نسب كؿ نجاح في المجتمع إليو ,كنسب كؿ قصكر أك
فساد إلى معارضي النظاـ ,كالمطالبة بمزيد مف القمع ليؤالء المعارضيف ,بينما الديمقراطية تؤدم إلى
بركز قادة كطنييف ييتمكف بمصمحة الببلد كأمنيا ,كييتمكف برأم الناس كبمعاناتيـ ,ليس ألف قمكبيـ

أشفؽ بؿ لعمميـ إنيـ سيسقطكف في االنتخابات القادمة إذا شعر الناس بكجكد تدىػ ػ ػػكر في أكضاعيـ.

ثانياً :معوقات التحوؿ الديمقراطية في مصر.
 -2ىيمنة نظاـ الحكـ عمى السمطة.
مف المبلحظ أف النظاـ السياسي السابؽ في مصر ,كاف يسيطر عمى السمطة منذ عقكد عدة

كيسمح بمشاركة محدكدة لؤلحزاب ,كيسيطر عمى كسائؿ اإلعبلـ ,كيقمع المعارضة ,كيقكـ بتزكير

االنتخابات ,كؿ ىذا أثر عمى عممية التحكؿ الديمقراطي ,كيجعؿ الخيار الكحيد أماـ الشعب ىك إسقاط
النظاـ بأكممو ,كىي بمثابة أكلى خطكات اإلصبلح.

 -5غياب أو ضعؼ التماسؾ الداخمي لتنظيمات المجتمع المدني:
تعاني األحزاب في الكطف العربي كافة ,كمصر خاصة مف االنشقاقات كاالنقسامات بداخميا

الصرعات داخؿ الحزب ,أك نتيجة التنازع عمى قيادة الحزب
ا
كغالبنا ما تأتي ىذه االنشقاقات نتيجة
كالمشكمة األخرل لؤلحزاب السياسية في مصر ,أنيا تنادم بالديمقراطية كال تطبقيا بداخميا ,كنجد بعضنا

(,)2

منيا يحكميا شخص كاحد لفترة طكيمة دكف إجراء انتخابات جديدة ,كناد انر ما يحدث تغيير في قياداتيا.

 -9سمطة الحاكـ العسكري:
لقد اعتاد العسكريكف المصريكف خبلؿ العقكد السابقة؛ أف يعممكا تحت القيادة السياسية لرجاؿ

عسكرييف مثميـ ,كتككنت البنية السيككلكجية عمى ذلؾ ,فيـ ال يتقبمكف أف يقكدىـ أحد مف غير

))1

خالد محمد خالد ,الديمقراطية ..أبدنا  ,مرجع سابؽ ,صَّ.

))2سميح مسعكد  ,تحديات التنمية العربية ( ,كندا :المركز الكندم لدراسات الشرؽ األكسط ََُِ ,ـ).ُٖٕ ,
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العسكرييف ,كترل الدراسة أف مثؿ ىذا العامؿ قد يعيؽ عممية التحكؿ الديمقراطي ,حيث إنو مف الصعب
عمى العسكرييف تقبؿ رئيس مدني عمييـ.

ْ -األحزاب زمف الرئيس مبارؾ تفتقد لمشعبية:
إ ف التجربة الديمقراطية في مصر ال تقكـ عمى قاعدة عريضة ,فالقكة السياسية الرئيسة في الببلد

ىي نخبة تفتقر إلى قاعدة شعبية كبيرة ,لكف بعد نجاح ثكرة َُُِـ بدأت تظير شخصيات ليا قكاعد
شعبية ,كبدأت التنظيمات تحاكؿ كسب الرأم العاـ ,كىذا ما سيدفع نحك تغيير ديمقراطي.

ٓ -التنشئة الجتماعية والسياسية في مصر:

إ ف عممية التنشئة يغمب عمييا الطابع التسمطي كالتمقيف ,كعدـ إبداء الرأم ,كعدـ المشاركة ,كعدـ

القدرة عمى الحكار ,كؿ ىذا يعيؽ عممية تقبؿ الرأم العا ـ لعممية التحكؿ الديمقراطية ,كيجعؿ صعكبة في

تطبيقيا ,كتؤدم إلى تدني قيمة الديمقراطية عند المكاطنيف.

 -3التأثيرات الخارجية:
لمعكامؿ الخارجية تأثير خاص عمى العممية الديمقراطية ,كما يؤكد دكر التأثيرات الخارجية عمى

مدل التحكؿ الديمقراطي ,أف الياباف كألمانيا تحكلتا إلى ديمقراطية عمى أيدم الحمفاء ,كلـ تحصؿ
تغييرات في دكؿ أكركبا الشرقية إال بعد رفع اليد السكفياتية عف دكؿ أكركبا الشرقية (ُ) ,أما بالنسبة

لمحالة المصرية فنجد أف البيئة الخارجية كالعالمية تتخكؼ مف التحكؿ الديمقراطي في مصر؛ ألف عممية

التحكؿ الديمقراطي قد تأتي بتيارات إسبلمية متشددة تغ ير في عبلقاتيا مع المجتمع الغربي ,كمف ضمف

التأثيرات الخارجية التي تعيؽ التحكؿ الديمقراطي ,قضية التمكيؿ األجنبي مف الخارج ,فمثبل محمد

البردعي أنشأ حزبنا سياسينا فاتيمو البعض بأف ميكلو أمريكية ,كالغرب يسانده ,كيدعمو مادينا ,ككذلؾ
ا
أفرد يحممكف
ألقى الكثير مف التيـ عمى المرشحيف أثناء االنتخابات الرئاسية ,بأف لدييـ صبلت قرابة مع ا
جنسيات أجنبية.

بل ":أف إسرائيؿ كمف كرائيا الكاليات المتحدة تدفع بكؿ قكة مف
كيذكر الكاتب عبلء األسكاني قائ ن

أجؿ القضاء عمى الثكرة ألف التحكؿ الديمقراطي سيجعؿ مف مصر دكلة قكية عمبلقة تقكد المنطقة

العربية كميا"(ِ).

))1

جميؿ ىبلؿ ,الدكلة كالديمقراطية( ,راـ اهلل :المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطيةُٗٗٔ,ـ) ,ص ِٕ.ّٕ-

))2عبلء األسكاني ,ىؿ أخطأت الثكرة المصرية؟ (,القاىرة :دار الشركؽَُِِ ,ـ) ,صُُٔ.
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ثالثاً  :العوامؿ المشجعة لتطبيؽ الديمقراطية في مصر:
بالرغـ مف المعكقات التي تعيؽ عممية التحكؿ الديمقراطي في مصر ,إال أف الدراسة ترل كجكد

العديد مف العكامؿ التي تساعد عمى تطبيؽ الديمقراطية في مصر كمنيا:

ُ -مصر في كضع أفضؿ بكثير مف البمداف العربية األخرل ,بالنسبة لتبني الديمقراطية بسبب تماسكيا
الجغرافي ,كال تعاني مف انقسامات حادة  :قىىبمية كعرقية كدينية مثؿ العراؽ كسكريا كلبناف ,فإف
مصر متجانسة نسبينا ,حيث يشكؿ (األقباط) نسبة غير بسيطة كلكنيـ منسجميف مع السكاف
المسمميف طيمة العيكد السابقة ,كأف ىذا المناخ المتماسؾ في مصر يساعدىا عمى تطبيؽ

الديمقراطية.

ِ -معظـ دكؿ الخميج تستخدـ عائدات النفط في رشكة السكاف كاسترضائيـ لدفعيـ إلى تقبؿ النظاـ,

كمف األسباب التي تساعد مصر عمى تطبيؽ الديمقراطية ,أف أرضيا ال تحتكم عمى قدر كبير مف
احتياطيات الغاز الطبيعي كالنفط ,ىذا ما يجعؿ النظاـ ليس لديو صبلحيات في كسب تأييد الشعب

كىذا األمر يدفع نحك تطبيؽ الديمقراطية.

ّ -ثكرة ِٓ يناير التي اجتاحت مصر ىي ثكرة سممية حتى اآلف ,كىذا يصب في صالح قدرتيا عمى

بناء الديمقراطية ,فعندما تسقط الحككمات بسبب أعماؿ عنؼ فإف النظاـ الجديد يحكـ عادة بقبضة
مف حديد ,كليس في ظؿ إجراءات ديمقراطية.

ْ -الشعب المصرم مييأ تماما لمديمقراطية ,فالمصريكف مقتنعكف بقيـ الحرية كالمساكاة ,ككانت
شعارتيـ في الثكرة (عيش – حرية  -عدالة اجتماعية) ىذه الشعارات التي كاف أستخدميا الثكار
ا

أثناء الثكرة ,إنما تدلؿ عمى مدل فقداف المكاطف لحقكقو األساسية مثؿ الحرية كالمساكاة كالعدالة
االجتماعية .

ٓ -البيئة الدكلية قد أصبحت تشجع المزيد مف الديمقراطية ,حيث إف العديد مف دكؿ العالـ تنادم
بالديمقراطية كالتعددية السياسية ,كؿ ىذا يشجع المثقفيف كالسياسييف المصرييف المطالبة بتطبيؽ

الديمقراطية ,كتعدد األحزاب ,كاحتراـ الديمقراطية كباقي شعكب دكؿ العالـ

ٔ -تطبيؽ الديمقراطية يتكقؼ عمى مدل الصراع بيف المؤسسة العسكرية كالمؤسسة المدنية في مصر,

فكمما زاد نفكذ العسكر كسيطرتيـ عمى شؤكف الببلد كاالقتصاد ,أصبح مف الصعب تكفير جك مف

الديمقراطية ,ككمما تقمص نفكذ العسكر أصبح المجاؿ متسعنا لتطبيؽ الديمقراطية ,كاالنتخابات الحرة
كالنزيية كتعدد األحزاب ,كفي ىذه األجكاء نجد محاكلة مف الرئيس مرسي لمسيطرة عمى المؤسسة
العسكرية ,باإلضافة إلى ضغط المتظاىريف ,كالمطالبة بتطبيؽ الديمقراطية .كؿ ىذا قد يدفع إلى
عممية التحكؿ الديمقراطي في مصر ,فيذه المعضمة تعتبر مف إحدل التحديات الكبرل التي تكاجو

عممية التحكؿ الديمقراطي ,كلترسيخ الديمقراطية البد مف سيطرة مدنية عمى الجيش ,ضمف بيئة

دستكرية ,كقانكنية ديمقراطية ,بحيث يتـ في نياية المطاؼ تكريس دكره كجيش كطني محترؼ ,يقؼ
عمى الحياد مف العممية السياسية كتفاعبلتيا ,السيما كانو في حاالت عديدة تدخؿ الجيش ,كأطاح

بالنظاـ الديمقراطي الناشئ.
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ثالثاً :مدى تطبيؽ الديمقراطية في مصر خالؿ الفترة (5022-2625ـ).
فمنذ ثكرة ِّتمكز /يكليك عاـ ُِٓٗـ كالمؤسسة العسكرية تشكؿ األساس الصمب لمدكلة

المصرية ,كتييمف عمى مفاصؿ الدكلة كمؤسساتيا ,كلقد مارس العسكريكف ىذه الييمنة مف خبلؿ أمريف,

ىما :األكؿ ىك بناء مؤسسة عسكرية قكية كمستقمة بالكامؿ عف القطاع المدني؛ فبل أحد يحؽ لو
مساءلة القكات المسمحة عف أم شيء تفعمو أك ال تفعمو ,كاآلخر :ىك بناء أجيزة مخابرات قكية تحت

سيطرة العسكرييف ,بما في ذلؾ جياز المخابرات العامة ,إ ضافة إلى جياز مباحث أمف الدكلة ,ىذه
األجيزة ىي التي تكفر السيطرة المباشرة عمى مؤسسات الدكلة المدنية؛ فبل أحد يتـ تعيينو في مؤسسة

حككمية دكف مكافقتيا ,كال يتقمد شخص منصبان عامان دكف مكافقتيا (ُ).

بعد ثكرة ُِٓٗـ كانت الظركؼ مييأة لمحكـ العسكرم ,ففي ذلؾ المرحمة كانت نسبة الدكؿ التي

ال غربية نعتبرىا معادية لمعرب ,فمف الطبيعي أف
تنعـ بالديمقراطية ال تزيد عف ُِ ,%ككانت أغمبيا دك ن
يتقبؿ الشعب المصرم في ذلؾ الكقت الحكـ العسكرم ,كلكف اليكـ نسبة الديمقراطية في العالـ ارتفعت
ككصمت الدكؿ التي تحظي بانتخابات نزيية حكالى َٔ.)ِ( %

رغـ أف مف المبادئ الستة التي قامت عمييا ثكرة تمكز /يكليكُِٓٗـ ,كىي إقامة حياة ديمقراطية

سممي ة ,لكف ىذا المبدأ لـ يكتب لو التنفيذ ألف القائميف عمى أمر الثكرة أركا أف األكلكية في تطبيؽ

بل عف القضاء عمى
المبادئ األخرل مثؿ :إقامة جيش كطني قكل ,كاقامة عدالة اجتماعية فض ن
اإلقطاع (ّ ) ,كترل الدراسة أف مبدأ تحقيؽ الديمقراطية ظؿ حب نار عمى كرؽ ,إلى ما بعد ثكرة يناير

َُُِـ ,حيث إنو لـ يكف مشاركة حقيقة لمشعب في المجاؿ السياسي فعميان عمى أرض الكاقع ,كال
انتخابات نزيية كال تتكافر حرية الرأم كالتعبير.
كلقد رفعت قيادة الجيش شعا انر في بداية الثكرة كعمقتو عمى الجدراف ,كىك (نحف نحمي الدستكر),
كضربت الديمقراطية في الصميـ ,بؿ
ككانت النتيجة أف الدستكر ذاتو تـ إلغاؤه ,كحمت األحزاب ,ي

تجاكزكا ذلؾ كرفعكا شعار ( نحف نحمي االشتراكية) ,ككانت النتيجة أف أقحـ الجيش نفسو في الييئات
كالمؤسسات كالشركات كافة ,كأصبح يعيف مف كبار قادتو مف يديرىا لتحقيؽ االشتراكية! (ْ).

شعار مغاي انر ىك (تطيير األحزاب) ,ثـ أصدرت المرسكـ بقانكف
نا
كلقد رفعت ثكرة الضباط األحرار
رقـ ّٕ لسنة ُّٓٗـ الذم ينظـ اآلثار المترتبة عمى قرار حؿ األحزاب ,حيث نصت المادة (ِٔ) منو

))1عز الديف شكرم فشير ,في عيف العاصفة( ,قطر :مؤسسة قطر لمنشرَُِِ,ـ) ,صْْ.
))2
))3

شريؼ الشكباشى ,مستقبؿ مصر بعد الثكرة ,مرجع سابؽ,ص.125

 أحمد طو خمؼ اهلل  ,التحكالت الديمقراطية في مصر في ضكء انتخابات مجمس الشعب َََِـ ,مرجع سابؽ ,صُّ.

))4أحمد عبد اهلل ,الجيش كالديمقراطية في مصر ,مرجع سابؽ ,صَِّ.
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عمى حظر تككيف أحزاب سياسية جديدة ,كحظرت المادة (ِ) مف ىذا القانكف عمى أعضاء األحزاب
السياسية المنحمة القياـ بأم نشاط حزبي (ُ).

كأعقب ذلؾ حؿ جماعة اإلخكاف المسمميف ,حيث قامت الحككمة المصرية بحؿ جماعة اإلخكاف

المسمميف مرتيف المرة األكلى في عاـ ُْٖٗـ ,كالثانية في عاـ ُْٓٗـ

(ِ)

لمتعددية السياسية داخؿ المجتمع ,كالحكـ عف طريؽ الحزب الكاحد.

فيذه اإلجراءات بمثابة قمع

لقد ىزت أزمة آذار /مارس ُْٓٗـ نظاـ الحكـ ,ككادت تقتمع جذكره ,كقد قمعتيا الثكرة بالحديد

كالنار ,حيث إنيا تعتبر أخطر أحداث في تاريخ مصر الداخمي ,فقد حدث بيا صراع خطير بيف
الديمقراطية كالدكتاتكرية ,كلؤلسؼ الشديد انتصرت الدكتاتكرية في الصراع (ّ).

كسارع الشعب إلى االنتفاض في فبراير ُٖٔٗ ـ احتجاجا عمى أحكاـ قضية الطيراف ,ككاف عبد

الناصر أضعؼ مف مكاجية ىذه األزمة بالحديد كالنار كما فعؿ في األزمات السابقة ,فأشعؿ حرب
االستنزاؼ في سبتمبر مف العاـ نفسو ليشد أبصار الجماىير إلى الحدكد (ْ).

لـ يقتصر التدخؿ زمف الرئيس عبد الناصر لكبح الديمقراطية عف طريؽ حمبلت االعتقاؿ ضد
اإلخكاف أك حؿ األحزاب أك إلغاء الدستكر فحسب ,بؿ أك ثر مف ذلؾ ما عرؼ ب ػ ػ "مذبحة القضاء"
فعندما جاء مكعد انتخابات نادم القضاء عاـ ُٗٔٗـ سقط "مرشحك الحككمة" ,فجاء دكر االنتقاـ

بتاريخ ُّ آب /أغسطس ُٗٔٗ ـ كقضت ىذه المذبحة بكقؼ العمؿ بقانكف السمطة القضائية ,كرفع
حصانة القضاة كبيرىـ كصغيرىـ ,كفصؿ جميع أعضاء مجمس نادم القضاء ,ثـ أعيد منيـ مف لـ

يشترؾ في إغضاب الحككمة (ٓ).

كيتضح مما سبؽ ,أف نظاـ الحكـ ما بعد ثكرة يكليك اتسـ بالشمكلية كالديكتاتكرية ,ككانت
االستيانة بالقانكف مف أبرز معالـ ىذا النظاـ ,كيبدك ذلؾ في محاكلة االلتفاؼ عمى الشعب ,حيث منح

مجمس قيادة الثكرة سمطات مطمقة في المجاالت التشريعية كالتنفيذية كالقضائية ,كاذا كانت نية الرئيس

عبد الناصر قد اتجيت اتجاىان كطنينا ,إال أنو لـ يأخذ بالكسائؿ الديمقراطية في الحكـ ,كاستمر في
سياسية الحزب الكاحد.

رضكم عبد القادر,جمالعبدالناصر روٌةمتعددةالزواٌا(,القاهرة:دارالكتابالعربً2111,م),ص.255
))2
الرياٌموند,مصادرالدٌمقراطٌةثقافةالمجموعأمدورالنخبة,ترجمةسمٌةفلوعبود(,بٌروت:دارالساقً1884,م),ص.173
))3
احمدشلبً,موسوعةالتارٌخاإلسالمًج,11مرجعسابق,ص.338
))4
عبد العظيـ رمضاف ,الصراع االجتماعي كالسياسي في عصر مبارؾ ,مرجع سابؽ ,صّْٔ.
))1

))5

 أحمد شمبي ,مكسكعة التاريخ اإلسبلمي  ,ج ٗ ,دراسات تفصيمية عف تاريخ مصر المعاصر ثكرة ِّ يكليك مف يكـ إلى يكـ ( ,القاىرة :

مكتبة النيضة المصرية ُٖٗٗ,ـ) ,صّٕٕ.
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كفي عيد السادات كاف قائد الجيش المشير عبد الحميـ أبك غزالة عضكان في المكتب السياسي

لمحزب الحاكـ ,ضاربنا بذلؾ قكاعد الدستكر التي تحرـ عمى العسكرييف النشاطات السياسية (ُ).

كبعد أف قاد السادات معركة التحرير في أكتكبر ُّٕٗـ ,كتبعيا عممية السبلـ التي انتيت بتكقيع
معاىدة كامب ديفيد بيف مصر إسرائيؿ ,بدأ يكجو الدفة نحك الداخؿ بقصد إجراء إصبلحات في الحياة

السياسية ,حيث أصدر ق ار نار بإنشاء منابر لمرأم تعبر عف أصحاب االتجاىات السياسية المختمفة

بالمجتمع ,كىذه المنابر لـ تكف ترقى لمستكل األحزاب ,إال أنيا عمى كؿ حاؿ أسيمت في إيجاد الرأم

كالرأم اآلخر كلك في صكرة بسيطة ,كلـ يكف ىناؾ ديمقراطية بالمعنى المحدد ليذا المفظ ,كفي العاـ
ار بتحكيؿ تمؾ المنابر إلى أحزاب سياسية (ِ).
نفسو أصدر الرئيس السادات قر نا

كمما يمفت النظر أف عقد التعددية الحزبية األكؿ ُُٕٖٔٗٗٔ-ـ قد شيد تسارعان في كاقع الحياة

السياسية ,كالتغيير االجتماعي االقتصادم ,كالتمييز الفكرم في مصر ,فبينما تأكدت الممارسة

الديمقراطية في عيد السادات ,مثؿ انتعاش منابر الفكر المعارض مف خبلؿ صحافة األحزاب ,كازدىرت
المنتديات الحزبية كالسياسية  ,تعمقت بالمقابؿ األزمة االقتصادية ,كزاد القمؽ االجتماعي نتيجة الضغكط
الشديدة عمى المكاطف مف انفبلت األسعار كتضخـ الديكف الخارجية (ّ).

فإنشاء األحزاب كمنابر الرأم في عيد الرئيس السادات كاف شكمينا ,فالحزب الكطني الديمقراطي

ىك الحزب الكحيد الذم يممؾ القكة كالسمطة كالنفكذ ,ك ما عداه مجرد ىياكؿ صكرية ىشة ,لربما أراد مف
خبلؿ ىذه األعماؿ إقناع الشارع بأنو رجؿ ديمقراطي ,كيحترـ حرية الرأم كالتعبير.
كلقد تعامؿ السادات تجاه أحداث الشغب التي كقعت عاـ ُٕٕٗـ فيما يعرؼ باسـ "انتفاضة
الخبز" بالقكة ,كسياسة القمع ,كنزلت قكات الجيش إلى الشكارع لقمع ىذه األحداث ,كأحاطت دباباتو بمقر
إقامة السادات لحمايتو ,ككانت داللة ذلؾ أف السادات قد كصؿ إلى الحد الذم أصبح فيو بحاجة إلى

قكة جيشو كي تحميو مف الجماىير .كأسفرت ىذه األحداث عف مقتؿ ٕٗ شخصنا كاصابة ما بيف ََٖ

كَََُ آخريف بجراح ,كألقي القبض عمى نحك ََٓٔ شخص (ْ).

كفي أكاخر عيد السادات قا ؿ كزير الداخمية المكاء /النبكم اسماعيؿ "إف بعد زيارة الرئيس
السادات لمقدس بدأت الجماعات المتطرفة المحمية تفكر في اغتياؿ السادات ,وقاـ السادات باعتقاؿ

))1أحمد عبد اهلل ,الجيش كالديمقراطية في مصر ,مرجع سابؽ ,صَِّ.

 أحمد طو خمؼ اهلل  ,التحكالت الديمقراطية في مصر في ضكء انتخابات مجمس الشعب َََِـ ,مرجع سابؽ ,صُّ.
))3صالحالدٌنحافظ,صدمةالدٌمقراطٌة(,القاهرة:سٌناللنشر1883,م),ص.25
))4ماٌسةالجمل,النخبةالسٌاسٌةفًمصر,ص.113
))2
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 2200منيـ  2100مف حرامية ومثيري الشغب و 30فقط مف رجاؿ الديف اإلسالمي ,وقيادات
األحزاب المعارضة ,وبعض الكتاب والمثقفيف" (ُ).
استمـ الرئيس مبارؾ نظاـ الحكـ كىك نظاـ شمكلي ,حيث إف رئيس الجميكرية في مصر ىك الذم
يعيف الحككمة ,كيعيف رؤساء مجالس كادارات الشركات الصناعية كالتجارية  ,كما يعيف رؤساء مجالس
إدارات الصحؼ ,كرؤساء الجامعات كغيرىا ,كيسيطر عمى االقتصاد كاإلعبلـ كالتعميـ كالثقافة كمف
خبلؿ سيطرتو عمى كسائؿ اإلنتاج تأتي سيطرتو عمى الحكـ كالتشريع أيضان ,كما تأتي سيطرتو عمى

الجياز السياسي كالتنظيـ الشعبي (ِ).

كعميو ,فإف تطبيؽ ديمقراطية حقيقية في مصر في عيد الرئيس مبارؾ لـ تتحقؽ ,بؿ كانت
ديمقراطية شكمية أك صكرية ,كما يؤكد ذلؾ بقاء الرئيس بالحكـ فترة َّ عامان باتباع نظاـ شمكلي,

يييمف عمى جميع شئكف الببلد ىذه الفترة الطكيمة ,ىيمف فييا عمى مقاليد السمطة ,كفي آخر أياـ الرئيس
مبارؾ سعى النظاـ إلى طرح قضية التكريث ,ككأف مصر تحكلت إلى نظاـ ممكي.
أما أحزاب المعاضة في عيد الرئيس مبارؾ ,كالكفد كالتجمع كالناصرم كالغد فكانت شكمية ,

كغير فعالة (ّ ) ,كترل الدراسة أف الديمقراطية في عيد مبارؾ اعترضتيا عدة عقبات بسبب السياسة

االستبدادية لمنظاـ كمحاكلة التكريث ,مف خبلؿ تعييف جماؿ مبارؾ في الحزب الكطني ,كاظياره في
المقدمة في المؤتمرات كالندكات ,كسعت لتطبيؽ ذلؾ مف خبلؿ كضع القيكد عمى األحزاب ,ككضع
شركط تعجيزية لمحصكؿ عمى ترخيص أم حزب ,كالمجنة المسؤكلة عف قبكؿ أم حزب أك رفضو غالبنا

يشغميا مسئكؿ مف الحزب الكطني.

كباإلضافة إلى ذلؾ ,قانكف الطكارئ كسياسة القمع الدائمة لممكاطنيف مف قبؿ الشرطة كأجيزة األمف
كشيدت مصر حاالت تعذيب لممكاطنيف ,فإذا كاف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف قد شدد عمى تجريـ

التعذيب كالمعاممة القاسية ,فإف الكاقع في مصر في ظؿ نظاـ مبارؾ يختمؼ تمامنا .

تأثير كىي تزكير االنتخابات ,كعدـ تكفير قنكات سميمة لممشاركة
ثـ تأتي القضية األكثر
ان
السياسية ,كما يدلؿ عمى مدل التزكير في االنتخابات؛ أف الحزب الكطني قد فاز بأغمبية ساحقة بنسبة
َٗ %في انتخابات ََُِ ـ ,كذكرت منظمة "فريدكـ ىاكس" في تقرير ليا قبؿ ثكرة ِٓ يناير أف مصر

ليست ديمقراطية العتمادىا عمى انتخابات غير ديمقراطية ,كأنيا مف الدكؿ األكثر عنفنا في التعامؿ مع
أحزاب المعارضة (ْ).
))1

خالدسٌلمان,شهودعلىالعصر,مرجعسابق,ص.72
))2عبد العظيـ رمضاف ,الصراع االجتماعي كالسياسي في عصر مبارؾ ,مرجع سابؽ ,صّْٔ.
))3

المرجع نفسو ,صّْٔ.

))4إبراىيـ رشدم ,مف مكقعة الجمؿ إلى شارع محمد محمكد( ,القاىرة :مطبعة زمزـَُِِ ,ـ) ,صْ.
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المبحث الثاني :المؤسسة العسكرية والتحوؿ الديمقراطي بعد ثورة 5022ـ.
سكؼ يتناكؿ ىذا المبحث ,دكر المؤسسة العسكرية في التحكؿ نحك الديمقراطية ,ككف أف

المؤسسة العسكرية متنامية القكة كالنفكذ ,كىي التي تمسؾ بزماـ األمكر في المرحمة االنتقالية ,ثـ نتناكؿ
دكر المؤسسة العسكرية في حماية االنتخابات التشريعية ,ككيؼ أدارت االنتخابات الرئاسية بحيادية,
ككيؼ تمت عممية تسميـ السمطة لرئيس منتخب ,ثـ الحديث عف كيفية ىيمنة مؤسسة الرئاسة عمى
الجيش.

أو ًل :المؤسسة العسكرية والنتخابات التشريعية.
مف الصعكبات التي كاجيت المجمس العسكرم بعد نجاح الثكرة؛ ظيكر تحديات فكرية كسياسية قد

تككف بمثابة عقبة أماـ التحكؿ نحك الديمقراطية ,تتمثؿ ىذه التحديات في الخبلؼ الفكرم الديني لدل
الطكائؼ الدينية ,كالجماعات األصكلية ,كالتيارات الميبرالية ,ككاف النظاـ السابؽ قامعنا ليذه الخبلفات,
كلكف بعد الثكرة بدأ الناس يشعركف بحرية إبداء الرام كالتعبير ,كستككف مؤىمة إلبراز الخبلفات (ُ).

كأصبح المجمس األعمى لمقكات المسمحة ,كفؽ اإلعبلف الدستكرم الصادر في ُّشباط /فبراير

َُُِـ ,ىك المؤسسة السياسية األكلى التي تحكز السمطة الفعمية في مصر (ِ) ,ككاف عمى المجمس
العسكرم مسؤكلية كبيرة ,حيث إنو يتكجب عميو إجراء إصبلحات سريعة كمممكسة ,ليثبت لمشارع

المصرم ,أنو يقؼ بجانب الشعب ,مؤيدان لطمكحاتو كآمالو ,ككانت مف أىـ اإلنجازات التي حققيا
المجمس العسكرم بعد تكليو شئكف الببلد ,ىك إجراء االنتخابات التشريعية كالرئاسية ,فقد كاف مف مطالب

الثكار ,كضع جدكؿ زمني لتسميـ السمطة لرئيس مدني منتخب ,كبدأ المجمس العسكرم بكضع
التشريعات البلزمة ,التي تكفؿ إجراء انتخابات نزيية.
كيمكف قراءة االنتخابات التشريعية المصرية ,مف خبلؿ اإلعبلف الدستكرم الصادر َّ أذار/

مارس َُُِـ ,كالذم تضمف بنكدنا حاسمة ,تعزز نزاىة العممية االنتخابية ,كمنيا(ّ).
بناء عمى الجنس أك األصؿ.
ُ -حظر تككيف األحزاب عمى أساس ديني ,أك ن
ِ -نصؼ أعضاء البرلماف ,يجب أف يككنكا مف العماؿ كالفبلحيف.

ّ -القانكف كليس الدستكر ,ىك الذم يحدد طريقة االنتخاب؛ كىؿ تككف بالقائمة المكحدة ,أك
النظاـ الفردم؟  ,كىؿ يككف لممرأة نسبة (ككتا) محددة في البرلماف؟
ْ -إجراء االنتخابات تحت إشراؼ قضائي كامؿ.
))1

 عبدالناصرعبدالباسط,ثورةشبابلمٌخلقمثلهافًالبالد(,القاهرة:دارخالدبنالولٌدللطباعة2111,م),ص.24
) )2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالمالحقاإلعالنالدستوري13شباط/فبراٌر2111م,ص.153
))3
المركزالعربًلألبحاثودراسةالسٌاسات,تقدٌرموقؾ,تحدٌاتأماماالنتخاباتالتشرٌعٌةفًمصر,تشرٌنالثانً/أكتوبر2111م,ص.3
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ٓ -محكمة النقض ,ىي مف يفصؿ في صحة العضكية كليس المجمس.
كقد نص القانكف ,عمى أف تجرل انتخابات كؿ مف مجمسي الشعب كالشكرل كاالستفتاء ,تحت

إشراؼ المجنة العميا لبلنتخابات المنصكص عمييا في المادة (ّ) مف اإلعبلف الدستكرم ,الصادر بتاريخ
َّ آذار /مارسَُُِـ ,كأف تشكؿ المجنة العميا لبلنتخابات ,برئاسة رئيس محكمة استئناؼ القاىرة,
كعضكية أقدـ نائبيف مف نكاب رئيس محكمة النقض ,كأقدـ نائبيف لرئيس مجمس الدكلة ,كأقدـ رئيسيف
بمحاكـ االستئناؼ تالييف لرئيس محكمة استئناؼ القاىرة ,كتختص المجنة العميا لبلنتخابات بما يأتي (ُ):
أكالن  :تشكيؿ المجاف العامة لبلنتخابات ,كلجاف االقتراع كالفرز المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ,
بقانكف كتعييف أميف لكؿ لجنة.
ثانينا  :اإلشراؼ عمى إعداد جداكؿ االنتخابات ,مف كاقع بيانات الرقـ القكمي كمحتكياتيا كطريقة
مراجعتيا كتنقيتيا كتحديثيا ,كاإلشراؼ عمى القيد بيا كتصحيحيا.
ثالثنا  :كضع كتطبيؽ نظاـ لمرمكز االنتخابية ,بالنسبة لمرشحي األحزاب السياسية كالمستقميف.
رابعنا  :تمقى الببلغات كالشكاكل المتعمقة بالعممية االنتخابية ,كالتحقؽ مف صحتيا كازالة أسبابيا.
خامسنا  :كضع القكاعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية كالدكلية ,في متابعة كافة
العمميات االنتخابية.
سادسان :كضع القكاعد المنظمة لمدعاية االنتخابية ,بمراعاة أحكاـ المادة (ْ) مف اإلعبلف الدستكرم,
كالمادة (ُُ) مف القانكف رقـ ّٖ لسنة ُِٕٗـ ,في شأف مجمس الشعب ,عمى أف تتضمف ىذه
القكاعد ,حظر استخداـ شعارات أك رمكز ,أك القياـ بأنشطة لمدعاية االنتخابية ذات طابع ديني ,أك
عمى أساس التفرقة بسبب الجنس أك األصؿ.
سابعنا :كضع قكاعد تكزيع الكقت المتاح خاصة في أكقات الذركة لمبث التمفزيكني كاإلذاعي ,بغرض
الدعاية االنتخابية في أجيزة اإلعبلـ الرسمية كالخاصة ,عمى أساس المساكاة التامة.
ثامننا :إعبلف النتيجة العامة لبلنتخابات كاالستفتاء.
تاسعنا :تحديد مكاعيد االنتخابات التكميمية.
عاش انر  :إبداء الرأم في مشركعات القكانيف المتعمقة باالنتخابات.

) )1البنٌةالقانونٌةوالتشرٌعٌةلالنتخاباتالمصرٌة,2111مركزالجزٌرةللدراسات17كانونأول/دٌسمبر2113م,
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/12/20111217131331737581.htm
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كترل الدراسة ,أف المجمس العسكرم عمد إلى تشكيؿ لجنة عميا لبلنتخابات ,ككضع جداكؿ
لتحديد مياميا ,كذلؾ ليضمف نزاىة العممية االنتخابية ,كتنظيميا ,كمراقبتيا بدقة عالية كشفافية ,عمى
عكس ما كانت تجرم أياـ الرئيس مبارؾ ,كلقد القت ىذه اإلجراءات القبكؿ في الشارع المصرم ,حيث

ازدادت نسبة اإلقباؿ عمى صناديؽ االقتراع بشكؿ ممحكظ ,ألف المكاطف المصرم شعر بأىمية صكتو .
كتككنت الخارطة الحزبية المصرية في االنتخابات التشريعية َُُِـ ,مف أربع كتؿ حزبية

رئيسة ,تتككف كؿ منيا مف ّ إلى ْ أحزاب في المتكسط ,يمكف تمثيميا كما يمي(ُ):
الكتمة

األحزاب المكونة ليا

األحزاب ذات المرجعية الدينية

الحرية كالعدالة -النكر – البناء كالتنمية

األحزاب المدنية اليسارية

التجمع – الناصرم -الكرامة -التحالؼ الشعبي

األحزاب المدنية اليمينية

األحزاب المدنية الكسطية

المصريكف األحرار – الجبية الديمقراطية -العدؿ

الكفد – الكسط -المصرم الديمقراطي االجتماعي

جدكؿ رقـ (ِ)

النتيجة اإلجمالية :
لقد نجح المجمس العسكرم في إتماـ االنتخابات التشريعية ,بإجراء انتخابات نزيية ,لـ يعت د عمييا

الشعب المصرم منذ عيكد طكيمة ,كيتضح مف الشكؿ التكضيحي اآلتي ,تقسيـ مقاعد مجمس الشعب
المصرم (ْٖٗ) عمى األحزاب ,حسب نسبة التصكيت ,ككما ىك مكضح ,حصؿ حزب الحرية كالعدالة
عمى ِّٓ مقعدان ,كحزب النكر حصؿ عمى ُِّ مقعدنا ,كحزب الكفد حصؿ عمى ّٖ مقعدان ,ككزعت
باقي المقاعد عمى أحزاب متعددة(ِ).

) )1مازنحسن,الخرٌطةالحزبٌةالمصرٌةالنتخابات2111م,المركزالعربًلألبحاثودراسةالسٌاسات,كانونأول/دٌسمبر2111م.
))2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,انتخاباتمجلسالشعب2112-2111م http://ar.wikipedia.org/wiki,
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ثانياً :المؤسسة العسكرية والنتخابات الرئاسية المصرية.
بعد نجاح ثكرة ِٓ يناير ,بدأت المؤسسة العسكرية التخطيط في الفترة االنتقالية إلجراء انتخابات
تشريعية كرئاسية يشرؼ عمييا الجيش بنفسو ,حيث أقيمت الجكلة األكلى مف االنتخابات يكمي ِّ كِْ
أيار /مايك َُِِـ  ,كأقيمت الجكلة الثانية يكمي ُٔكُٕ حزيراف /يكنيك في العاـ نفسو ,كقد تـ تحديد
مكاعيد االنتخابات طبقنا لما أعمنتو المجنة العميا لبلنتخابات؛ كأسفرت االنتخابات عف فكز مرشح حزب

الحرية كالعدالة الدكتكر محمد مرسي ,في جكلة اإلعادة ,عمى منافسو الفريؽ أحمد شفيؽ< بنسبة
ّٕ.)ُ( %ُٓ,

كيذكر الكاتب محمد السركجي ,أىداؼ مشاركة جماعة اإلخكاف في االنتخابات التشريعية كالرئاسية (ِ):
ُ -تحقيؽ االنفتاح عمى المجتمع كالتكاصؿ معو ,كاستثمار طاقات اإلصبلح فيو.
ِ -إبراز المزيد مف الرمكز كالقيادات ,التي تقكد المجتمع عمى كؿ المستكيات.
ّ -الكصكؿ إلى شرائح النخبة الفكرية كالسياسية كالتنفيذية كالتكاصؿ معيا.
ْ -المساىمة في الرقابة عمى الجيات التنفيذية ككشؼ صكر الفساد.
ٓ -المساىمة في إصدار تشريعات تحفظ أمف كسبلمة الببلد ,ككقؼ ما يتعارض مع المصالح
الكطنية.
أسماء المرشحيف رسمينا لمنصب رئيس الجميكرية في انتخابات َُِِـ(ّ):
ـ

اسـ المرشح

الحزب

تاريخ الترشح

ُ

ابك العز الحريرم

ُّآذار /مارس َُِِـ

حزب التحالؼ الشعبي االشتراكي

ِ

أحمد شفيؽ

ٓ نيساف /أبريؿ َُِِـ

مستقؿ

ّ

حساـ خير اهلل

ِِآذار /مارس َُِِـ

حزب السبلـ الديمقراطي

ْ

حمديف صباحي

ٔ نيساف  /أبريؿ َُِِـ

حزب الكرامة

ٓ

خالد عمي

ٖ نيساف  /أبريؿ َُِِـ

مستقؿ

ٔ

عبد اهلل األشعؿ

ٖ نيساف  /أبريؿ َُِِـ

حزب األصالة

ٕ

عبد المنعـ أبك الفتكح

ِٗآذار /مارس َُِِـ

مستقؿ

) )1لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,انتخاباتالرئاسةالمصرٌة2112م,
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A
7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
%D8%A9_2012
) )2محمدالسروجً,تحدٌاتالواقعوآفاقالمستقبل(,القاهرة:دارالكتبالمصرٌة2111,م),ص.111
) )3الموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,انتخاباتالرئاسةالمصرٌة2112م,مصدرسابق.
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ٖ

عمرك مكسى

ِّآذار /مارس َُِِـ

مستقؿ

ٗ

محمد سميـ العكا

ْ نيساف  /أبريؿ َُِِـ

مستقؿ

َُ محمد فكزم عيسى

ُٔآذار /مارس َُِِـ

حزب الجيؿ الديمقراطي

ُُ محمد مرسي

ٖ نيساف  /أبريؿ َُِِـ

حزب الحرية كالعدالة

ُِ محمكد حساـ

ِ نيساف  /أبريؿ َُِِـ

حزب البداية

ُّ ىشاـ البسطكيسي

ُ نيساف  /أبريؿ َُِِـ

حزب التجمع

جدكؿ رقـ (ّ)

كاف رأم محمد حسنيف ىيكؿ ,في المرشحيف :عمرك مكسى كمحمد البرادعي ,أنيما قد أتيا مف
خارج المجاؿ السياسي الداخمي ,فقد قضيا معظـ حياتيما في العمؿ الدبمكماسي خارج الكطف ,ىكذا
يتضح مف رأم محمد حسنيف ىيكؿ ,أنو كاف مع التجديد ,كانتخاب رئيس جديد ,ينشأ مف بيف صفكؼ
الشعب ,ليمبي رغباتو كطمكحاتو ,كليس رئيسنا يأتي مف الخارج(ُ):

نتائج الجولة األولى مف النتخابات الرئاسية (ِ):
المرشح
محمدمرسً
أحمدشفٌق
حمدٌنصباحً
عبدالمنعمأبو
الفتوح
عمروموسى
محمدسلٌمالعوا
خالدعلً
أبوالعزالحرٌري
هشامالبسطوٌسً
محمودحسام
محمدفوزيعٌسى
حسامخٌرهللا
عبدهللااألشعل

الحزب

الجولة األولى
النسبة %
األصوات

حزبالحرٌةوالعدالة
مستقل
مستقل

24.71 567646852
23.66 565156327
21.72 461216273

مستقل

17.47 461656238

جولة اإلعادة
األصوات النسبة %

1362316131
1263476311

51.73
41.27

11.13 265116151
مستقل
1.11
2356374
مستقل
1.51
1346156
مستقل
1.17
حزبالتحالؾالشعبًاالشتراكً 416181
1.13
286118
حزبالتجمع
1.11
236882
مستقل
1.11
236118
حزبالجٌلالدٌمقراطً
1.18
226136
حزبالسالمالدٌمقراطً
 1.15
126248
حزباألصالة
جدكؿ رقـ (ْ) 

إف االنتخابات الرئاسية ,كانت بمثابة اختبار و
قاس ,يقدمو الشعب لممؤسسة العسكرية ,حيث كانت

المعضمة التي يتخكؼ منيا المثقفكف كالسياسيكف ,متسائميف :ىؿ سيعمؿ المجمس العسكرم عمى التحكؿ
) )1محمد حسنيف ىيكؿ ,مصر إلى أيف؟ ما بعد مبارؾ كزمانو ( ,القاىرة  :دار الشركؽَُِِ ,ـ) ,صُٕٔ.
) )2لمزٌدٍمنالتفاصٌل,انظرالموسوعةالحرةوٌكٌبٌدٌا,انتخاباتالرئاسةالمصرٌة2112م.
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الديمقراطي ,كتطبيؽ االنتخابات النزيية؟ كىؿ سيسمـ السمطة لرئيس مدني منتخب ,أك سيستكلي عمى
السمطة ,كيقكـ بحكـ مصر كما فعؿ الرئيس مبارؾ بقانكف الطكارئ؟
لقد أتـ المجمس العسكرم االنتخابات الرئاسية برعاية الجيش ,كبحضكر مراقبيف ,كاشراؼ القضاء

كاحتدـ التنافس بيف طرفيف أحدىما يحظى بتزكية مف المؤسسة العسكرية ,كىك الفريؽ أحمد شفيؽ,

كاآل خر يحظى بتأييد جماعة اإلخكاف المسمميف كىك الدكتكر محمد مرسي ,ككاف عمى الشعب أف يختار
أحدىما ,كبعد إتماـ الجكلة األكلى ,كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ (ٓ) كنظ نار لتقارب النسبة بيف

المرشحيف الفريؽ أحمد شفيؽ ٔٔ ,%ِّ,كالدكتكر محمد مرسي ٖٕ ,%ِْ,تمت اإلعادة في الجكلة

الثانية ,ككانت النتيجة النيائية فكز الرئيس محمد مرسي بعدد ُُّ ُّ,َِّ,صكتان ,ما يعادؿ نسبة
ّٕ ,%ُٓ,كحصكؿ الفريؽ أحمد شفيؽ عمى َّٖ ُِ,ّْٕ,صكتان ,ما يعادؿ نسبة ِٕ ,%ْٖ,كما

ىك مكضح في جدكؿ رقـ (ٓ).

إف نتائج االنتخابات ,تبيف أف ىناؾ تقاربنا شديدان بيف المتنافسيف الرئيسييف ,حيث فاز الرئيس

مرسي بفرؽ ْٔ ,%ّ,كىذا يدلؿ عمى أف المعارضة ستككف قكية ,كأف الشعب أنقسـ إلى قسميف ,نصفو
مؤيد لمرئيس محمد مرسي ,كالنصؼ اآلخر سيككف معارضان لو كلسياستو ,كقد يككف مف ىؤالء

المعارضيف ,مف يشكؿ ثكرة مضادة لثكرة َُُِـ ,حيث إف جميع مف تضررت مصالحيـ مف الثكرة
كانكا مؤيديف لمفريؽ شفيؽ ,كمنيـ طبقة الفناني ف الذيف يتخكفكف مف ضياع نفكذىـ ,في ظؿ حكـ

إسبلمي ,ككذلؾ الرأسماليكف الذيف يتخكفكف مف تراجع االقتصاد ,مما يؤثر عمى ثركاتيـ ,ككذلؾ

عناصر كأف ارد الحزب الكطني المدلؿ زمف الرئيس مبارؾ ,يخشكف مف تقميص صبلحياتيـ ,كاألقباط

الذيف يخشكف مف فكز اإلخكاف المسمميف ,كيعتقدكف أنو سيؤثر عمى بناء الكنائس كالتضييؽ عمييـ ,كؿ

ىذه الفئات مف المجتمع المصرم ,تشعر بالتخكؼ مف كصكؿ رئيس إسبلمي لمحكـ ,كلقد حاكؿ الرئيس
مرسي بعد الفكز ,أف يرسؿ رسائؿ طمأنة لجميع فئات المجتمع حتى يحظى بشعبية الجماىير.

كترل الدراسة ,أف نتائج االنتخابات الرئاسية ليست نياية المطاؼ ,لتحقيؽ التحكؿ الديمقراطي,

كبداية اإلصبلح كالنيضة ,فالثكرة الفرنسية لـ تترسخ مبادؤىا إال بعد ستيف سنة مف اندالعيا,

كاالنتخابات الرئاسية المصرية ,ىي البداية لعيد جديد تطبؽ فيو الديمقراطية كاالنتخابات النزيية,
كتختمؼ الحالة المصرية عف الحالة الفرنسية ,فاليكـ يكجد في مصر مؤسسات دكلة ,كجيش حديث,

كتطكر في التكنكلكجيا ,كفئات مف السياسييف كالمثقفيف ,كقد يعمؿ ىذا عمى تطبيؽ مبادئ الديمقراطية في
فترة كجيزة.

أقطارا
كقد عبر "برىاف غميكف" ,عف تفاكت الببلد العربية في تبني الديمقراطية قائبلن" :إف ىناؾ
ن
عديدة ,أصبحت فييا التعددية أم انر قانكنيان مشركعنا ,كمستنبطنان في ذاكرة النظاـ ,كىي مرحمة يمكف أف
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نطمؽ عمييا مرحمة ما قبؿ ديمقراطية أم تمييدية ,كىناؾ أقطار عربية أخرل ,تشكؿ التعددية فييا أم نار
كاقعنا ,ليس مف الممكف التراجع عنو ,عمى الرغـ مف أف السمطات تقكـ بكؿ اإلجراءات لتفريغيا مف
مضمكنيا ,ككقؼ الحراؾ السياسي كىناؾ أقطار تفتقر كمينا لمتجربة السياسية التعددية ,بؿ لمفيكـ
السياسة كحدكد ممارستيا ,كتخضع لقكانيف االستثناء الدائمة ,التي تحكلت إلى قكانيف الحالة الطبيعية" (ُ).

كترل الدراسة ,أف شعكب "الربيع العربي" قد أدركت أىمية التحكؿ الديمقراطي ,حتى تتجاكز

أكضاعيا المتأزمة ,كليست الديمقراطية المأمكلة في الحقيقة ,ىي تمؾ التي تأتي في أعقاب انقبلبات

سياسية ,بؿ تغير كعي األفراد ,كتعزز فرص تعاكنيـ ,حتى يستطيعكا النيكض ,كبناء مجتمع
ديمقراطي.

بات كاضحنا بعد نجاح الثكرة في بمداف الربيع العربي ,أنو حيف تتكفر لمعممية االنتخابية ,ظركؼ
مف النزاىة كالشفافية كالممارسة الديمقراطية ,أك حد معقكؿ مف ذلؾ ,فإنيا تسفر في أغمب األحياف ,عف

فكز القكل المحسكبة عمى التيار اإلسبلمي ,كالدليؿ عمى ذلؾ ,فكز حزب النيضة في تكنس ,كالحرية
كالعدالة في مصر ,كبعد كصكؿ الحركات اإلسبلمية إلى الحكـ ,سيكاجييا تحديات جديدة ,فباألمس
كانت تنتقد كتعارض كتطالب بالتغيير ,كاليكـ اختارت تحمؿ المسؤكلية ,كجعمت نفسيا في مكاف قابؿ
لممحاسبة (ِ).

وبعد وصوؿ الرئيس مرسي لمحكـ ,ترى الدراسة :أف ىناؾ عدة تحديات سوؼ تواجو الرئيس
مرسي بعد فوزه بالنتخابات ومنيا:
ُ .سيطرة الجيش عمى مقاليد األمكر في الدكلة ,حيث كانت مف أىـ التحديات التي ستكاجو الرئيس
بعد فكزه باالنتخابات ,ككيؼ ستككف العبلقة بيف مؤسسة الرئاسة كالمؤسسة العسكرية؟ كىؿ
سيستطيع الرئيس تقميص نفكذ العسكر في الدكلة؟ كبالفعؿ سكؼ يتعامؿ الرئيس مرسي مع ىذا

التحدم ,كىذا ما سكؼ تكضحو الدراسة فيما بعد.

ِ .قكة الرأسمالييف ,رغـ سقكط النظاـ ,إال أف ىناؾ طبقة غنية في الدكلة ,ال ترغب في أف يتكلى
الحكـ رئيس إسبلمي ,خكفنا مف تراجع االقتصاد ,مما يؤثر عمى مصالحيـ كتجارتيـ كأمكاليـ,

ككيؼ سيتعامؿ الرئيس مرسي مع ىذه التحدم؟ فعندما كصؿ رئيس الكزراء التركي رجب طيب

أردكغاف لمحكـ ,سعى لمنيكض باالقتصاد ,مما جعؿ الشعب يمتؼ حكلو كيؤيده ,كترل الدراسة,
أنو مف األحرل أف يقتدم الرئيس مرسي برئيس الكزراء التركي.

) )1برهانؼلٌون"أفاقالدٌمقراطٌةفًالبالدالعربٌة"مجلةبرٌقاإللكترونٌةاكتوبر,2118ص.11
http://www.adf.org.qa/bareeq.pdf
))2طلعترمٌح"االنتخاباتالمصرٌةوتحولدٌمقراطًبؤفقإسالمً"مجلةالبٌان2112/7/16,م,العدد,311ص.76
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2161

-141-

ّ .النخبة العممانية ,كىي مجمكعة مف القيادات ذات الفكر المنفتح ,كالتي ال ترغب في كصكؿ
اإلسبلمييف لمحكـ ,كستككف ىذه القيادات عقبة في كجو الرئيس مرسي أثناء فترة كاليتو ,كستعمؿ
عمى كضع العقبات أماـ الرئيس.

ْ .اإلعبلـ المضاد لمثكرة ,حيث ا عتاد اإلعبلـ لفترة طكيمة عمى مدح النظاـ السابؽ ,كسيككف أداة في
يد المعارضة ,يستخدميا ضد الرئيس مرسي إلفشاؿ إنجازاتو ,كتقميؿ شعبيتو ,كىذه العقبة الجديدة
ستكاجو الرئيس المنتخب ,كعميو أف يتغمب عمييا في إطار القانكف ,فبل يجكز قمع الحريات في
ال مف تحريره ,كقد بدأ
نظاـ جاء ليطبؽ الديمقراطية ,كحاكلت مؤسسة الرئاسة تركيض اإلعبلـ بد ن

كزير اإلعبلـ عممو بطريقة أمنية تمامنا ,فقاـ بحممة مف أجؿ فحص التصاريح الخاصة ببعض

المذيعيف ,الذيف يعممكف في القنكات الخاصة ثـ أعقب ذلؾ قرهار إدارم مف الحككمة بإغبلؽ قناة
"الفراعيف" ,لكف إغبلؽ القنكات التميفزيكنية في النظاـ الديمقراطي ,ال يككف أبدا تنفيذان ألمر إدارم,
كانما تغمؽ القنكات تنفيذان لحكـ قضائي نيائي (ُ).

ٓ .االلتزاـ بما تعيد فيو أثناء الدعاية االنتخابية ,كالتسريع في تحقيؽ إنجازات مممكسة ,ليشعر الشعب
بالتغيير كالتطكر كالنيكض باالقتصاد  ,حيث أف المكاطف البسيط اذا لـ يشعر بمدل التغيير في
حياتو قد يؤدم ذلؾ لسخطو عمى النظاـ.
ٔ .الفصؿ بيف السمطات القضائية كالتشريعية كالتنفيذية ,ضركرة لضماف االتزاف كالمحاسبة كالمسائمة
كاالنضباط ,كتضييؽ الخناؽ عمى الفساد كاالستبداد (ِ).

))1

عالءاألسوانً,فرحةصادقةومخاوؾمشروعة13,أؼسطس2112مالمصريالٌوم,
http://www.almasryalyoum.com/node/1048241
))2ممدوححمزة,رسائلالثورة,1بقلمفكريحسن(,القاهرة:المجلسالوطنًالمصري2111,م),ص 57
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ثالثاً :تقميص دور العسكر وىيمنة مؤسسة الرئاسة عمى المؤسسة العسكرية.
نظ نار ألىمية المؤسسة العسكرية المصرية في الدكلة ,كسيطرتيا عمى االقتصاد كالدستكر ,كالتدخؿ

في إدارة شئكف الببلد ,حدث صراع بيف مؤسسة الرئاسة كالمؤسسة العسكرية ,كمراحؿ ىذا الصراع
تختمؼ مف رئيس آلخر ,حيث كاف الرئيس جماؿ عبد الناصر ,يحاكؿ أف يتقرب مف رفيقو المشير عبد

الحكيـ عامر ,كحاكؿ استيعاب المؤسسة العسكرية ,كلـ يجعميا نقيضة لو كلسياستو ,كبعد كفاة الرئيس
عبد الناصر عاـ َُٕٗـ ,كتكلي الرئيس السادات الحكـ؛ بدأت عبلقة جديدة بيف مؤسسة الرئاسة
كالمؤسسة العسكرية ,فقد حاكؿ السادات أف يسيطر عمى الجيش ,مف خبلؿ التحكـ في صفكؼ
ضباطو ,كتغيير مف كانكا ييعرفكف باسـ رجاؿ عبد الناصر.
بينما في عيد الرئيس مبارؾ ,كانت العبلقة بيف الرئيس كالمؤسسة العسكرية بقيادة المشير عبد
الحميـ أبك غزالة ,تتعرض إلى الشد كالجذب ,كلـ يمنح الرئيس مبارؾ كزير دفاعو ,يدنا مطمقة في تعييف

المستكيات العميا في الجيش؛ فكاف يعتمد عمى صبلتو الشخصية داخؿ النخبة العسكرية؛ لتحديد المد
كالجزر في التحالفات ىناؾ (ُ).

كبعد نجاح الثكرة المصرية ,كاجراء االنتخابات الرئاسية ,ككصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف إلى

الحكـ ,حدث صراع جديد عمى السمطة بيف الرئيس الجديد محمد مرسي كالمؤسسة العسكرية ,فكؿ
طرؼ مف الطرفيف ,كاف يسعى لتقميص نفكذ اآلخر ,كلقد بدأ الرئيس مرسي بتقميص نفكذ المؤسسة
العسكرية ,مف خبلؿ تغيير قائد القكات المسمحة المشير حسيف طنطاكم ,كتكلية الفريؽ أكؿ عبد الفتاح
السيسي مكانو ,كمف خبلؿ عزؿ العديد مف القيادات ,كتكلية أشخاص آخريف.
إف فكز الرئيس مرسي ,مثَّؿ بداية لنمط جديد مف الصراع ,بيف الرئيس المنتخب كسمطة المجمس
األعمى لمقكات المسمحة ,أك ما يسمى في مصر "الدكلة العميقة" ,ككاف تأخير إعبلف النتائج ,مؤش نار

عمى صعكبة كشدة حالة التضاغط الجارية ,ككاف الفكز إعبلننا باستمرار معركة التحكؿ الديمقراطي ,إذ

أف قضايا كثيرة لـ تحسـ بعد ,عمى صعيد مف ىك صاحب القرار في إدارة الدكلة ,كبدأت تمجأ مؤسسة
الرئاسة إلى ضركرة اعتماد أدكات الضغط كالحشد الجماىيرم ,كعدـ االقتصار عمى آليات الديمقراطية

كحدىا (ِ).

كترل الدراسة ,أف المؤسسة الرئاسية الجديدة في مصر بعد الثكرة ,تعي جيدان مدم تغمغؿ نفكذ

الجيش في الدكلة ,لذلؾ عممت عمى تقميص نفكذه ,ككاف أماميا النمكذج التركي لتقتدم بو ,كالتقميؿ مف
))1أحمد عبد اهلل ,الجيش كالديمقراطية في مصر ,مرجع سابؽ ,صٗٔ.
))2طلعترمٌح"االنتخاباتالمصرٌةوتحولدٌمقراطًبؤفقإسالمً",مرجعسابق,ص.76
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نفكذ العسكر تدريجيان ,كفي الكقت نفسو ال تحاكؿ االصطداـ معو ,حتى ال يحدث انقبلب عسكرم يعيؽ
عممية التحكؿ الديمقراطي.

كبعد فكز الرئيس مرسي في االنتخابات ,كانت الرؤية أماـ معظـ المحمميف السياسييف ,أف ىناؾ

قيادتيف في مصر ,قيادة حقيقية تعمؿ في الخفاء ,تتمثؿ في المجمس العسكرم ,كقيادة شكمية تأتمر
بأكامر العسكر ,كىك الرئيس محمد مرسي ,كلكف ىذا االفتراض سرعاف ما أثبت عدـ صحتو ,حينما أقدـ
الرئيس محمد مرسي عمى تقميص نفكذ العسكر مف خبلؿ عزؿ المشير حسيف طنطاكم في ُِ آب/
أغسطسَُِِـ ,كتكلية الفريؽ أكؿ عبد الفتاح السيسي مكانو ,كتغيير العديد مف قيادات الجيش,

كسعى الرئيس مف كراء ىذه الخطكات ,إلى إبعاد الجيش عف العممية السياسية ,كارجاعو إلى ثكناتو,
ليباشر كظيفتو المركزية في حماية أمف مصر(ُ).

ىكذا حاكؿ الرئيس مرسي ,أف يقمص نفكذ الجيش ,كلكف مف الكاضح أف المؤسسة العسكرية
المصرية ,ليا ركائز كبيرة في الدكلة ,كمف الصعب أف يحكـ سيطرتو عمى ىذه المؤسسة بسيكلة ,حيث

إنيا تحظى بمكانة مرمكقة في الدكلة ,كتسيطر عمى مفاصؿ البمد ,كلربما الصراع بيف المؤسسة
العسكرية كالسياسية اآلف في حالة سككف ,كلكف فصكؿ الصراع بيف المؤسسة العسكرية كالمؤسسة
الرئاسية ما ازلت مستمرة ,كلـ تحسـ حتى اآلف لطرؼ معيف.

))1العربٌةنت13أب/أؼسطس2113مhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/08/12/231883.html,
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الخاتمة:
إ ف المؤسسة العسكرية صاحبة المكانة كالنفكذ في مصر ,فكما أسمفنا في الدراسة فإنيا تسيطر

عمى جزء كبير مف االقتصاد في مصر ,كليا امتيازات في الدستكر ,كصاحبة القكة كالنفكذ فييا؛ مما

أفرز صراعنا بيف المؤسسة العسكرية كالمؤسسة الرئاسية ,كقد بدأ ىذا الصراع منذ اندالع ثكرة ِّ تمكز/
يكليك ُِٓٗـ .كاختمؼ دكر المؤسسة العسكرية كأداؤىا مع اختبلؼ شخص الرئيس المصرم فنجدىا
أحياننا تزداد كتقكل كما كاف في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر ,كأحياننا حاكؿ الرئيس تقميصيا كما
استيعاب ليا كما كاف في عيد الرئيس مبارؾ كأحيانا
حدث في عيد الرئيس السادات كأحيانا يحدث
ه
خرجت عف طكع الرئيس كانحازت لمشعب كما حدث أكاخر عيد الرئيس مبارؾ.

انفجار عمى الكضع الراىف ,كتؤدم إلى تغيير جذرم في نكاحي
نا
إف الثكرات عبر التاريخ تمثؿ
صرع بيف الثكار ,كأصحاب النفكذ كالمصالح
المجتمع ,كليا تأثيرىا الداخمي كالخارجي ,كأحيانا تؤدم إلى ا
في النظاـ القديـ ,كربما تحصد أركاح األبرياء ,كتؤدم لتدمير البنية التحتية لمدكلة كتراجع لبلقتصاد.

إف سياسة الرئيس مبارؾ ,كاخفاقات نظامو في التعامؿ مع القضايا الداخمية كالفساد السياسي

كاالجتماعي كاالقتصادم ,ككذلؾ سمبيات النظاـ في التعامؿ مع القضايا الخارجية ,كؿ ىذه العكامؿ دفعت

الشعب إلى الخركج عمى النظاـ كاعبلف ثكرتو  ,كبعد خركج الشباب حاكؿ النظاـ القياـ بإصبلحات
إليقاؼ الثكرة ,كأصدر بعض الخطابات العاطفية ,لكنو لـ يستطع إيقاؼ الغضب الشعبي الذم تفجر.

إ ف المؤسسة العسكرية المصرية كاف ليا دكر مممكس في الثكرة ,ككانت في مكقؼ االختيار بيف

مكقفيف ,إما االنحياز مع الشعب كثكرتو ضد النظاـ ,أك االنحياز مع النظاـ ضد الشعب كثكرتو ,كىنا

أثبتت المؤسسة العسكرية أنيا كطنية بجدارة كليست مبنية عمى أسس طائفية أك عرقية ,كظير الدكر
البارز لممؤسسة العسكرية في رفضيا االنصياع ألكامر النظاـ في النزكؿ لمشارع كقمع المتظاىريف,

كلكنيا نزلت إلى الشارع لحماية المتظاىريف ,كتأميف الببلد ,كالمناطؽ الحيكية بالدكلة ,مف سفارات كآثار
تاريخية  ,كىناؾ العديد مف المحددات الداخمية كالخارجية كراء اتخاذ المؤسسة العسكرية ىذا المكقؼ.

كبعد تنحي مبارؾ لـ يسقط النظاـ بسقكط الرئيس ,كلكف جذكره ما زالت قائمة في الدكلة فميس مف

الطبيعي أف نظامنا امتد أكثر مف ثبلثيف عامنا أف ينتيي في يكـ كاحد ,كمف المعركؼ أف لكؿ ثكرة ثكرة
مضادة ليا ,يقكـ بيا بقايا النظاـ ,كأصحاب النفكذ كالمصالح في الدكلة ,بيدؼ الرجكع لمكانتيـ

كأمكاليـ ,لذلؾ مف الصعب تحقيؽ التحكؿ الديمقراطي بشكؿ سريع.

كتكصمت الدراسة إلى أف الصراع بيف مؤسسة الرئاسة كالمؤسسة العسكرية في مصر بدأ منذ ثكرة

مستمر حتى األف ,كأف عممية التحكؿ الديمقراطي مرتبطة بمدل حيادية
الضباط األحرار ,كما زاؿ
ان
المؤسسة العسكرية ,كسيطرة المدنييف عمى مقاليد السمطة.
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نتائج الدراسة:
تكصمت الدراسة إلى العديد مف االستنتاجات ,كمنيا:
ُ -األسباب الرئيسة لكؿ الثكرات ,ىك محاربة الفساد كاإلصبلح كالنيضة ,كقد تحققت إرادة الشعب
المصرم بإسقاط نظاـ ديكتاتكرم استمر أكثر مف ثبلثة عقكد.

ِ -لكؿ ثكرة شعبية ثكرة مضادة تتككف مف أصحاب المصالح كالنفكذ المتضرريف مف الثكرة سكاء عمى
المستكييف الداخمي أك الخارجي.

ّ -تسمية "الربيع العربي" نسبة إلى ربيع براغ ُٖٔٗـ ,كاختير ىذا االسـ عمى الرغـ مف أف الثكرات
العربية كانت في فصؿ الشتاء كالخريؼ ,كربما ترجع التسمية إلى الربيع الذم يجسد الحياة كاألمؿ
كالحيكية كاالزدىار.
ْ -القضاء عمى النظاـ السياسي ليس فقط بالقضاء عمى رأس النظاـ كرمكزه ,بؿ إنو تكجد أحزاب
كمؤسسات حككمية كأىمية كاعبلمية ,كأصحاب مصالح قد يككنكف جزءان مف ثكرة مضادة لعكدة النظاـ
كالحظ بعد الثكرة أف الرئيس مبارؾ غادر المشيد السياسي ,لكف تركيبة الدكلة" العميقة" التي أرساىا
مازالت قائمة.

ٓ -ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى الحكـ بعد ثكرة ُِٓٗـ أعاؽ عممية التحكؿ الديمقراطي لعقكد كأف
عممية التحكؿ الديمقراطي تحتاج لفترة طكيمة؛ حتى تعـ القيـ الديمقراطية ,كتصبح مؤسسات الدكلة
مطبقة ليا حيث أنو مف الصعب عمى دكلة اعتادت الحكـ العسكرم لعقكد طكيمة ,أف تتحكؿ إلى
نظاـ ديمقراطي في فترة كجيزة ,بؿ تحتاج لفترة حتى يتفيـ المجتمع مفاىيـ الديمقراطية.

ٔ -السبب الرئيس كراء ىيمنة المؤسسة العسكرية في مصر ىك امتبلكيا القكة ,كسيطرتيا عمى جزء مف
االقتصاد ,كعبلقاتيا الداخمية كالخارجية ,كيعد الجيش المصرم العمكد الفقرم لمدكلة ,كىذا ما أثبت
صدؽ فرضية "ىناؾ عكامؿ أدت إلى زيادة قكة كنفكذ المؤسسة العسكرية المصرية".

ٕ -أثبتت الدراسة صحة فرضية "أف ىناؾ اختبلفنا في دكر المؤسسة العسكرية المصرية في ثكرة

ُِٓٗـ كثكرة َُُِـ" حيث إننا نجد المؤسسة العسكرية في ثكرة الضباط األحرار ُِٓٗـ ىي
التي قادت الثكرة كفجرتيا ,بينما في ثكرة ينايرَُُِـ لـ تكف ىي مفجرة الثكرة ,بؿ كاف دكرىا
حماية الثكرة ,كالمحافظة عمى أمف الببلد ,فقد استطاع قادة الجيش أف يسيطركا عمى األكضاع

كيحمكا الببلد مف حالة الفكضى ,ككانكا حذريف حتى ال يحدث صداـ بيف الجيش كالثكار.
ٖ -إف المؤسسة العسكرية قد حددت مكقفيا مسبقنا مف الثكرة في عدـ قمع المتظاىريف؛ حيث كاف

الجيش المصرم يخشى مف التقسيـ ,كحالة الفكضى ,كالتدخبلت الخارجية ,لذلؾ أسرع بالتدخؿ
كمساندة الثكرة كالكقكؼ بجانب الشعب ,كىذا ما عجؿ بسقكط نظاـ الرئيس مبارؾ ,كاف المؤسسة
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العسكرية المصرية أدارت الفترة االنتقالية ببراعة عالية ,كلـ تدخؿ في صداـ مع الشعب ,كأدل
الجيش كاجبو في حماية الثكار ,كمساعدة الشعب عمى إسقاط النظاـ.

ٗ -لعب ميداف التحرير دك نار محكرينا في األياـ األكلى مف الثكرة ,ألنو أصبح مكضع النزاع بيف قكات
األمف المركزم كالمتظاىريف ,ككثي نار ما حاكلت قكات األمف إخبلء الميداف مف المتظاىريف ,كلكف

كاف ىذا النزاع محدكدان عمى عكس ما جرل إلى ليبيا كسكريا مف (عسكرة الثكرة).

َُ -إف مصر تمتمؾ ميزة ال تتكافر ألطراؼ إقميمية أخرل منافسة؛ يجب الحفاظ عمييا كاستثمارىا كعدـ
إىدارىا كىي ميزة "القبكؿ" ,فمصر تتمتع بدرجة عالية مف القبكؿ في المنطقة كالعالـ ,حيث نجد أف
ليا عبلقات مع الكثير مف الدكؿ في العالـ .
ُُ -مكقؼ مؤسسة الرئاسة مف المؤسسة العسكرية لـ يحسـ حتى اآلف ,فالجيش ما زاؿ يسيطر
كييميف عمى أجزاء مف االقتصاد في الدكلة ,كلو العديد مف االمتيازات ,فيؿ يستطيع الرئيس أف
ييميف عمى الجيش؟ أـ ستظؿ المؤسسة العسكرية بمثابة دكلة داخؿ الدكلة؟
ُِ -أثبتت الدراسة صحة الفرضية القائمة "كمما زادت سيطرة المؤسسة العسكرية عمى شؤكف الدكلة
أصبح مف المتعذر تحقيؽ الديمقراطية" حيث إنو ال يمكف تحقيؽ عممية التحكؿ الديمقراطي إال

بتقميؿ نفكذ العسكر في الدكلة ,كأف يككف اقتصاد الجيش ضمف اقتصاد الدكلة ,كنشر قيـ
الديمقراطية بالمجتمع .

الصرع بيف المؤسسة العسكرية كمؤسسة الرئاسة بدأ منذ العيد الجميكرم ,كلكنو لـ ً
ينتو بعد كلـ
ا
ُّ-
يحسـ لصالح طرؼ معيف حتى اآلف ,فكبل المؤسستيف الرئاسية كالعسكرية ,ت حاكؿ بسط نفكذىا في

الدكلة.
ُْ -أثبتت الدراسة عدـ صحة الفرضية القائمة " قد تؤثر عبلقة الرئيس بقائد القكات المسمحة عمى
مكقؼ المؤسسة العسكرية مف ثكرة ِٓ يناير" ,حيث إ ننا نجد أف المؤسسة العسكرية ,أعمنت

انضماميا لمشعب ,كتخمت عف الرئيس رغـ جميع الركابط كالعبلقات التي تربطيما ببعض,
كاستطاع قادة الجيش أف يفصمكا مصيرىـ عف مصير رئيس الدكلة.
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توصيات الدراسة:
ُ -ضركرة الحد مف ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى االقتصاد ,كجعؿ اقتصادىا ضمف اقتصاد
الحككمة حتى ال تككف دكلة داخؿ الدكلة ,كاىتماـ المؤسسة العسكرية المصرية بكظيفتيا في
حماية الحدكد ,كالدفاع عف الدكلة ,كبعدىا عف الصراعات السياسية.
ِ -الحرص عمى بناء المؤسسة العسكرية عمى أسس كطنية ,مما يجعميا حامية لمشعب ,كمحافظة
عمى االستقرار داخؿ الدكلة ,كاالىتماـ بالتصنيع العسكرم المحمي ,كتقميص االعتماد عمى
المساعدات العسكرية الخارجية ,لكي ال يرتبط الجيش بأجندات خارجية.
ّ -عمى الدكلة المصرية بعد نجاح الثكرة نشر قيـ الديمقراطية في المجتمع ,كاصدار التشريعات التي
حدد فترة حكـ الرئيس ,كالسماح بالمشاركة السياسية ,كالفصؿ بيف السمطات الثبلث داخؿ الدكلة
تي ٌ
كعدـ تركيز جميع السمطات في شخصية الرئيس.
ْ -تعزيز مفيكـ المنافسة الشريفة عمى السمطة؛ عبر صناديؽ االقتراع كاالنتخابات الحرة النزيية
كاالحتجاجات السممية ,كحؽ جميع المصرييف في التظاىر السممي لممطالبة بحقكقيـ ,في إطار
إيصاؿ المطالب لممسئكليف ,كليس في الفكضى كتعطيؿ اإلنتاج .

ٓ -ضركرة قياـ الحككمة الجديدة بعد الثكرة بتحقيؽ بعض اإلصبلحات العاجمة كالمممكسة ,ليشعر
الشعب بالتغيير كنجاح ثكرتو ,مثؿ تكفير فرص عمؿ ,كاالىتماـ بالزراعة ,كالعمراف ,كالسماح
بالتعددية الحزبية ,كاعطاء حرية أكبر لمنظمات المجتمع المدني.
ٔ -عمى الحككمة بعد الثكرة األخذ بنماذج الشعكب الناىضة؛ مثؿ النمكذج الماليزم كالنمكذج التركي.
ٕ -السياسة الخارجية المصرية تحتاج إلى إجراء مراجعة كتطكير لممكاقؼ في ضكء المستجدات
اإلقميمية كالدكلية ,كاعادة ىيكمية لمؤسسة الخارجية المصرية ,بما يحقؽ أماني الشعب كطمكحاتو.
ٖ -عمى المؤسسة الرئاسية أف تجعؿ المؤسسة العسكرية ضمف اقتصادىا ,حتى تتمكف مف تحقيؽ
العدالة االجتماعية ,حيث إنيا مبدأ أساسي كممزـ ألم نظاـ سياسي أك اقتصادم ,كىذا يتطمب

اتخاذ اإلجراءات ,كالق اررات السياسية ,كاالقتصادية ,كاالجتماعية البلزمة ليذا اإلصبلح االجتماعي,
كفي مقدمة تمؾ اإلجراءات احتراـ الكرامة اإلنسانية لكؿ المكاطنيف.

ٗ -يمكف لمدكلة بعد تقميص نفكذ العسكر تطبيؽ مبدأ المكاطنة ,حيث إنو مبدأ جكىرم لمتماسؾ كالبناء
االجتماعي ,لمكصكؿ لمدكلة المدنية ,كلتفعيمو البد مف حماية كؿ المكاطنيف مف أم قير لمسمطة
التنفيذية ,كالتأكيد عمى الحقكؽ كالكجبات المتساكية لكؿ المصرييف.
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قائمة المبلحؽ
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المالحؽ:
 -2البياف رقـ ( )2لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ  56كانوف الثاني /يناير 5022ـ(ُ):
أييا اإلخكة المكاطنكف :يا شباب مصر الكاعي ,يا رجاؿ مصر األكفياء ,يا أبناء مصر الشرفاء.

إف القكات المسمحة تناديكـ كتقكؿ :ىناؾ فئة مف األفراد تقكـ بأعماؿ التخريب كالسرقة كالنيب كتيديد
األسر كالعائبلت في الشكارع كفي بعض المنازؿ كترىيبيـ كتخكيؼ أبنائكـ نناشدكـ االلت ازـ بتعميمات
حظر التجكؿ كنكعدكـ التعامؿ بكؿ قسكة كشدة كالقبض عمى األفراد الخارجيف عف القانكف كعمى الجميع
تنفيذ كؿ التعميمات بكؿ دقة مف أجؿ مصرنا الحبيبة  ,كما نناشد الشباب كاألىالي أف يتصدكا ليؤالء
لحماية ممتمكاتيـ كشرفيـ ,كالقكات المسمحة المصرية ممتزمة دائمنا بحماية أمف مصر كسبلمة أبنائيا.
 -5البياف رقـ ( )5لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ 56كانوف الثاني /يناير :)ِ(5022
في إطار الببلغات المقدمة مف المكاطنيف :تكجيت دكريات خاصة مف القكات المسمحة ,إلى
العديد مف المناطؽ ,كاألحياء كالجيات ,المتكاجد بيا أعماؿ شغب كبمطجية كقد تـ القبض عمى العديد
مف ىؤالء األفراد المخربيف ,كالخارجيف عمى القانكف ,بالتعاكف مع شباب كرجاؿ شعب مصر األميف,

كيييب السيد المشير /حسيف طنطاكم القائد العاـ لمقكات المسمحة ,كزير الدفاع كاإلنتاج الحربي ,بشباب
مصر كأبنائيا األكفياء ,تسميـ ىؤالء األفراد الخارجيف عف القانكف ألقرب عنصر لمقكات المسمحة
المنتشرة في مناطؽ كأحياء مصر.
 -9البياف رقـ ( )9لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ  90كانوف الثاني /يناير 5022ـ(ّ).
ار لحفظ النظاـ في الشارع المصرم كالحفاظ عمى األركاح كتأميف الممتمكات العامة
استمر نا

كالخاصة ,ندعك جمكع شباب مصر كرجاليا األمناء بااللتزاـ بتطبيؽ قرار حظر التجكؿ إلمكانية ضبط
العناصر الخارجة عف القانكف ,القبض عمى العناصر المخربة كالسجناء الياربيف كتسميميـ ألقرب دكرية

أك كحدة عسكرية  ..سرعة اإلببلغ عف أماكف تجمع المخربيف كالقائميف بأعماؿ البمطجة كتركيع

المكاطنيف ..التحقؽ مف صحة كحقيقة سيارات اإلسعاؼ كالشرطة المدنية المشككؾ فييا كاإلببلغ عنيا,
كتكخي الحذر عند التعامؿ معيا ,كما نحذر العناصر الخارجة عف القانكف مف أية محاكلة لمتعرض

لمممتمكات العامة كالخاصة أك إشاعة الفكضى كتركيع المكاطنيف  ..عمى األفراد الياربيف مف السجكف
المدنية سرعة تسميـ أنفسيـ ألقرب نقطة شرطة عسكرية أك دكرية لمقكات المسمحة كما ندعك المكاطنيف
بالتكاصؿ مع القكات المسمحة عمى أرقاـ تميفكنات ُْٖٖٗ أك ُُٕٗٗ .
))1مصطفىبكري ,الجٌشوالثورةقصةاألٌاماألخٌرة,مرجعسابق,ص.316
))2المرجعالسابق,ص.316
))3المرجعنفسه,ص.316
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 -1البياف رقـ ( )1لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ  92كانوف الثاني /يناير 5022ـ (ُ):
إلى شعب مصر العظيـ  :إف قكاتكـ المسمحة إدراكان منيا لمشركعية مطالب الشعب كحرصان منيا عمى
القياـ بمسئكليتيا في حماية الكطف كالمكاطنيف ,كما عيدتمكىا دائمنا فإننا نؤكد عمى اآلتي:

أكالن :إف حرية التعبير بالطرؽ السممية مكفكلة لمجميع.
ثانيا :عدـ اإلقداـ عمى أم عمؿ مف شانو اإلخبلؿ بأمف كسبلمة الكطف أك تخريب المصالح العامة
كالخاصة.
ثالثنا :إف إقداـ فئة مف الخارجيف عف القانكف لترىيب كتركيع المكاطنيف اآلمنييف أمر غير مقبكؿ كلف

تسمح القكات المسمحة بو أك باإلخبلؿ بأمف كسبلمة الكطف.

رابعنا :حافظكا عمى مقدرات ممتمكات شعبكـ العظيـ كقاكمكا أعماؿ تخريبيا سكاء كانت عامة أك خاصة.
خامسان :إف القكات المسمحة عمى كعي كدراية بمطالب الشعب كالمكاطنيف الشرفاء
سادسنا :إف تكاجد القكات المسمحة في الشارع المصرم مف أجمكـ كحرصنا عمى أمنكـ كسبلمتكـ كاف

قكاتكـ المسمحة لـ كلف تمجا ال ستخداـ القكة ضد ىذا الشعب العظيـ الذم لـ يبخؿ عمى دعميا في جميع
مراحؿ تاريخيا المجيد كنؤكد عمى أف قكاتكـ المسمحة ىي الدرع الكاقي كالحصف األميف ليذا الشعب

العظيـ  ,كحمايتو مف األخطار المحيطة بو كأف تراب ىذا البمد ممزكج بدماء المصرييف عمى مر التاريخ
فحافظكا عميو ,حفظ اهلل مصر كشعبيا مف كؿ مكركه كسكء.
 -2البياف رقـ ( )2لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ  2شباط  /فبراير 5022ـ (ِ):
في إطار تنفيذ القكات المسمحة لمياميا في الحفاظ عمى أمف كسبلمة الكطف كالمكاطنيف كتأميف

الشرعية تتقدـ القكات المسمحة لجميع المكاطنيف الشرفاء كشباب مصر الكاعي بالشكر كالتقدير عمى
تعاكنيـ مع قكاتيـ المسمحة لتأميف الممتمكات العامة كالخاصة كنؤكد عمى أىمية التزاـ المكاطنيف
بالتعبير عف أرائيـ بالطرؽ السممية كعدـ االنصياع لمشائعات المغرضة أك األفكار اليدامة كنحذر
األفراد الخارجيف عف القانكف مف اإلضرار بمصالح الكطف كالمكاطنيف ,كيمنع منعنا باتنا ارتداء الزم
العسكرم لغير العسكرييف تحت أم مسمى كسيتـ القبض الفكرم عمى المخالفيف كتطبيؽ قانكف األحكاـ

العسكرية عمييـ.

))1المرجعنفسه,ص.317
))2مصطفىبكري ,الجٌشوالثورةقصةاألٌاماألخٌرة,مرجعسابق,ص.317
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 -3البياف رقـ ( )3لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ  5شباط  /فبرير 5022ـ(ُ):
يا شباب مصر الكاعي يا رجاؿ مصر األكفياء  ..يجب أف نتطمع إلى المستقبؿ  ..يجب أف نفكر

في بمدنا مصر ,الجيش كالشعب عبر اليزيمة في أكتكبر ُّٕٗـ ,الجيش كالشعب قادراف أف يغي ار
المكقؼ الحالي بالعزيمة كالرجكلة كالشيامة ,رسالتكـ كصمت كمطالبكـ عرفت كنحف ساىركف عمى
كنرل
تأميف الكطف مف أجمكـ أنتـ شعب مصر الكريـ يجب أف نمبي نداء الكطف بالعمؿ الجاد المثمر ي
الحاقديف قدرتنا في كسط األزمات ,ىؿ يمكننا أف نسير في الشارع بأماف  ..ىؿ يمكننا أف نبدأ أعمالنا

بانتظاـ  ..ىؿ يمكننا الخركج مع أبنائنا لممدارس كالجامعات  ..ىؿ يمكننا أف نفتح متاجرنا كمصانعنا
كنكادينا  ..ىؿ يمكننا أف نعيش حياة طبيعية رغـ حقد الحاقديف  ..ىؿ يمكننا أحفاد الفراعنة كبناة
األىراـ أف نعبر الصعاب كنصؿ معنا إلى بر األماف.
القكات المسمحة تناديكـ ليست بسمطاف القكة كلكف برغبة في حب مصر أنتـ بدأتـ الخركج لمتعبير
عف مطالبكـ كأنتـ قادركف عمى إعادة الحياة الطبيعة لمصر نحف بكـ كمعكـ مف أجؿ الكطف كالمكاطنيف
كاألمف كاألماف لمصرنا المحركسة كسنستمر في تأميف كطننا العظيـ ميما كانت التحديات.
عاشت مصر حرة قكية مطمئنة كاهلل كلي التكفيؽ.
ٕ -البياف رقـ " "2لممجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية ,الخميس 20شباط  /فبراير 5022ـ:
انطبلقا مف مسئكلية القكات المسمحة ,كالتزاما بحماية الشعب كرعاية مصالحو كأمنو ,كحرصا عمى
سبلمة الكطف كالمكاطنيف كمكتسبات شعب مصر العظيـ كممتمكاتو ,كتأكيدا كتأييدا لمطالب الشعب
المشركعة ..انعقد اليكـ الخميس المكافؽ العاشر مف فبراير َُُِـ المجمس األعمى لمقكات المسمحة

لبحث تطكرات المكقؼ حتى تاريخو كقرر المجمس االستمرار في االنعقاد بشكؿ متكاصؿ لبحث ما يمكف
اتخاذه مف إجراءات كتدابير لمحفاظ عمى الكطف كمكتسبات كطمكحات شعب مصر العظيـ (. ) 2
ٖ -البياف رقـ " " 5لممجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية  ,الجمعة ُُ شباط  /فبرايرَُُِـ (ّ).
نظ ار لمتطكرات المتبلحقة لؤلحداث الجارية كالتي يتحدد فييا مصير الببلد ,كفى إطار المتابعة المستمرة
لؤلحداث الداخمية كالخارجية كما تقرر مف تفكيض لمسيد نائب رئيس الجميكرية مف اختصاصات كايمانا
مف مسئكليتنا الكطنية لحفظ استقرار الكطف كسبلمتو قرار المجمس:
أكال  :ضماف تنفيذ اإلجراءات اآلتية :
• إنياء حالة الطكارئ فكر انتياء الظركؼ الحالية .
))1المرجعالسابق,ص.311
))2موقعهٌئةالعامةلالستعالماتبوبتكإلىمصر . http://www.sis.gov.eg

))3السٌدعبدالفتاح,ثورةالتحرٌرأسراروخفاٌاثورةالشباب,مرجعسابق,ص.231- 237
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• الفصؿ في الطعكف االنتخابية كما يمزـ بشأنيا مف إجراءات.
• إجراء التعديبلت التشريعية البلزمة كاجراء انتخابات رئاسية حرة كنزيية في ضكء ما تقرر مف تعديبلت
دستكرية.
ثانيا  :تمتزـ القكات المسمحة برعاية مطالب الشعب المشركعة كالسعي لتحقيقيا مف خبلؿ متابعة تنفيذ
ىذه اإلجراءات في التكقيتات المحددة بكؿ دقة كحزـ حتى تماـ االنتقاؿ السممي لمسمطة كصكال لممجتمع
الديمقراطي الحر الذم يتطمع إليو أبناء الشعب .
ثالثا  :كتؤكد القكات ا لمسمحة عمى عدـ المبلحقة األمنية لمشرفاء ,الذيف رفضكا الفساد كطالبكا
باإلصبلح كتحذر مف المساس بأمف كسبلمة المكاطنيف ,كما تؤكد عمى ضركرة انتظاـ العمؿ بمرافؽ
الدكلة كعكدة الحياة الطبيعية حفاظا عمى مصالح كممتمكات شعبنا العظيـ.
ٗ -البياف رقـ " "9لممجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية ,الجمعة ُُ ,شباط  /فبراير َُُِـ(ُ).
أ ييا المكاطنكف في ىذه المحظة التاريخية الفارقة مف تاريخ مصر ,كبصدكر قرار الرئيس محمد
حسني مبارؾ بالتخمي عف منصب رئيس الجميكرية كتكميؼ المجمس األعمى لمقكات المسمحة بإدارة

شئكف الببلد كنحف نعمـ –جميعا -مدل جسامة ىذا األمر كخطكرتو ,أ ماـ مطالب شعبنا العظيـ في كؿ

مكاف ,إلحداث تغييرات جذرية ,فإف المجمس األعمى لمقكات المسمحة يتدارس ىذا األمر مستعينا باهلل
سبحانو كتعالى لمكصكؿ الى تحقيؽ آماؿ شعبنا العظيـ ,كسيصدر المجمس األعمى لمقكات المسمحة
الحقا بيانات تحدد الخطكات كاإلجراءات كالتدابير التي ستتبع مؤكدا في الكقت نفسو أنو ليس بديبل عف
الشرعية التي يرتضييا الشعب كيتقدـ المجمس االعمى لمقكات المسمحة بكؿ التحية كالتقدير لمسيد الرئيس

محمد حسني مبارؾ عمى ما قدمو في مسيرة العمؿ الكطني حربا كسمما ,كعمى مكقفو الكطني في
تفضيؿ المصمحة العميا لمكطف ,كفي ىذا الصدد فإف المجمس األعمى لمقكات المسمحة يتكجو بكؿ التحية
كاإلعزاز ألركاح الشيداء الذم ضحكا بأركاحيـ فداء لحرية كأمف بمدىـ ,كلكؿ افراد شعبنا العظيـ .
كاهلل المكفؽ المستعاف.

 -20البياف رقـ " "1لممجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية ,السبت ُِ ,شباط  /فبراير َُُِـ (ِ).

نظ ار لمظركؼ التي تمر بيا الببلد ,كاألكقات العصيبة التي كضعت مصر كشعبيا في مفترؽ

الطرؽ كتفرض عمينا جميعا الدفاع عف استقرار الكطف ,كما تحقؽ ألبنائو مف مكتسبات ,حيث إف

المرحمة الراىنة تقتضي إعادة ترتيب أكلكيات الدكلة ,عمى نحك يحقؽ المطالب المشركعة ألبناء الشعب

يجتاز بالكطف كالظركؼ الراىنة ,كادراكا مف المجمس األعمى لمقكات المسمحة أف سيادة القانكف ليست

ضمانا مطمكبا لحرية الفرد فحسب ,كلكنيا األساس الكحيد لمشركعية السمطة في نفس الكقت ..كتصميما

))1المرجعالسابق,ص.231
))2المرجعالسابق,ص.238
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كيقينا كايمانا بكؿ مسئكلياتنا القكمية كالكطنية كالدكلية ,كعرفانا بحؽ اهلل كرساالتو ,كبحؽ الكطف كبسـ

اهلل بعكنو يعمف المجمس األعمى لمقكات المسمحة اآلتي:

 أكال :التزاـ المجمس األعمى لمقكات المسمحة بكافة ما كرد في البيانات السابقة. ثانيا :أف المجمس األعمى لمقكات المسمحة عمى ثقة في قدرة مصر كمؤسساتيا كشعبيا عمي تخطيالظركؼ الدقيقة الراىنة ,كمف ىذا المنطمؽ ,فعمى كافة جيات الدكلة الحككمية كالقطاع الخاص

القياـ برسالتيـ السامية كالكطنية لدفع عممية االقتصاد إلي األماـ ,كعمى الشعب تحمؿ مسئكليتو

في ىذا الشأف.
 ثالثا :قياـ الحككمة الحالية كالمحافظيف بتسيير األعماؿ حتي تشكيؿ الحككمة الجديدة. رابعا :التطمع لضماف االنتقاؿ السممي لمسمطة ,في إطار النظاـ الديمقراطي الحر ,الذم يسمحبتكلي سمطة مدنية منتخبة لحكـ الببلد ,لبناء الدكلة الديمقراطية الحرة.

 خامسا :التزاـ جميكرية مصر العربية بكؿ االلتزامات كالمعاىدات اإلقميمية كالدكلية. سادسا :يتكجو المجمس األعمى لمقكات المسمحة إلى شعبنا العظيـ ,أف يتعاكف مع إخكانيـ كأبنائيـمف رجاؿ الشرطة المدنية ,كيجب أف يسكد الكد كالتعاكف بيف الجميع ,كيييب برجاؿ الشرطة

المدنية االلتزاـ بشعارىـ " الشرطة في خدمة الشعب"
 -22بياف رقـ " "2بياف دستوري لممجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية 29 ,شباط /فبراير 5022ـ (ُ).
إف المجمس األعمى لمقكات المسمحة ,كعينا منو بمتطمبات ىذه المرحمة الدقيقة مف تاريخ الكطف,

ككفاء بمسئكلياتو التاريخية كالدستكرية في حماية الببلد ,كالحفاظ عمى سبلمة أراضييا ,ككفالة أمنيا,
ن
كاضطبلعان بتكميفو بإدارة شئكف الببلد ,يدرؾ إدراكان كاضحان أف التحدم الحقيقي الذم يكاجو كطننا الغالي
مصر؛ يكمف في تحقيؽ التقدـ عبر إطبلؽ جميع الطاقات الخبلقة لكؿ فرد مف أبناء شعبنا العظيـ,
كذلؾ بتييئة مناخ الحرية ,كتيسير سبؿ الديمقراطية ,مف خبلؿ تعديبلت دستكرية كتشريعية تحقؽ
المطالب المشركعة ا لتي عبر عنيا شعبنا خبلؿ األياـ الماضية ,بؿ كتتجاكزىا آلفاؽ أكثر رحابة ,بما
يميؽ بمكانة مصر الذم سطر شعبيا أكؿ سطكر الحضارة اإلنسانية عمي صفحات التاريخ.

إف المجمس األعمى لمقكات المسمحة يؤمف إيماننا راسخنا بأف حرية اإلنساف ,كسيادة القانكف,

كتدعيـ قيـ المساكاة ,كالديمقراطية التعددية ,كالعدالة االجتماعية  ,كاجتثاث جذكر الفساد ىي أسس

المشركعية ألم نظاـ حكـ يقكد الببلد في الفترة المقبمة ,كما يؤمف المجمس األعمى لمقكات المسمحة ذات
اإليماف بأف كرامة الكطف ما ىي إال انعكاس لكرامة كؿ فرد مف أفراده ,فالمكاطف الحر المعتز بإنسانيتو

))1المرجعالسابق,ص.241-238
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ىك حجر الزاكية في بناء الكطف القكل  ,كانطبلقان مما سبؽ ,كبالبناء عميو ,كرغبة في تحقيؽ نيضة
شعبنا ,فقد أصدر المجمس األعمى لمقكات المسمحة الق اررات اآلتية:
ُ -تعطيؿ العمؿ بأحكاـ الدستكر.
ِ -يتكلى المجمس األعمى لمقكات المسمحة إدارة شئكف الببلد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشير أك انتياء
انتخابات مجمسي الشعب كالشكرل كرئيس الجميكرية.
ّ -يتكلى رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة تمثيمو أماـ مختمؼ الجيات في الداخؿ كالخارج.
ْ -حؿ مجمسي الشعب كالشكرل.
ٓ -يحؽ لممجمس األعمى لمقكات المسمحة إصدار مراسي ـ بقكانيف خبلؿ الفترة االنتقالية.
ٔ -تشكيؿ لجنة لتعديؿ بعض مكاد بالدستكر كتحديد قكاعد االستفتاء عمييا مف الشعب.
ٕ -تكميؼ ك ازرة الدكتكر أحمد محمد شفيؽ باالستمرار في أعماليا ,لحيف تشكيؿ حككمة جديدة.
ٖ -إجراء انتخابات مجمسي الشعب كالشكرل ,كاالنتخابات الرئاسية.
ٗ -تمتزـ الدكلة بتنفيذ المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية التي ىي طرؼ فييا ,كاهلل المكفؽ كالمستعاف.
القائد العاـ لمقكات المسمحة  /المشير حسيف طنطاكم
رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة.
ُِ -البياف رقـ " " 3لممجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية21 ,شباط /فبراير 5022ـ (ُ).
"في ظؿ الظركؼ الطارئة التي تمر بيا الببلد ,كقياـ القكات المسمحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء
الذيف قامكا بالمطالبة بحقكقيـ المشركعة ,كبعكف اهلل كتكفيقو ,أصبح المناخ مييأ لتيسير سبؿ
الديمقراطية مف خبلؿ صدكر إعبلف دستكرم يضمف تعديبلت دستكرية كتشريعية ,تحقؽ المطالب

المشركعة التي عبر عنيا الشعب لتييئة المناخ الديمقراطي الحقيقي ,إال أنو تبلحظ قياـ بعض
القطاعات في الدكلة بتنظيـ كقفات ,عمى الرغـ مف عكدة الحياة الطبيعية ,في ظركؼ مف المفترض أف
يتكاتؼ فييا كافة فئات كقطاعات الشعب لمؤازرة ىذا التحرؾ اإليجابي ,كدعـ جيكد المجمس األعمى

لمقكات المسمحة لتحقيؽ كافة طمكحات كتطمعات المكاطنيف".

"إف المصرييف الشرفاء يركف أف ىذه الكقفات في ىذا الكقت الحرج تؤدل إلى آثار سمبية تتمثؿ في
اآلتي:
أكال  :اإلضرار بأمف الببلد لما تحدثو مف إرباؾ في كافة مؤسسات كمرافؽ الدكلة .

))1المرجعالسابق,ص.241
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ثانيا  :التأثير السمبى عمى القدرة في تكفير متطمبات الحياة لممكاطنيف .
ثالثا  :إرباؾ كتعطيؿ عجمة اإلنتاج كالعمؿ في قطاعات مف الدكلة .
رابعا  :تعطيؿ مصالح المكاطنيف .
خامسا  :التأثير السمبى عمى االقتصاد القكمي .
سادسا  :تييئة المناخ لعناصر غير مسئكلة لمقياـ بأعماؿ غير مشركعة األمر الذل يتطمب مف كافة
المكاطنيف الشرفاء ,تضافر جميع الجيكد لمكصكؿ بالكطف إلى بر األماف كبما ال يؤثر عمى عجمة
اإلنتاج كتقدميا.
"كالمجمس األعمى لمقكات المسمحة يؤكد أنو في سبيؿ تحقيؽ األمف كاالستقرار لمكطف كالمكاطنيف
كضماف استمرار عجمة اإلنتاج لكافة مؤسسات الدكلة  ,يييب بالمكاطنيف كالنقابات المينية كالعمالية
القياـ بدكرىا عمى الكجو األكمؿ ,كؿ في مكقعو ,مع تقديرنا لما تحممكه لفترات طكيمة" كنأمؿ مف

الجميع تييئة المناخ المناسب ,إلدارة شئكف الببلد في ىذه الفترة الحرجة ,إلى أف يتـ تسميميا إلى
السمطة المدنية الشرعية كالمنتخبة مف الشعب ,لتتكلى مسئكليتيا الستكماؿ مسيرة الديمقراطية كالتنمية.
 -29نص الخطاب األوؿ لمرئيس محمد حسنى مبارؾ بتاريخ  55كانوف الثاني  /يناير 5022ـ (:)1
اإلخكة المكاطنكف :أتحدث إليكـ في ظرؼ دقيؽ ,يفرض عمينا جميعنا كقفة جادة كصادقة مع

النفس تتكخى سبلمة القصد ,كصالح الكطف ,لقد تابعت أكال بأكؿ التظاىرات ,كما نادت بو ,كما دعت
إليو ,كانت تعميماتي لمحككمة تشدد عمي إتاحة الفرصة أماميا لمتعبير عف آراء المكاطنيف كمطالبيـ ,ثـ
تابعت محاكالت البعض العتبلء مكجة ىذه التظاىرات كالمتاجرة بشعاراتيا كأسفت كؿ االسؼ لما

أسفرت عنو مف ضحايا أبرياء ,مف المتظاىريف كقكات الشرطة لقد التزمت الحككمة بيذه التعميمات
ككاف ذلؾ كاضحنا في تعامؿ قكات الشرطة مع شبابنا فقد بادرت إلى حمايتيـ في بدايتيا احتراما لحقيـ
في التظاىر السممي طالما تـ في إطار القانكف كقبؿ أف تتحكؿ ىذه التظاىرات ألعماؿ شغب تيدد
النظاـ العاـ كتعيؽ الحياة اليكمية لممكاطنيف

إف خيطان رفيعان يفصؿ بيف الحرية كالفكضى ,كانني إذ أنحاز كؿ االنحياز لحرية المكاطنيف في

إبداء آرائيـ اتمسؾ بذات القدر بالحفاظ عمى امف مصر كاستقرارىا ,كبعدـ االنجراؼ بيا كبشعبيا
لمنزلقات خطيرة تيدد النظاـ العاـ كالسبلـ االجتماعي كال يعمـ احد مداىا كتداعياتيا عمى حاضر الكطف
كمستقبمو إف مصر ىي اكبر دكلة في منطقتيا سكانا كدك ار كثقبل كتأثي ار كىي دكلة مؤسسات يحكميا

) )1إٌهابعمر,الثورةالمصرٌةالكبرى,مرجعسابق,ص .138
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الدستكر كالقانكف كعمينا أف نحاذر مما يحيط بنا مف أمثمة عديدة انزلقت بالشعكب إلى الفكضى
كاالنتكاس فبل ديمقراطية حققت كال استق ار ار حفظت.
أييا اإلخكة المكاطنكف :لقد جاءت ىذه المظاىرات لتعبر عف تطمعات مشركعة كلمزيد مف
اإل سراع في جيكد محاصرة البطالة كتحسيف مستكل المعيشة كمكافحة الفقر كالتصدم بكؿ حسـ لمفساد.
إنني أعي ىذه التطمعات المشركعة لمشعب ,كأعمـ جيدا قدر ىمكمو كمعاناتو ,لـ أنفصؿ عنيا
يكما كأعمؿ مف أجميا كؿ يكـ لكف ما نكاجيو مف مشكبلت كما نسعى إليو مف إصبلحات لف يحققو
المجكء إلى العنؼ كلف تصنعو الفكضى كانما يحققو كيصنعو الحكار الكطني كالعمؿ المخمص الجاد .
إف شباب مصر ىك أغمى ما لدييا ,كىي تتطمع إ لييـ كي يصنعكا مستقبميا كتربأ بيـ أف يندس
بينيـ مف يسعى لنشر الفكضى كنيب الممتمكات العامة كالخاصة كاشعاؿ الحرائؽ كىدـ ما بنيناه .إف

اقتناعي ثابت ال يتزعزع بمكاصمة اإلصبلح السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي مف أجؿ مجتمع مصرم
حر كديمقراطي يحتضف قيـ العصر كينفتح عمى العالـ لقد انحزت كسكؼ أظؿ لمفقراء مف أبناء الشعب
عمى الدكاـ مقتنعا بأ ف االقتصاد أكبر كأخطر مف أ ف يترؾ لبلقتصادييف كحدىـ كحرصت عمى ضبط
سياسات الحككمة لئلصبلح االقتصادم كي ال تمضي بأسرع مما يحتممو أبناء الشعب أك ما يزيد مف

معاناتيـ.
إف برنامجنا لمحاصرة البطالة كاتاحة المزيد مف خدمات التعميـ كالصحة كاإلسكاف كغيرىا لمشباب
كالمكاطنيف تظؿ رىنا بالحفاظ عمى مصر مستقرة كآمنة كطنا لشعب متحضر كعريؽ ال يضع مكتسباتو
كأمالو لممستقبؿ في ميب الريح .
إف ما حدث خبلؿ ىذه التظاىرات ,يتجاكز ما حدث مف نيب كفكضى كحرائؽ ,لمخطط أبعد مف
ذلؾ لزعزعة االستقرار كاالنقضاض عمى الشرعية ,إنني أىيب بشبابنا كبكؿ مصرم كمصرية مراعاة
صالح الكطف ,كاف يتصدكا لحماية كطنيـ كمكتسباتيـ فميس بإشعاؿ الحرائؽ كاالعتداء عمى الممتمكات
العامة كالخاصة تتحقؽ تطمعات مصر كأبنائيا ,كانما تتحقؽ تمؾ التطمعات لممستقبؿ األفضؿ بالكعي

كالحكار كاالجتياد مف أجؿ الكطف.
أييا اإلخكة المكاطنكف :إنني ال أتحدث إليكـ اليكـ كرئيس لمجميكرية فحسب كانما كمصرم شاءت
األقدار أف يتحمؿ مسئكلية ىذا الكطف كأمضى حياتو مف أجمو حربنا كسبلمنا لقد اجتزنا معا مف قبؿ

أكقاتا صعبة تغمبنا عمييا عندما كاجيناىا حككمة كاحدة كشعبنا كاحدان كعندما عرفنا طريقنا ككجيتنا
كحددنا ما نسعى إليو مف أىداؼ.
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إف طريؽ اإلصبلح الذم اخترناه ال رجكع عنو أك ارتداد إلى الكراء سنمضي عميو بخطكات
جديدة تؤكد احترامنا الستقرار القضاء كأ حكامو خطكات جديدة نحك المزيد مف الديمقراطية كالمزيد مف
الحرية لممكاطنيف خطكات جديدة لمحاصرة البطالة كرفع مستكل المعيشة كتطكير الخدمات كخطكات

جديدة لمكقكؼ إلى جانب الفقراء كمحدكدم الدخؿ إف خياراتنا كأىدافنا ىي التي ستحدد مصائرنا
كمستقبمنا كليس أمامنا مف سبيؿ لتخفيفيا سكل بالكعي كالعمؿ كالكفاح نحافظ عمى ما حققناه كنبني
عميو كنرعى في عقكلنا كضمائرنا مستقبؿ الكطف.
إف أحداث اليكـ كاألياـ القميمة الماضية ألقت في قمكب األغمبية الكاسحة مف أبناء الشعب الخكؼ
عمى مصر كمستقبميا كالتحسب مف االنجراؼ لمزيد مف العنؼ كالفكضى كالتدمير كالتخريب ,كانني

متحمبل مسئكليتي األكلى في الحفاظ عمى أمف الكطف كالمكاطنيف لف أسمح بذلؾ أبدا لف أسمح ليذا
الخكؼ أف يستحكذ عمى مكاطنينا كليذا التحسب أف يمقي بظبللو عمى مصيرنا كمستقبمنا.
قد طمبت مف الحككمة التقدـ باستقالتيا اليكـ كسكؼ أكمؼ الحككمة الجديدة اعتبا انر مف الغد

بتكميفات كاضحة كمحددة لمتعامؿ الحاسـ مع أكلكيات المرحمة الراىنة كأقكؿ مف جديد إنني لف أتياكف
في اتخاذ أية ق اررات تحفظ لكؿ مصرم كمصرية أمنيـ كأمانيـ كسكؼ أدافع عف أمف مصر كاستقرارىا

كأماف شعبيا ,فتمؾ ىي المسئكلية كاألمانة التي أقسمت يميننا -اماـ اهلل كالكطف -بالمحافظة عمييا حفظ
اهلل مصر كشعبيا ,كسدد عمى الطريؽ خطانا كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

 -21نص الخطاب الثاني لمرئيس محمد حسنى مبارؾ بتاريخ 2شباط  /فبراير 5022ـ (.)1
اإلخكة المكاطنكف أتحدث إليكـ في أكقات صعبة تمتحف مصر كشعبيا كتكاد أف تنجرؼ بيا كبيـ

إلى المجيكؿ يتعرض الكطف ألحداث عصيبة كاختبارات قاسية بدأت بشباب كمكاطنيف شرفاء مارسكا
حقيـ في التظاىر السممي تعبي انر عف ىمكميـ كتطمعاتيـ سرعاف ما استغميـ مف سعي إلشاعة الفكضى

كالمجكء إلى العنؼ كالمكاجية كلمقفز عمي الشرعية الدستكرية كاالنقضاض عمييا تحكلت تمؾ التظاىرات
م ف مظير راؽ كمتحضر لممارسة حرية الرأم كالتعبير إلى مكاجيات مؤسفة تحركيا كتييمف عمييا قكم
سياسية سعت إلى التصعيد كصب الزيت عمى النار كاستيدفت أمف الكطف كاستق ارره بأعماؿ إثارة
كتحريض كسمب كنيب ,كاشعاؿ لمحرائؽ ,كقطع لمطرقات ,كاعتداء عمى مرافؽ الدكلة كالممتمكات العامة
كالخاصة كاقتحاـ لبعض البعثات الدبمكماسية عمى أرض مصر نعيش معان أيامنا مؤلمة كأكثر ما يكجع

قمكبنا ىك الخكؼ الذم انتاب األغمبية الكاسحة مف المصرييف كما ساكرىـ مف انزعاج كقمؽ كىكاجس

حكؿ ما سيأتي بو الغد ليـ كلذكييـ كعائبلتيـ كمستقبؿ كمصير بمدىـ.

))1خطاباتالرئٌسالسابقمحمدحسنًمباركhttp://www.revolution25january.com,
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إف أحداث األياـ القميمة الماضية تفرض عمينا جميعنا شعبان كقيادة االختيار ما بيف الفكضى

كاالستقرار كتطرح أمامنا ظركفنا جديدة كاقعنا مصرينا مغاي نار يتعيف أف يتعامؿ معو الشعب كقكاتو المسمحة
بأقصى قدر مف الحكمة كالحرص عمى مصالح مصر كأبنائيا.

اإلخكة المكاطنكف لقد بادرت لتشكيؿ حككمة جديدة بأكلكيات كتكميفات جديدة تتجاكب مع مطالب

شبابنا كرسالتيـ ككمفت نائب رئيس الجميكرية بالحكار مع كافة القكم السياسية حكؿ كافة القضايا
المثارة لئلصبلح السياسي كالديمقراطي.
كما يتطمبو مف تعديبلت دستكرية كتشريعية مف أجؿ تحقيؽ ىذه المطالب المشركعة كاستعادة

اليدكء كاألمف كاالستقرار لكف ىناؾ مف القكل السياسية مف رفض ىذه الدعكة لمحكار تمسكنا بأجنداتيـ
الخاصة كدكف مراعاة لمظرؼ الدقيؽ الراىف لمصر كشعبيا.

كبالنظر ليذا الرفض لدعكتي لمحكار كىي دعكة التزاؿ قائمة فإنني أتكجو بحديثي اليكـ مباشرة
ألبناء الشعب بفبلحيو كعمالو مسمميو كأقباطو شيكخو كشبابو كلكؿ مصرم كمصرية في ريؼ الكطف
كمدنو عمى اتساع أرضو كمحافظاتو.
إنني لـ أكف يكمنا طالب سمطة أك جاه كيعمـ الشعب الظركؼ العصيبة التي تحممت فييا

المسئكلية كما قدمتو لمكطف حربنا كسبلمنا كما أنني رجؿ مف أبناء قكاتنا المسمحة كليس مف طبعي خيانة
األمانة أك التخمي عف الكاجب كالمسئكلية.

إف مسئكليتي األكلى اآلف ىي استعادة أمف كاستقرار الكطف لتحقيؽ االنتقاؿ السممي لمسمطة في
أجكاء تحمي مصر كالمصرييف كتتيح تسمـ المسئكلية لمف يختاره الشعب في االنتخابات الرئاسية المقبمة.
كأقكؿ بكؿ الصدؽ كبصرؼ النظر عف الظرؼ الراىف إنني لـ أكف أنتكم الترشح لفترة رئاسية,
جديدة فقد قضيت ما يكفي مف العمر في خدمة مصر كشعبيا لكنني اآلف حريص كؿ الحرص عمى أف
أختتـ عممي مف أجؿ الكطف بما يضمف تسميـ أمانتو كرايتو كمصر عزيزة آمنة مستقرة كبما يحفظ

الشرعية كيحترـ الدستكر.
أقكؿ بعبارات كاضحة إنني سأعمؿ خبلؿ األشير المتبقية مف كاليتي الحالية كي يتـ اتخاذ
التدابير كاإلجراءات المحققة لبلنتقاؿ السممي لمسمطة بمكجب ما يخكلو لي الدستكر مف صبلحيات.
إنني أدعك البرلماف بمجمسيو إلى مناقشة تعديؿ المادتيف "ٕٔ" ك"ٕٕ " مف الدستكر بما يعدؿ
شركط الترشيح لرئاسة الجميكرية كيعتمد فترات محددة لمرئاسة.
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كلكي يتمكف البرلماف الحالي بمجمسيو مف مناقشة ىذه التعديبلت الدستكرية كما يرتبط بيا مف
تعديبلت تشريعية لمقكانيف المكممة لمدستكر كضماننا لمشاركة جميع القكل السياسية في ىذه المناقشات
فإنني أطالب البرلماف بااللتزاـ بكممة القضاء كأحكامو في الطعكف عمى االنتخابات التشريعية األخيرة

دكف إبطاء ,سكؼ أكالي متابعة تنفيذ الحككمة الجديدة بتكميفاتيا عمى نحك يحقؽ المطالب المشركعة
لمشعب كأف يأتي أداؤىا معب انر عف الشعب كتطمعو لئلصبلح السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي..
كإلتاحة فرص العمؿ كمكافحة الفقر كتحقيؽ العدالة االجتماعية.

كفي ذات السياؽ فإنني أكمؼ جياز الشرطة باالضطبلع بدكره في خدمة الشعب كحماية
المكاطنيف بنزاىة كشرؼ كأمانة كباالحتراـ الكامؿ لحقكقيـ كحرياتيـ ككرامتيـ.
كما أنني أطالب السمطات الرقابية كالقضائية بأف تتخذ عمى الفكر ما يمزـ مف إجراءات لمكاصمة
مبلحقة الفاسديف كالتحقيؽ مع المتسببيف فيما شيدتو مصر مف انفبلت أمني كمف قامكا بأعماؿ السمب

كالنيب كاشعاؿ النيراف كتركيع اآلمنيف ذلؾ ىك عيدم لمشعب خبلؿ األشير المتبقية مف كاليتي الحالية
أدعك اهلل أف يكفقني في الكفاء بو كي أختتـ عطائي لمصر بما يرضي اهلل كالكطف كأبناءه.
اإلخكة المكاطنكف ستخرج مصر مف الظركؼ الراىنة أقكل مما كانت عميو قبميا كأكثر ثقة
كتماسكنا كاستق ار نار سيخرج منيا شعبنا كىك أكثر كعينا بما يحقؽ مصمحو كأكثر عمى عدـ التفريط في
مصيره كمستقبمو.

إف حسني مبارؾ الذم يتحدث إليكـ اليكـ يعتز بما قضاه مف سنيف طكيمة في خدمة مصر
كشعبيا إف ىذا الكطف العزيز ىك كطني مثمم ا ىك كطف كؿ مصرم كمصرية فيو عشت كحاربت مف
أجمو كدافعت عف أرضو كسيادتو كمصالحو كعمي أرضو أمكت كسيحكـ التاريخ عمي كعمي غيرم بما

لنا أك عمينا ,إف الكطف باؽ كاألشخاص زائمكف كمصر العريقة ىي الخالدة أبدان تنتقؿ رايتيا كأمانتيا بيف

سكاعد أبنائيا كعمينا أف نضمف تحقيؽ ذلؾ بعزة كرفعة ككرامة جيبلن بعد جيؿ حفظ اهلل ىذا الكطف
.

كشعبو

 -22نص كممة الرئيس محمد حسني مبارؾ لمشعب مساء الخميس  20شباط  /فبراير 5022ـ (:)1
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ..

اإلخكة المكاطنكف ,األبناء شباب مصر كشاباتيا ,أتكجو بحديثي اليكـ لشباب مصر بميداف
التحرير كعمى اتساع أرضيا ,أتكجو إليكـ جميعا بحديث مف القمب ,حديث األب ألبنائو كبناتو أقكؿ لكـ

إنني أعتز بكـ رم از لجيؿ مصرم جديد يدعك إلى التغيير إلى األفضؿ كيتمسؾ بو كيحمـ بالمستقبؿ
كيصنعو.
))1نصخطابالرئٌسمبارك2111/2/11,م http://www.aljazeera.net,
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أقكؿ لكـ قبؿ كؿ شيء ,إف دماء شيدائكـ كجرحاكـ لف تضيع ىدرا ,كأؤكد أنني لف أتياكف في
معاقبة المتسببيف بيا بكؿ الشدة كالحسـ ,كسأحاسب الذيف أجرمكا في حؽ شبابنا بأقصى ما تقرره أحكاـ

القانكف مف عقكبات رادعة.

كأقكؿ لعائبلت ىؤالء الضحايا األبرياء :إنني تألمت كؿ األلـ مف أجميـ مثمما تألمتـ ,كأكجع قمبي

ما حدث ليـ كما أكجع قمكبكـ أ قكؿ لكـ إف استجابتي لصكتكـ كرسالتكـ كمطالبكـ ىك التزاـ ال رجعة
فيو ,كانني عازـ كؿ العزـ عمى الكفاء بما تعيدت بو بكؿ الجدية كالصدؽ ,كحريص كؿ الحرص عمى
تنفيذه دكف ارتداد أك عكدة لمكراء.
إف ىذا االلتزاـ ينطمؽ مف اقتناع أكيد بصدؽ كنقاء نكاياكـ كتحرككـ ,كاف مطالبكـ ىي مطالب
عادلة كمشركعة ,فاألخطاء كاردة في أم نظاـ سياسي كفي أم دكلة ,كلكف الميـ ىك االعتراؼ بيا
كتصحيحيا في أسرع كقت كمحاسبة مرتكبييا.
كأقكؿ لكـ إنني كرئيس لمجميكرية ال أجد حرجا أك غضاضة أبدا في االستماع لشباب ببلدم
كالتجاكب معو ,لكف الحرج كؿ الحرج ,كالعيب كؿ العيب ,كما لـ كلف أقبمو أبدا أف أستمع إلمبلءات
أجنبية تأتي مف الخارج ,أيا كاف مصدرىا كأيا كانت ذرائعيا أك مبرراتيا.

لقد أعمنت بعبارات ال تحتمؿ الجدؿ أك التأكيؿ عدـ ترشحي لبلنتخابات الرئاسية المقبمة ,مكتفيا

بما قدمتو مف عطاء لمكطف ألكثر مف ستيف عا ما في سنكات الحرب كالسبلـ ..أعمنت تمسكي بذلؾ,
كأعمنت تمسكا مماثبل كبذات القدر بالمضي في النيكض بمسؤكليتي في حماية الدستكر كمصالح
الشعب حتى يتـ تسميـ السمطة كالمسؤكلية لمف يختاره الناخبكف في شير سبتمبر المقبؿ ,في انتخابات
حرة كنزيية تكفر ليا ضمانات الحرية كالنزاىة ذلؾ ىك القسـ الذم أقسمتو أماـ اهلل كالكطف ,كسكؼ

أحافظ عميو حتى نبمغ بمصر كشعبيا بر األماف.

طرحت رؤية محددة لمخركج مف األزمة الراىنة ,كلتحقيؽ ما دعا إليو الشباب كالمكاطنكف ,بما
لقد
ي
يحترـ الشرعية الدستكرية كال يقكضيا ,كعمى نحك يحقؽ استقرار مجتمعنا كمطالب أبنائو ,كيطرح في
ذات الكقت إطا ار متفقا عميو لبلنتقاؿ السممي لمسمطة مف خبلؿ حكار مسؤكؿ بيف كافة قكل المجتمع
كبأقصى قدر مف الصدؽ كالشفافية.
طرحت ىذه الرؤية ممتزما بمسؤكليتي في الخركج بالكطف مف ىذه األكقات العصيبة ,كأتابع
ي
المضي في تحقيقيا أكال بأكؿ ,بؿ ساعة بساعة ,متطمعا لدعـ كمساندة كؿ حريص عمى مصر كشعبيا
كي ننجح في تحكيميا لكاقع مممكس ,كفؽ تكافؽ كطني عريض كمتسع القاعدة ,تسير عمى ضماف

تنفيذه قكاتنا المسمحة الباسمة.
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لقد بدأنا بالفعؿ حكا ار كطنيا بناء يضـ شباب مصر الذيف قادكا الدعكة إلى التغيير ككافة القكل
السياسية ,كلقد أسفر ىذا الحكار عف تكافؽ مبدئي في اآلراء يضع أقدامنا عمى بداية الطريؽ الصحيح

لمخركج مف األزمة ,كيتعيف مكاصمتو لبلنتقاؿ بو مف الخطكط العريضة لما تـ االتفاؽ عميو ,إلى خريطة
طريؽ كاضحة كبجدكؿ زمني محدد تمضي يكما بعد يكـ عمى طريؽ االنتقاؿ السممي لمسمطة مف اآلف
كحتى سبتمبر المقبؿ.
أما االقتراح بإلغاء المادة ُٕٗ مف الدستكر فإنو يستيدؼ تحقيؽ التكازف المطمكب بيف حماية
الكطف مف مخاطر اإلرىاب كضماف احتراـ الحقكؽ كالحريات المدنية لممكاطنيف ,بما يفتح الباب أماـ
إيقاؼ العمؿ بقانكف الطكارئ فكر استعادة اليدكء كاالستقرار كتكافر الظركؼ المكاتية لرفع حالة

الطكارئ.

اإلخكة المكاطنكف إف األكلكية اآلف ىي استعادة الثقة بيف المصرييف بعضيـ البعض ,كالثقة في

اقتصادنا كسمعتنا الدكلية ,كالثقة في أف التغيير كالتحكؿ الذم بدأناه ال ارتداد عنو أك رجعة فيو.

إف مصر تجتاز أكقاتا صعبة ال يصح أف نسمح باستمرارىا فيزداد ما ألحقتو بنا كباقتصادنا مف

أضرار كخسائر يكما بعد يكـ ,كينتيي بمصر األمر ألكضاع يصبح معيا الشباب الذيف دعكا إلى
التغيير كاإلصبلح أكؿ المتضرريف منيا.
إف المحظة الراىنة ليست متعمقة بشخصي ,ليست متعمقة بحسني مبارؾ ,كانما بات األمر متعمقا
بمصر في حاضرىا كمستقبؿ أبنائيا.
إف المصرييف جميعا في خندؽ كاحد اآلف ,كعمينا أف نكاصؿ الحكار الكطني الذم بدأناه بركح

الفريؽ كليس الفرقاء ,كبعيدا عف الخبلؼ كالتناحر ,كي تتجاكز مصر أزمتيا الراىنة ,كلنعيد القتصادنا
الثقة فيو ,كلمكاطني نا االطمئناف كاألماف ,كلمشارع المصرم حياتو اليكمية الطبيعية.
لقد كنت شابا مثؿ شباب مصر اآلف ,عندما تعممت شرؼ العسكرية المصرية كالكالء لمكطف
عمر دفاعا عف أرضو كسيادتو ,شيدت حركبو بيزائميا كانتصاراتيا ,عشت
كالتضحية مف أجمو ..أفنيت ان
أياـ االنكسار كاالحتبلؿ كأياـ العبكر كالنصر كالتحرير ..أسعد أياـ حياتي يكـ رفعت عمـ مصر فكؽ

سيناء ,كاجيت المكت مرات عديدة طيا ار كفي (أديس أبابا) كغير ذلؾ كثير ,لـ أخضع يكما لضغكط
أجنبية أك إمبلءا ت ,حافظت عمى السبلـ ,عممت مف أجؿ أمف مصر .كاستقرارىا ,اجتيدت مف أجؿ
نيضتيا ,كمف أجؿ أبنائيا لـ أسع يكما لسمطة أك شعبية زائفة ..أثؽ أف األغمبية الكاسحة مف أبناء
الشعب يعرفكف مف ىك حسني مبارؾ ,كيحز في نفسي ما أالقيو اليكـ مف بعض بني كطني.
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كعمى أية حاؿ ,فإنني إذ أعي تمامان خطكرة المفترؽ الصعب الحالي ,كاقتناعا مف جانبي بأف

مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخيا تفرض عمينا جميعا تغميب المصمحة العميا لمكطف ,كأف نضع

أيت تفكيض نائب رئيس الجميكرية في اختصاصات
مصر أكال فكؽ أم اعتبار ككؿ اعتبار آخر ,فقد ر ي
رئيس الجميكرية عم ى النحك الذم يحدده الدستكر إنني أعمـ عمـ اليقيف أف مصر ستتجاكز أزمتيا كلف
تنكسر إرادة شعبيا ,ستقؼ عمى أقداميا مف جديد بصدؽ كاخبلص أبنائيا كؿ أبنائيا ,كسترد كيد
الكائديف كشماتة الشامتيف.
سنثبت نحف المصرييف قدرتنا عمى تحقيؽ مطالب الشعب بالحكار المتحضر كالكاعي ,سنثبت أننا
لسنا أتباعا ألحد ,كال نأخذ تعميمات مف أحد ,كأف أحدا ال يصنع لنا ق ارراتنا سكل نبض الشارع كمطالب

أبناء الكطف  ,سنثبت ذلؾ بركح كعزـ المصرييف ,كبكحدة كتماسؾ ىذا الشعب ,كبتمسكنا بعزة مصر
ككرامتيا كىكيتيا الفريدة كالخالدة ,فيي أساس كجكدنا كجكىره ألكثر مف سبعة آالؼ عاـ.
ستعيش ىذه الركح فينا ما دامت مصر كداـ شعبيا ,ستعيش في كؿ كاحد مف فبلحينا كعمالنا
كمثقفينا ,ستبقى في قمكب شيكخنا كشبابنا كأطفالنا ,مسممييـ كأقباطيـ ,كفي عقكؿ كضمائر مف لـ يكلد
بعد مف أبنائنا ,أقكؿ مف جديد إنني عشت مف أجؿ ىذا الكطف حافظا لمسؤكليتو كأمانتو ,كستظؿ مصر

ىي الباقية فكؽ األشخاص كفكؽ الجميع ستبقى حتى أسمـ أمانتيا كرايتيا

ىي اليدؼ كالغاية

كالمسئكلية كالكاجب بداية العمر كمشكاره كمنتياه كأرض المحيا كالممات كستظؿ بمدا عزي از اليفارقني أك
أفارقو حتى يكاريني ترابو كثراه كستظؿ شعبنا كريمان يبقى أبد الدىر مرفكع الرأس كالراية مرفكع العزة

كالكرامة.

حفظ اهلل مصر بمدان آمننا كرعى شعبو كسدد خطاه كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو .

 -23نص بياف التنحي الذى ألقاه السيد عمر سميماف ُُ شباط  /فبراير َُُِـ:

أييا المكاطنكف في ىذه الظركؼ العصبية التي تمر بيا الببلد قرر الرئيس محمد حسنى مبارؾ

تخمية عف منصب رئيس الجميكرية ككمؼ المجمس األعمى لمقكات المسمحة إلدارة شؤف الببلد كاهلل
المكفؽ كالمستعاف (ُ).

 -24نص اإلعالف الدستوري لمرئيس مرسي ,الصادر بتاريخ  55تشريف الثاني /نوفمبر 5025ـ (.)2
بعد االطبلع عمى اإلعبلف الدستكرم الصادر في ُّ فبراير َُُِ كعمى اإلعبلف الدستكرم
الصادر في َّ مارس َُُِ كعمى اإلعبلف الدستكرم الصادر في ُُ أغسطس َُِِ لما كانت
ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير َُُِ قد حممت رئيس الجميكرية مسئكلية تحقيؽ أىدافيا كالسير
عمى تأكيد شرعيتيا كتمكينيا بما يراه مف إجراءات كتدابير كق اررات لحمايتيا كتحقيؽ أىدافيا ,كخاصة

))1خطاباتالرئٌسالسابقمحمدحسنًمباركhttp://www.revolution25january.com,
))2موقعالٌومالسابعhttp://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=854577 ,
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ىدـ بنية النظاـ البائد كاقصاء رمكزه كالقضاء عمى أدكاتو في الدكلة كالمجتمع كالقضاء عمى الفساد
كاقتبلع بذكره كمبلحقة المتكرطيف فيو كتطيير مؤسسات الدكلة كتحقيؽ العدالة االجتماعية كحماية

مصر كشعبيا كالتصدم بمنتيى الحزـ كالقكة لرمكز النظاـ السابؽ كالتأسيس لشرعية جديدة تاجيا دستكر
يرسى ركائز الحكـ الرش يد الذل ينيض عمى مبادئ الحرية كالعدالة كالديمقراطية كيمبى طمكحات الشعب
كيحقؽ آمالو.
فقد قررنا ما يمى :المادة األكلى :تعاد التحقيقات كالمحاكمات في جرائـ القتؿ كالشركع في قتؿ
كاصابة المتظاىريف كجرائـ اإلرىاب التي ارتكبت ضد الثكار بكاسطة كؿ مف تكلى منصبا سياسيا أك
تنفيذيا في

ظؿ النظاـ السابؽ كذلؾ كفقا لقانكف حماية الثكرة كغيره مف القكانيف.

المادة الثانية  :اإلعبلنات الدستكرية كالقكانيف كالق اررات السابقة عف رئيس الجميكرية منذ تكليو السمطة

في َّ يكنيك َُِِ كحتى نفاذ الدستكر كانتخاب مجمس شعب جديد تككف نيائية كنافذة بذاتيا غير
قابمة لمطعف عمييا بأم طريؽ كأماـ أية جية  ,كما ال يجكز التعرض بق ارراتو بكقؼ التنفيذ أك اإللغاء
كتنقضي جميع الدعاكل المتعمقة بيا كالمنظكرة أماـ أية جية قضائية.

المادة الثالثة  :يعيف النائب العاـ مف بيف أعضاء السمطة القضائية بقرار مف رئيس الجميكرية

لمدة أربع سنكات تبدأ مف تاريخ شغؿ المنصب كيشترط فيو الشركط العامة لتكلي القضاء كأال يقؿ سنو
عف َْ سنة ميبلدية كيسرم ىذا النص عمى مف يشغؿ المنصب الحالي بأثر فكرم.
المادة الرابعة :تستبدؿ عبارة تتكلى إعداد مشركع دستكر جديد لمببلد في مكعد غايتو ٖ أشير مف تاريخ
تشكيميا  ,بعبارة تتكلى إعداد مشركع دستكر جديد لمببلد في مكعد غايتو ٔ أشير مف تاريخ تشكيميا

الكاردة في المادة َٔ مف اإلعبلف الدستكرم الصادر في َّ مارس َُُِـ.

المادة الخامسة :ال يجكز ألية جية قضائية حؿ مجمس الشكرل أك الجمعية التأسيسية لكضع مشركع

الدستكر.

المادة السادسة :لرئيس الجميكرية إذا قاـ خطر ييدد ثكرة ِٓ يناير أك حياة األمة أك الكحدة الكطنية أك
سبلمة الكطف أك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف أداء دكرىا  ,أف يتخذ اإلجراءات كالتدابير الكاجبة لمكاجية
ىذا الخطر عمى النحك الذم ينظمو القانكف.

المادة السابعة  :ينشر ىذا اإلعبلف الدستكرم في الجريدة الرسمية كيعمؿ بو اعتبا ار مف تاريخ صدكره,
كقد صدر في ديكاف رئاسة الجميكرية األربعاء ُِ نكفمبر َُِِـ.
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قائمة المراجع:

 -2الكتب العربية.
ُ -إبراىيـ أبراش ,عمـ االجتماع السياسي( ,غزة :دار المنارة َُُِ,ـ).
ِ -إبراىيـ أنيس ,كآخركف ,المعجـ الكسيط ( ,تركيا :دار الدعكة َُٖٗ ,ـ).

ّ -إبراىيـ رشدم ,مف مكقعة الجمؿ إلى شارع محمد محمكد( ,القاىرة :مطبعة زمزـَُِِ,ـ).
ْ -إبراىيـ عبد المجيد ,مف الذم يصنع األزمات في مصر( ,القاىرة :بيت الياسميف لمنشرَُِِ ,ـ).
ٓ -أحمد أبك الغيظ ,شيادتي السياسة الخارجية المصرية َََُُِِْ-ـ(,الجيزة :دار نيضة مصر
لمنشرَُِّ,ـ).
ٔ -أحمد خميؿ ,ثكرة يناير ككيؼ تصبح مصر دكلة عظمى( ,القاىرة :الميرغني لمنشرَُُِ,ـ).
ٕ -احمد شمبي ,مكسكعة التاريخ اإلسبلمي ,الجزءٗ( ,َُ-القاىرة :مكتبة النيضة المصريةَُٗٗ ,ـ).
ٖ -أحمد طعيمة ,شاىد حؽ صراع السمطة( ,القاىرة  :مطابع االىراـُٗٗٗ,ـ).

ٗ -أحمد طو خمؼ اهلل ,التحكالت الديمقراطية في مصر (,القاىرة  :اليئية المصرية العامة
لمكتابََُِ,ـ).

َُ -أحمد عبد اهلل ,الجيش كالديمقراطية في مصر ( ,القاىرة :دار سينا لمنشرَُٗٗ,ـ).
ُُ -أحمد منصكر ,جيياف السادات شاىدة عمى عصر السادات( ,القاىرة :دار الشركؽََِِ ,ـ).
ُِ -أسامة أبك نحؿً ,
الحراؾ العربي المعاصر دراسة سياسية سكسيكلكجية( ,بيركت :مركز باحث
لمدراسات الفمسطينية كاالستراتيجية َُِّ,ـ).

ُّ -إسبلـ محمد البنا ,أمة كانت في خطر مشاىدات مصرية قبؿ كأثناء كبعد الثكرة( ,القاىرة  :مكتبة
مدبكليَُُِ,ـ).
ُْ -أسماء الطناني ,شمس منتصؼ الميؿ( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكرد ,الطبعة الثالثةَُُِ,ـ).
ُٓ -السيد عبد الفتاح ,ثكرة التحرير أسرار كخفايا ثكرة الشباب( ,القاىرة :دار الحياةَُُِ ,ـ).

ُٔ -أمير سالـ ,الدكلة البكليسية في مصر الثكرة كالثكرة المضادة(,القاىرة :دار العيف لمنشرَُِّ,ـ).
ُٕ -أيمف بكر ,مقدمات الثكرة المصرية( ,الجيزة :دار صفصافة لمنشرَُُِ ,ـ).
ُٖ -إيياب عمر ,الثكرة المصرية الكبرل( ,الجيزة :دار الحياة لمنشرَُُِ,ـ)

ُٗ -ببلؿ الدكل ,العادلي كالمشير ,أسرار ثكرة ِٓ يناير( ,القاىرة :مكتبة جزيرةالكردَُِِ,ـ).
َِ -جماؿ منصكر ,في الثكرة كالدبمكماسية( ,القاىرة :مركز األىراـ لمنشرُٖٗٗ,ـ).

ُِ -جميؿ ىبلؿ ,الدكلة كالديمقراطية( ,راـ اهلل :المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطيةُٗٗٔ,ـ).
ِِ -جكاد الحمد ,مستقبؿ السبلـ في الشرؽ األكسط( ,المؤسسة المتحدة لمدراسات كالبحكثُْٗٗ ,ـ).

ِّ -جيياف السادات ,شاىدة عمى عصر السادات( ,القاىرة :دار الشركؽََِِ ,ـ).
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ِْ -حسيف محمد أحمد حمكدة ,أسرار حركة الضباط االحرار كاإلخكاف المسمميف( ,القاىرة :الزىراء
لئلعبلـ العربيُٖٗٓ ,ـ).

ِٓ -حممي محمد قاعكد ,عكاصؼ الربيع العربي كمحاكالت اجياض الثكرة ( ,القاىرة :مكتبة جزيرة
الكردَُُِ ,ـ).
ِٔ -حممي محمد القاعكد ,تدبير المنزؿ ما بعد الثكرة ( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ ,ـ).
ِٕ -حمدم فؤاد ,الحرب الدبمكماسية بيف مصر كاسرائيؿ ( ,مصر :دار القضاياُٖٗٔ ,ـ).
ِٖ -خالد سميماف ,شيكد عمى العصر( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ ,ـ).

ِٗ -خالد سميماف ,برلنتي كعبد الناصر( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُِِ ,ـ).
َّ -خالد فيمي ,ترجمة شريؼ يكنس ,كؿ رجاؿ الباشا محمد عمى كجيشو كبناء مصر الحديثة,
(القاىرة :دار الشركؽََُِ,ـ).

ُّ -خالد محمد خالد ,الديمقراطية أبدا(,القاىرة  :مكتبة كىبةُّٗٓ ,ـ).
ِّ -خالد محي الديف الحمبي ,لماذا محاكمة مبارؾ ؟ كنظامو كرمكزه( ,القاىرة :مكتبة جزيرة
الكردَُُِ,ـ).

ّّ -رضكل عبد القادر ,عبد الناصر كالديمقراطية ,جماؿ عبد الناصر ركية متعددة الزكايا ,عبد القادر
ياسيف محر نار ( القاىرة :دار الكتاب العربي ََِٖ,ـ).

ّْ -سميماف الحكيـ ,عبد الناصر كاإلخكاف( ,القاىرة :مركز الحضارة العربية لئلعبلـ كالنشرُٗٗٔ ,ـ).

ّٓ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,حكارات عف عبد الناصر( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ ,ـ).

ّٔ -سيد عشماكم ,قراءات في تاريخ مصر في القرف العشريف( ,القاىرة :مطابع الدار اليندسية,
ََِٖـ).

ّٕ -شريؼ الشكباشي ,مستقبؿ مصر بعد الثكرة ( ,القاىرة :مكتبة مدبكلي َُُِ ,ـ).
ّٖ -صبلح االماـ ,أشير الثكرات في التاريخ( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ ,ـ).
ّٗ -صبلح الديف حافظ ,صدمة الديمقراطية( ,القاىرة  :سينا لمنشرُّٗٗ ,ـ).

َْ -ضياء الديف داكد ,سنكات عبد الناصر أياـ السادات( ,القاىرة :دار الخياؿُٖٗٗ,ـ).
ُْ -طارؽ حبيب ,ممفات ثكرة يكليك شيادات ُِِمف صناعيا كمعاصرييا( ,القاىرة :مركز االىراـ
ُٕٗٗـ).
ِْ -طارؽ حبيب ,شيادات ُِِمف صناعيا كمعاصرييا( ,القاىرة :مركز االىراـُٕٗٗ,ـ).
ّْ -طارؽ زكريا ,ثكرة شعب مصر( ,مصر :طنطا بكؾ ىاكس لمنشر كالتكزيعَُُِ ,ـ).

ْْ -طارؽ فريد ,تصحيح منيجية ثكرة لـ تنجز بعد إرادة كادارة تغيير لـ تنجز بعد(,القاىرة :مطابع
األىراـ َُِِ,ـ)
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ْٓ -طبلؿ مجذكب ,إيراف مف الثكرة الدستكرية حتى الثكرة اإلسبلمية َُُٕٔٗٗٗ-ـ( ,بيركت :دار
بف رشدَُٖٗ ,ـ) ,صُّٔ.

ْٔ-عبد العظيـ رمضاف ,الجيش المصرم في السياسة ُُِّٖٖٗٔ-ـ ( ,القاىرة :الييئة المصرية
العامة لمكتابُٕٕٗ ,ـ).

ْٕ-ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,تحطيـ اآللية قصة حرب يكنيو ُٕٔٗالجزء الثاني( ,القاىرة :مكتبة مدبكلي,
ُٖٔٗـ).
ْٖ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,الصراع االجتماعي كالسياسي في عصر مبارؾ( ,القاىرة :الييئة المصرية
لمكتاب ُّٗٗ,ـ).

ْٗ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,مصر قبؿ عبد الناصر( ,القاىرة :الييئة المصرية لمكتاب ُٗٗٓ,ـ).
َٓ-عبد العميـ محمد  ,الثكرة المصرية بيف المرحمة االنتقالية كالقضية الفمسطينية( ,القاىرة :مكتبة
جزيرة الكرد َُُِ,ـ).

ُٓ -عبد المطيؼ المناكم ,األياـ االخيرة لنظاـ مبارؾ "ُٖيكـ"( ,القاىرة :الدار المصرية المبنانية,
الطبعة الرابعةَُِِ ,ـ).
ِٓ -عبد اهلل أماـ ,صبلح نصر الثكرة المخابرات النكسة( ,القاىرة :دار الخياؿُٗٗٗ ,ـ).

ّٓ -عبد الناصر عبد الباسط ,ثكرة شباب لـ يخمؽ مثميا في الببلد( ,القاىرة :دار خالد بف الكليد
لمنشرَُُِ ,ـ).
ْٓ -عبد الكىاب الكيالي ,المكسكعة السياسية ,ست أجزاء( ,بيركت :المؤسسة العربية لمدراساتُْٗٗ ,ـ).

ٓٓ-عز الديف شكرم فشير ,في عيف العاصفة( ,الدكحة :مؤسسة قطر لمنشرَُِِ,ـ).
ٔٓ -عصاـ العرياف ,يكميات الثكرة ,الجزء األكؿ( ,القاىرة :مؤسسة بداية َُُِ,ـ).
ٕٓ -عبلء األسكاني ,ىؿ أخطأت الثكرة المصرية ؟( ,القاىرة :دار الشركؽَُِِ,ـ).

ٖٓ -عبلء الديف سعد جاكيش ,مصر حرة (ِٓيناير)( ,االسكندرية :مؤسسة حكرس لمنشرَُُِ,ـ).
ٗٓ-عمى محافظة ,العرب كالعالـ المعاصر( ,عماف :دار الشركؽ.)ََِٗ ,

َٔ -عماد ناصؼ ,محاكمات الثكرة( ,القاىرة :المنظمة العربية لئلصبلح الجنائىَُُِ,ـ).
ُٔ -عمر طكسكف ,صفحات مف تاريخ مصر في عيد محمد عمى الجيش البرم كالبحرم( ,القاىرة :
مكتبة مدبكليُٗٗٔ ,ـ).

ِٔ-عمر عبد العزيز عمر ,تاريخ مصر الحديث كالمعاصر( ,االسكندرية :دار المعرفة الجامعيةَََِ ,ـ).

ّٔ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,دراسات في تاريخ العرب الحديث كالمعاصر( ,االسكندرية :دار المعرفة
الجامعيةََِّ ,ـ).

ْٔ -عكاطؼ سراج الديف ,الكاليات المتحدة األمريكية كالصراع العربي اإلسرائيمئُُّٕٗٗٔ-ـ,
( القاىرة :مصر العربية لمنشرََِٗ ,ـ).
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ٓٔ -فكزم جرجس  ,دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر الممكي ,تقديـ جبلؿ السيد (القاىرة:
العربي لمنشر كالتكزيع ,د.ف).

ٔٔ -لطيفة محمد سالـ ,سقكط الممكية في مصر ُُِّٔٗٗٓ-ـ( ,القاىرة :مكتبة مدبكليُٗٗٔ ,ـ).
ٕٔ -ماىر سمير عبد السميع ,األياـ الثمانية عشر التي غيرت تاريخ مصر( ,القاىرة :مكتبة جزيرة
الكردَُُِ ,ـ).
ٖٔ -مايسة الجمؿ ,النخبة السياسية في مصر ,دراسة حالة النخبة الك ازرية ,رسالة دكتكراه ,منشكرة,
(بيركت :مركز دراسات الكحدة العربية.)ُٖٗٗ ,
ٗٔ -محمد الباز ,سقكط اآللية كيؼ انيار مبارؾ كرجالو( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ,ـ).
َٕ-محمد الباز ,جنرالت كثكار الجيش كالشعب مف الكفاؽ إلى الصداـ( ,القاىرة :مكتبة جزيرة
الكردَُِِ,ـ).
ُٕ -محمد السركجي ,االخكاف المسممكف كتحديات الكاقع كآفاؽ المستقبؿ( ,القاىرة :دار الكتب
المصريةََُِ ,ـ).

ِٕ -محمد أبك زيد ,ىؤالء أسقطكا الرئيس ككاليس مف المطبخ السياسي( ,القاىرة  :مكتبة جزيرة
الكردَُُِ,ـ).

ّٕ -محمد حسنيف ىيكؿ ,حرب الثبلثيف سنة ,جُ ,سنكات الغمياف( ,القاىرة :مركز االىراـ لمترجمة,
ُٖٖٗـ).
ْٕ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,مبارؾ كزمانو مف المنصة إلى الميداف( ,القاىرة :دار الشركؽَُِِ ,ـ).
ٕٓ-ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,مصر إلى أيف ,ما بعد مبارؾ كزمانو(,القاىرة  :دار الشركؽَُِِ,ـ).
ٕٔ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,حرب الثبلثيف سنة ,االنفجار ُٕٔٗـ( ,القاىرة :مركز االىراـ لمترجمة,
َُٗٗـ).
ٕٕ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,مبارؾ كزمانو ماذا جرل في مصر كليا( ,القاىرة :دار الشركؽَُِِ ,ـ).

ٖٕ-محمد شفيؽ غرباؿ ,مشرؼ عمى المكسكعة العربية الميسرة( ,القاىرة :دار الشعب لمطباعةُٗٔٓ ,ـ).

ٕٗ -محمد عبد اليادم عبلـ ,خريؼ الدبمكماسية المصرية( ,القاىرة :مكتبة مدبكليََُِ,ـ).
َٖ -محمد فراج ,ثكرة شعب ِٓ يناير-مصر حقائؽ آؿ مبارؾ كالكزراء ( ,الدقيمية َُُِ :ـ).

ُٖ -محمد محافظة ,التاريخ السياسي كاالقتصادم لدكلة الكحدة المصرية-السكرية ُُُٖٓٗٗٔ-ـ,
عماف :دار جريرََِٖ ,ـ).
( ٌ
ِٖ -مصطفى بكرم ,الجيش كالثكرة قصة األياـ األخيرة( ,القاىرة :دار أخبار اليكـَُُِ ,ـ).
ّٖ -مصطفى بيجت بدكم ,حكايات سبتمبر عمى ىامش عيكد فاركؽ كعبد الناصر كالسادات,
(القاىرة  :مركز االىراـ لمترجمة َُٗٗ ,ـ).

ْٖ -مصطفي عبد الكاحد مندكر ,حتى نجني ثمار الثكرة( ,القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُُِ ,ـ).
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ٖٓ -معي ف خميؿ العمر ,معجـ عمـ االجتماع المعاصر( ,عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيعَََِ,ـ).

ٖٔ -ممدكح حمزة ,رسائؿ الثكرة ُ( ,القاىرة :مكتبة مدبكلىَُُِ,ـ).

ٕٖ -مناؿ نكر الديف ,بطكالت كراء الستار( ,القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتابُٕٗٗ,ـ).
ٖٖ -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ,صفحات مف ذاكرة العسكرية المصرية(,القاىرة  :الييئة المصرية العامة لمكتاب,
ُٗٗٗـ).
ٖٗ -ناجي شراب ,دراسات في النظـ السياسية المقارنة( ,خاف يكنس :جامعة األزىرُٗٗٗ ,ـ).

َٗ -نفيف عبد المنعـ مسعد ,صنع القرار في إيراف كالعبلقات العربية – اإليرانية( ,بيركت :مركز
دراسات الكحدة العربيةََُِ,ـ).
(عماف :دار الفكر الطبعة األكلىََُِ ,ـ).
ُٗ -نمير طو ياسيف ,تاريخ العرب الحديث كالمعاصرٌ ,
ِٗ -كائؿ غنيـ ,الثكرة إذا الشعب يكمنا أراد الحياة( ,القاىرة :دار الشركؽ لمنشرَُِِ ,ـ).
ّٗ -يكسؼ حسف المصرم ,أسرار الثكرات العربية كالفكضى الخبلقة مخطط تغيير الشرؽ األكسط,
(القاىرة :مكتبة جزيرة الكردَُِِ ,ـ).

 -5الكتب المترجمة:
ُ -عزيز عزمي ,اعترافات جكلدا مائير( ,مؤسسة دار التعاكف لمطبع كالنشر مركز الدراسات الصحفية,
ُٕٗٗـ).

ِ -فرنسكا جكرج دريفكس ,كآخركف ,تاريخ أكركبا العاـ منذ ُٖٕٗإلى أيامانا" ,ترجمة" حسيف حيدر
,جّ( ,بيركت :منشكرات عكيدات ,طبعة أكلىُٗٗٓ ,ـ) ,صْْٖ.
ّ -الرم ايمكند ,مصادر الديمقراطية ثقافة المجمكع أـ دكر النخبة ,ترجمة سمية فمكعبكد (بيركت :دار
الساقيُْٗٗ,ـ) ص ُّٕ.

ْ -ناتاليا يفر يمكفا ,تكفيؽ سمكـ ,معجـ العمكـ االجتماعية ,مصطمحات ركسي -إنجميزم-
عربي(,مكسكك :دار التقدـ.)َُٗٗ ,
ٓ -كلؼ غركنر" ,جامعة ىامبكرغ – ألمانيا" ,تكحيد المانيا كآثاره عمى الكحدة األكركبية( ,القدس:
الجمعية الفمسطينية االكاديمية لمشؤكف الدكليةُُٗٗ ,ـ).

 -9الرسائؿ العممية غير المنشورة:
ُ -أسماء محسف عكض طمبة ,بعنكاف :دكر ثكرة ِٓ يناير في تفعيؿ المشاركة في برامج األحزاب
السياسية دراسة عمى بعض األحزاب السياسية في محافظة االسماعيمية ,رسالة ماجستير غير
منشكرة  ,جامعة قناة السكيس ,كمية اآلداب قسـ االجتماع َُُِ,ـ.

ِ -عبد الكىاب بكر محمد ",الجيش المصرم منذ ُّٔٗ ُِٗٓ -ـ"  ,القاىرة ,جامعة عيف شمس,
كمية اآلداب قسـ التاريخَُٖٗـ  ,رسالة دكتكراه غير منشكرة.
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ّ -فاطمة محمكد أحمد أبك زيد ,بعنكاف ,عبلقات كتفاعبلت الثكرة في النظاـ السياسي المصرم ,تعديؿ
الدستكر المصرم ََِٓ ََِٕ-نمكذجنا سنة َُُِـ ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة
القاىرة قسـ العمكـ السياسية.

ْ -نجكل حسانيف عبد المطيؼ حسانيف ,الجيش المصرم في السياسة مف ُُِّْٗٗٔ -ـ  ,القاىرة,
جامعة عيف شمس ,كمية اآلداب قسـ التاريخ  ,رسالة ماجستير غير منشكرةََِْ ,ـ.

 -1الدوريات والمجالت والتقارير:

ُ -برىاف غميكف" أفاؽ الديمقراطية في الببلد العربية " مجمة بريؽ اإللكتركنية تشريف األكؿ/اكتكبر
ََِٗـ ,العدد األكؿ.
ِ -طمعت رميح " االنتخابات المصرية كتحكؿ ديمقراطي بأفؽ إسبلمي" مجمة البيافُٔ,تمكز/
يكليكَُِِـ ,العدد َُّ ,صٕٔ.

ّ -عادؿ الطريفي  ,ىؿ يمكف تفكيؾ المؤسسة العسكرية في مصر ,الشرؽ األكسط جريدة العرب
الدكلية ,األربعاء ٖ شباط /فبراير َُِِـ ,العدد ُُِِٓ.
"تطكر كسائؿ الدفاع عف القطر المصرم مف عيد محمد عمى إلى الخديكم
ْ -عبد الرحمف زكيٌ ,
اسماعيؿ" ,مجمة الجيش المصرم ,القاىرة ,العدد الخامس ,مايك ُّٗٗـ.
ٓ -مازف حسف ,الخريطة الحزبية المصرية النتخابات َُُِـ,المركز العربي لؤلبحاث كدراسة
السياسات ,كانكف أكؿ ديسمبر َُُِـ.

ٔ -محسف صالح ,تقرير معمكمات ,المكقؼ اإلسرائيمي مف ثكرة ِٓ يناير ,العدد ِّ( ,بيركت :مركز
الزيتكنة لممعمكماتَُِِ ,ـ).
ٕ -المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ,تقدير مكقؼ " المكقؼ اإلسرائيمي مف إلغاء صفقة الغاز
المصرم  :تداعيات كدالالت" مايك َُِِـ.

ٖ -المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ,تقدير مكقؼ" ,تحديات أماـ االنتخابات التشريعية في
مصر"  ,تشريف الثاني /أكتكبرَُُِـ.

 -2الصحؼ:
ُ -جريدة األىراـ المصرية  ِٖ ,كانكف ثاني /يناير َُُِـ ,السنة ُّٓ -العدد ّّْْٓ.
ِ -جريدة األىراـ المصرية َّ ,كانكف ثاني /يناير َُُِـ ,السنة ُّٓ -العدد ّْْٓٓ.
ّ -جريدة األىراـ المصرية ٓ ,شباط /فبراير َُُِـ ,السنة ُّٓ -العدد ُّْٓٓ.
ْ -جريدة األىراـ المصرية ٔ ,شباط /فبراير َُُِـ ,السنة ُّٓ -العدد ِّْٓٓ.
ٓ -جريدة األىراـ المصرية  ُِ,شباط /فبراير َُُِـ ,السنة ُّٓ -العدد ّْٖٓٓ.
ٔ -جريدة األىراـ المصرية  ُّ ,شباط /فبراير َُُِـ ,السنة ُّٓ -العدد ّْٗٓٓ.
-171-

. أغسطسَُُِـ/ِ آب, الصفحة االكلى,  جريدة األىراـ المصرية-ٕ
.  سبتمبر ََِٖـ/ ٔأيمكؿ, جريدة العرب الدكلية, جريدة الشرؽ األكسط-ٖ

.ٕٔٗٓ  العدد, نكفمبر َُُِـ/ األربعاء ُٔ تشريف الثاني, السنة الثالثة كالعشركف, جريدة القدس العربي- 9

. فبراير َُُِـ/ُُشباط,  صحيفة األندبندت البريطانية-َُ
guardian.co.uk, Friday 4 February 2011 10.50wpdtm, صحيفة الغاردياف البريطانية-ُُ
The New York Times Newspaper,29/1/2011  صحيفة نيويورك تايمز األمريكية-ُِ

ידיעות אחרונות,מנהיג העולם הערבי נכנע, 11.02.11, 19:58  صحيفة يديعكت أحركنكت-ُّ

: الكتب والمقالت اإلنجميزية-3
(1) Andrew Gavin Marshall, Creating an “Arc of Crisis” The Destabilization of the
Middle East and Central, December 2008.
)2( David DKirkpatrick,The New York Times Newspaper , 29/1/2011
(3) Jack Shenker and Peter Beaumont in Cairo The Guardian, Friday 4 February
2011.
(4) Ian Black, Middle East editor guardian.co.uk, Friday 4 February 2011 10.50
)5( Information Paper, Federal Republic Of Germany ,(Palestinian Academic
the Study OF International Affairs,1990),p11 .
(6) RICHARD W. STEVENSON ,Egyptian Minister Named in Missile-Parts
Scheme, the New York, Times, 25 October, 1988.
(7) Wolf D.Gruner, German Unification &The European Unity,(Palestinian
Academic Society for the Study OF International Affairs,1991),p3

: المواقع اإللكترونية-4
ِٓ  االقتصاد المدني لمجيش المصرم منذ عيد عبد الناصر إلى ما بعد ثكرة, أحمد شياب الديف-ُ
,  فبرايرَُِِـ/ ْشباط,ِّٖٔ  العدد,  الحكار المتمدف,يناير
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293966
/ كانكف األكؿ/ُٕ  مركز الجزيرة لمدراسات,َُُِ  البنية القانكنية كالتشريعية لبلنتخابات المصرية-ِ
,ديسمبر َُِّـ
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/12/20111217131331737581.htm

, يكليك َُِِـ/ ٖ تمكز,  مكقع العربية, رائدة أبك العزـ-ّ

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/08/225231.html
َٔ:ِْ - ينايرَُُِ ـ/ ِِّْ – َُ كانكف الثاني: العدد- الحكار المتمدف,  رياض حسف محرـ-ْ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=241223
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ٓ -عادؿ عامر ,القكة االقتصادية لمجيش المصرم كمشركعاتو التنمكية ,منبر القضية الفمسطينيةٗ ,
أيار  /مايك َُِِـhttp://www.falasteen.com/spip.php?article630 :,
ٔ -عبد الرحمف أبك العبل ,الجزيرة نتَِ,تشريف الثاني /نكفمبرَُِِـ,
http://www.aljazeera.net/news/pages/99cff322 -d645-4862-a921.94e72c46d2c5

ٕ -عبد الرحمف سعد ,مكاد الجيش بدستكر مصر ,الجزيرة نت َِ كانكف األكؿ /ينايرَُِِـ,
http://www.aljazeera.net/news/pages/7368c0dd-bcf7-4b7d-a39b23a4793cf6f8

ٖ -عبد المعطي أحمد ,األىراـ ِٗ,حزيراف  /يكنيكَُِِـ

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=946430&eid=1119

ٗ -عربيؿ ,صكت إسرائيؿ ,كالتمفزيكف اإلسرائيمي,
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=785482&typ
e=1&topic=188

َُ -عبلء األسكاني ,فرحة صادقة كمخاكؼ مشركعة ُّ ,آب /أغسطس َُِِـ المصرم اليكـ,
http://www.almasryalyoum.com/node/1048241
ُُ -محمد أميف َِ ,أذار  /مارسَُُِـ مكقع :
http://www.masress.com/october/111647
ُِ -مصطفى بكرم الجيش كاإلخكاف ,أسرار خمؼ الستار ,الكطف ِٓنيساف /أبريؿَُِّـ
http://www.elwatannews.com/news/details/170875
ُّ -مصطفى سميماف ,العربية نت ُ ,تشريف الثاني /نكفمبرَُُِـ,
http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/01/131711.html
ُْ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,الجيش المصرم حرب أكتكبر. http://ar.wikipedia.org/wiki /,
ُٓ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,التيارات التركتسكية ./http://ar.wikipedia.org/wikihgr ,
ُٔ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,القكات الجكية المصرية." /http://ar.wikipedia.org/wiki ,
ُٕ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,الكافيار/ http://ar.wikipedia.org/wiki /,
ُٖ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,الجميكرية العربية المتحدة./http://ar.wikipedia.org/wiki / ,
ُٗ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,القكات البحرية المصرية/ http://ar.wikipedia.org/wikihgr ,
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َِ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,القكات البرية المصرية/ http://ar.wikipedia.org/wikihgr/ ,
ُِ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,المانيا./ http://ar.wikipedia.org/wiki ,
ِِ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,المشير عبد الحكيـ عامرhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ ,
ِّ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,انتخابات الرئاسة المصريةَُِِـ,
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%
_D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2012

ِْ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,انتخابات مجمس الشعب ََُُُِِِ-ـ,

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A

8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D

8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

_2011-2012

ِٓ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,انتفاضة_الخبز_ُٕٕٗ_ مصر/ http://ar.wikipedia.org/wiki ,
ِٔ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,أحداث شارع محمد محمكد.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D9%
85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF

ِٕ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,أحداث مجمس الكزراء,

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D9%
85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D

8%A7%D8%A1

ِٖ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا  ,ثكرة ِّ تمكز /يكليكhttp://ar.wikipedia.org/wiki / ,
ِٗ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,حرب لبناف ََِٔ/ http://ar.wikipedia.org/wikihgr ,
َّ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,الفريؽ عبد المنعـ رياضhttp://ar.wikipedia.org/wiki ,
ُّ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,عبلقات مصرية أمريكية,
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%A
A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D
8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9

ِّ -المكسكعة الحرة كيكيبيديا ,قكات الصاعقة المصرية."/http://ar.wikipedia.org/wiki ,
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/ http://ar.wikipedia.org/wikihgr , مبارؾ كمفاكضات السبلـ, المكسكعة الحرة كيكيبيديا-ّّ
, محاكمة محمد حسني مبارؾ, المكسكعة الحرة كيكيبيديا-ّْ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A
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,  سبتمبرَُُِـ/  أحداث اقتحاـ السفارة المصرية السبت َُأيمكؿ, مكقع الجزيرة نت-ّٕ
, يكنيك َُِِـ/ مكقع الجزيرة نت ُٗحزيراف-ّٖ
http://www.aljazeera.net/news/pages/057fadff-1b2f-4be5-9f08d9ebd80774a0

,  أبريؿَُِّـ/ الخميسْ نيساف, مكقع الجزيرة نت-ّٗ
http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-

122741d17432/94cd1b03-1896-4c51-a978-1b48801af283

http://www.aljazeera.net/news/pages/dafa5218 -6869- . مكقع الجزيرة نت-َْ
-4b65-987c
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, أغسطس َُِّـ/ مكقع العربية نت ُّآب-ِْ
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, نكفمبر َُِِـ/  ِِ تشريف الثاني, مكقع اليكـ السابع-ْْ
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